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“La ley es como la serpiente; solo pica a 
los descalzos”. (Autor desconhecido). 
 
“Antigamente, dos grandes crimes 
escorria sangue. Hoje, escorre tinta de 
caneta”. (Autor desconhecido). 
 
“Os criminosos andam soltos. As prisões 
não foram feitas para os que estripam 
multidões. A construção de prisões é o 
plano de habitação que os pobres 
merecem. 
Há mais de dois anos, se perguntava 
Thomas Paine: ‘Por que será que é tão 
raro que enforquem alguém que não seja 
pobre? 
Texas, século XXI: a última ceia delata a 
clientela do patíbulo. Ninguém pede 
lagosta ou filet mignon, embora esses 
pratos apareçam no menu de despedida. 
Os condenados preferem dizer adeus ao 
mundo comendo hambúrguer e batata 
frita, como de costume”. (Eduardo 
Galeano). 



 
 

 

 

RESUMO 

 

O presente estudo analisa as bases sobre as quais se fundamenta o instituto da 

extinção da punibilidade dos crimes tributários pelo pagamento, posicionando-se 

contra a solução aprovada pela legislação brasileira, por entender que ao permitir a 

extinção da punibilidade pelo pagamento, a qualquer tempo, dos tributos 

anteriormente sonegados, o legislador nacional incide em uma série de 

incongruências jurídicas, especialmente a proteção insuficiente do bem jurídico 

salvaguardado por essas infrações penais. Para tanto, será feito, de início, um 

estudo sobre a evolução das diversas dimensões de Estado ao longo dos séculos, 

culminando com a ascensão do Estado Democrático de Direito e suas intensas 

relações com os direitos fundamentais, com os princípios da justiça social e da 

igualdade e com o Direito Penal. A seguir, uma vez estabelecido o indissociável 

vínculo entre o Estado Democrático de Direito e o Direito Penal, enfatizando, 

sobretudo, os prejuízos que a sonegação fiscal causa à sociedade brasileira, 

delimitar-se-á o atual estágio da teoria do bem jurídico, segundo o qual o 

fundamento da intervenção punitiva estatal deve ser extraído dos valores e 

interesses consagrados na Constituição Federal. Após isso, será abordada a 

discussão em torno do bem jurídico tutelado pelos crimes tributários, confrontando 

os modelos patrimonialista e funcionalista, concluindo por uma solução conciliada 

em que são adotados aspectos dos dois modelos. Por fim, discutir-se-á 

especificamente o pagamento como mecanismo de extinção da punibilidade dos 

crimes tributários, destacando a evolução histórica do instituto na legislação pátria, o 

cotejo com as opções legislativas de outros países, as críticas endereçadas à 

regulamentação brasileira, findando com a proposta de revigoração de um termo 

final para que o pagamento tenha o condão de extinguir a punibilidade das infrações 

penais. 

 

Palavras-chave: Estado Democrático de Direito. Direito Penal. Bem jurídico. Crimes 

tributários. Extinção da punibilidade. 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This study analyzes the foundations on which is based the extinction of criminal 

liability in tax crimes because of payment, to adopt the position against the solution 

approved by brazilian law, understanding that to allow the extinction of criminal 

liability because of payment at any time, from taxes previously withheld, the national 

legislature focuses on a number of legal inconsistencies, especially the insufficient 

legal good protection safeguarded by these criminal offenses. Therefore, at first it will 

be made a study on the evolution of the various dimensions of State over the 

centuries, culminating in the rise of the Democratic State and its close ties with 

fundamental rights, the principles of social justice and equality and the Criminal Law. 

Then, once established the inseparable link between the Democratic Rule of Law 

and the Criminal Law, emphasizing specially the damage that tax evasion causes to 

the brazilian society, it will be to define the current stage of the legal good theory, 

according which the foundation of the punitive intervention must be extracted from 

the values and interests enshrined in the Federal Constitution. After this, the 

discussion on the legal good safeguarded by tax crimes will be addressed by 

confronting the patrimonial and functionalist models, concluding for a reconciled 

solution in which aspects of the two models are adopted. Finally, it will discuss 

specifically the extinction of criminal liability because of payment in tax crimes, 

highlighting the historical evolution of the institute in the brazilian legislation, the 

comparison with the legal choices in other countries, the criticism addressed to 

brazilian regulation, ending with the proposal of the reinvigoration of a final term for 

the payment has the power to extinguish the criminal liability of these criminal 

offenses. 

 

Keywords: Rule of Law. Democracy. Criminal Law. Legal good. Tax crimes. 

Extinction of criminal liability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O questionamento da legitimidade da escolha político-criminal de permitir 

a extinção da punibilidade dos crimes tributários pelo pagamento, a qualquer tempo, 

dos tributos anteriormente sonegados da arrecadação fiscal é o foco da presente 

investigação científica. 

Afirme-se, no entanto, e desde já, que não consiste no objetivo desta 

pesquisa amarrar todas as pontas soltas ou deixar o assunto guardado em uma 

caixa segura e inviolável, mas sim fornecer subsídios, dados e informações para que 

seja possível a rediscussão do pagamento como instrumento de política criminal dos 

delitos fiscais e o modo como, segundo se propugna, o papel a ser cumprido pelo 

Direito Penal junto a essas incriminações pode ser repensado. 

Para tanto, enfatizar-se-á que a tutela penal dos bens jurídicos protegidos 

pelas incriminações fiscais apresenta-se deficitária e ineficiente na medida em que o 

legislador ordinário optou por monetarizar a relação penal existente entre agente e 

Estado, uma vez que se faculta ao contribuinte sonegador a possibilidade de eximir-

se da persecução penal, bastando, para tanto, que efetue, mesmo depois de 

descoberto pelas autoridades fazendárias, denunciado pelo Ministério Público e 

eventualmente condenado pelo Judiciário, o pagamento do montante desviado da 

Fazenda Pública. 

Para cumprir com o desiderato a que o estudo se propõe, parte-se da 

premissa fundamental de que os tributos cumprem papel fundamental em um 

Estado Democrático de Direito e que as condutas praticadas por aqueles que se 

furtam ao cumprimento das obrigações tributárias, especialmente o pagamento dos 

tributos a que estão constitucionalmente impelidos, em razão das relações 

comerciais que praticam, causam imensuráveis prejuízos para a transformação 

social e concretização dos direitos fundamentais dos indivíduos, encargos 

inafastáveis de um Estado que se proclama substancialmente social e democrático. 

Entende-se que as incriminações fiscais violentam um patrimônio peculiar 

e de cariz transindividual, tendo em vista que a arrecadação regular dos tributos, da 

forma como prevista nas Constituições e na legislação tributária, é mecanismo 

imprescindível para o financiamento da realização do bem estar de todos os 

indivíduos. 
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Realmente, sem uma arrecadação eficiente, não será possível a 

efetivação dos programas públicos a cargo do Estado Democrático e Social de 

Direito, assim como não será factível o alcance dos objetivos fundamentais da 

República: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a garantia do 

desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades 

sociais e regionais (art. 3º, CF). 

Orquestra-se, também, que com o advento do Estado Democrático e 

Social de Direito, enquanto instrumento de legitimação de justiça social e de 

transformação da realidade, afastada a prevalência do individualismo reinante 

durante o liberalismo-oitocentista, aflora-se o sentimento de solidariedade acolhido 

pelos novos rumos do Estado contemporâneo, irradiando efeitos por todo 

ordenamento jurídico, alterando o centro de gravidade sobre o qual se erige o 

aparelho estatal e se fundamentam as relações entre os indivíduos. 

Donde a existência em paralelo de deveres fundamentais ao lado dos 

direitos fundamentais; esses deveres, ao revés do que se passa com os direitos que 

se identificam mais com o aspecto individual de cada ser humano, revelam o 

aspecto de irmandade e comunhão que deve existir em um agrupamento de 

indivíduos. 

Por sinal, o dever fundamental de pagar impostos constitui, muito mais do 

que uma privação para os cidadãos, um contributo indispensável para a vida em 

sociedade organizada sob os pilares da solidariedade e da responsabilidade 

comunitária. 

No caso específico da atuação do Direito Penal, seus institutos devem 

ostentar novos contornos, de maneira a contemplar não apenas os interesses 

individuais, mas também envolver os interesses transindividuais, referencial que 

atualmente singulariza a sociedade contemporânea e seus homogêneos conflitos de 

massa. 

Assim, a ideia de bem jurídico, enquanto vetor de legitimação da 

intervenção punitiva estatal, ao se banhar desses influxos modernos, passa a prever 

condutas antes não previstas pela legislação penal e que necessitam do mesmo 

instrumental normativo que historicamente foi conferido à tutela dos bens individuais. 

Presente este cenário, não se admite que os crimes tributários, 

especialmente em razão da gravidade social imposta com sua prática, se 
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apresentem reféns de institutos penalizadores que garantam a proteção do interesse 

jurídico por eles salvaguardado. 

Com efeito, considerando que a proteção da destinação social da receita 

granjeada pelo recolhimento dos tributos se volta à preservação da própria higidez 

estatal, mormente porque o não pagamento fraudulento dos tributos coloca em risco 

a realização de toda a atividade do Estado direcionada ao cumprimento das 

exigências constitucionais e legais de promoção dos direitos fundamentais dos 

indivíduos, o Direito Penal não pode fechar os olhos omitindo-se na proteção 

suficiente e adequada dos bens jurídicos tutelados pelas incriminações fiscais. 

Em assim sendo, tendo como parâmetro o bem jurídico tutelado pelos 

delitos fiscais e a convicção de que possibilitar a extinção da punibilidade dos crimes 

tributários pelo pagamento a qualquer tempo do valor sonegado não oferece 

proteção eficiente ao interesse protegido, propugna-se uma releitura do sistema 

punitivo, de forma a adequar a resposta penal dada pelo Estado brasileiro quando 

confrontada com a gravidade causada ao corpo social pela prática das 

incriminações fiscais. 

Como azo para a reformulação da política criminal dos delitos fiscais, 

argumenta-se ainda que o benefício da extinção da punibilidade conferido aos 

sonegadores, e não extensivo aos crimes patrimoniais de rua, denota o malfadado 

caráter seletivo do Direito Penal, segundo o qual às camadas mais favorecidas da 

população, detentoras do poder político e do poder econômico, são concedidos 

favores e privilégios nunca granjeados pelas classes sociais historicamente mais 

frágeis. 

Diante dessa moldura de iniquidade legislativa do instituto da extinção da 

punibilidade, diante do qual o bem jurídico tutelado pelos crimes tributários não 

ostenta proteção eficiente e satisfatória, além de vários outros reproches a serem 

apontados, o presente trabalho visa, além da análise dos pilares que sustentam a 

democracia brasileira, do estudo da evolução da teoria do bem jurídico e do cotejo 

das opções legislativas adotadas em outros países, externar o equívoco perpetrado 

pelas autoridades nacionais ao autorizarem a extinção da punibilidade dos crimes 

tributários pelo pagamento realizado a qualquer tempo da fiscalização fazendária ou 

da persecução penal. 

Para responder aos questionamentos levantados, o estudo será dividido 

em seis capítulos, cujos pontos centrais são o modelo do Estado Democrático de 
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Direito, a teoria do bem jurídico-penal e os influxos que esses referenciais teóricos 

exercem sobre a política criminal das incriminações fiscais. 

À abertura do debate, dedica-se especial atenção à pesquisa da evolução 

histórica do modelo de Estado ao longo dos séculos, culminando com o apogeu do 

Estado Democrático de Direito e sua íntima associação com a temática dos direitos 

fundamentais. 

Após ressaltar que qualquer estudo a respeito do Estado e do 

ordenamento jurídico por ele produzido deve estar em sintonia com as necessidades 

sentidas por cada indivíduo, lançam-se luzes sobre a roupagem conferida ao Estado 

brasileiro, forjado com a promulgação da Constituição Federal de 05 de outubro de 

1988, cujo paradigma dos direitos fundamentais dos indivíduos enquanto pedra de 

toque do sistema jurídico nacional é traço característico que diferencia a atual Carta 

Magna de todas as demais experiências constitucionais testemunhadas pela História 

nacional. 

Além de ressaltar o princípio de justiça social e a igualdade como valores 

notáveis do Estado Democrático, discute-se a questão do papel cumprido pelos 

tributos em uma sociedade que se notabiliza pela inegável discriminação social 

entre os indivíduos, a ponto de se inferir que toda e qualquer ação direcionada a 

obstar a regularidade da arrecadação fiscal deve ser imediatamente repelida, 

especialmente diante dos graves e profundos prejuízos causados ao corpo social. 

Por fim, ainda no segundo capítulo, a função desempenhada pelo Direito 

Penal no Estado Democrático de Direito, especialmente em se tratando da 

criminalidade que afeta a arrecadação tributária, será contextualizada, o que se fará 

mediante a exposição da necessidade de vinculação do conteúdo das normas e 

institutos penais com os valores vaticinados pela sociedade, não se permitindo, por 

exemplo, uma atuação tímida do Direito Penal para a proteção de uma área tão 

sensível aos valores e fins que uma democracia substancial deve perseguir. 

No terceiro capítulo, será aprofundada a pesquisa das contraposições e 

uniformidades de pensamento a respeito da teoria do bem jurídico, facilitando, 

assim, uma melhor compreensão dos problemas a que o instituto deve fazer frente 

nos dias de hoje, especialmente conectando-o com as diretrizes traçadas pela 

ordem constitucional vigente. 

Nesse sentido, será pronunciado que como expressão dos valores 

dominantes em uma determinada sociedade, o bem jurídico protegido pelas 
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infrações penais deve ostentar conteúdo material que legitime a intervenção punitiva 

estatal, guardando direta vinculação com os critérios contemplados na Carta Magna. 

No capítulo terceiro, também se aborda a discussão contemporânea 

sobre qual deve ser a função do Direito Penal com o afloramento dos direitos 

transindividuais; a despeito das sugestões apresentadas pelas doutrinas 

minimalistas no sentido de que o Direito Penal não é hábil e eficiente para a defesa 

dos interesses difusos e coletivos, destacando-se a teoria do Direito de Intervenção 

de Winfried Hassemer e a doutrina das duas velocidades do Direito Penal de Jesús 

María Silva Sánchez, o trabalho de que ora se cuida advoga a ideia de que esses 

novos interesses não podem prescindir da tutela oferecida pelos instrumentos 

penais de conformação dos conflitos. 

Já no quarto capítulo, serão reveladas as principais elaborações 

doutrinárias a respeito de qual o bem jurídico salvaguardado pelas incriminações 

fiscais, expondo os méritos e vantagens de cada uma das posições mais relevantes, 

o modelo patrimonialista e o modelo funcionalista. 

Ao cabo do quarto capítulo, será rejeitada a ideia de que os modelos 

patrimonialista e funcionalista se contrapõem, optando-se por uma posição 

intermediária em que são aproveitados os melhores aspectos de cada perspectiva 

levantada com referência ao bem jurídico dos crimes tributários. 

Dir-se-á que a conjugação do modelo patrimonialista com o modelo 

funcionalista, este sob a faceta da função social dos tributos junto ao Estado 

Democrático de Direito, é a alternativa que melhor responde o questionamento do 

bem jurídico-penal dos delitos fiscais. 

No quinto capítulo, finalmente, será abordada a questão da extinção da 

punibilidade dos crimes tributários pelo pagamento, com especial destaque para as 

noções de Política Criminal, o escorço histórico das legislações que lapidaram a 

extinção da punibilidade pelo pagamento e a investigação de como o Direito 

Comparado tem examinado o instituto do pagamento do tributo sonegado como 

instrumento de isenção da responsabilidade penal das incriminações fiscais, 

concluindo com a noção de que a solução alvitrada pela legislação brasileira é 

diferente de todas as alternativas eleitas em outros países. 

Ainda serão realçadas, em abordagem específica, as mais relevantes 

críticas endereçadas à regulamentação brasileira do instituto, ressaltando, 

principalmente, que ao permitir a extinção da punibilidade pelo pagamento, a 
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qualquer tempo, do tributo sorrateiramente desviado da arrecadação fiscal, o 

legislador nacional acaba por proteger insuficientemente o bem jurídico tutelado 

pelas incriminações tributárias. 

Com efeito, a monetarização da relação penal entre o contribuinte 

sonegador e o Estado causa prejuízos à salvaguarda do bem jurídico e fomenta a 

impunidade que grassa especialmente nesse domínio social, o que justifica a 

necessidade de releitura do sistema punitivo em matéria de extinção da punibilidade 

dos crimes tributários pelo pagamento, com vistas à promoção dos direitos 

fundamentais e o custeio das políticas sociais que o Estado Democrático e Social de 

Direito deve implementar. 

Realmente, ao aviltar a tutela penal tratando-a como mero reforço à 

arrecadação fiscal do Estado, salta os olhos que a regulamentação do instituto 

precariza a proteção do bem jurídico dos crimes tributários, tendo em vista que 

basta a quitação do montante desviado para que o sonegador se livre da 

fiscalização fazendária ou mesmo da persecução penal contra ele instaurada, 

fazendo-se necessária, portanto, a fixação de um termo final para que o pagamento 

surta o efeito de extinguir a punibilidade dos delitos fiscais. 
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2  A EVOLUÇÃO DO ESTADO – A MISSÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO 

PENAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

Não há como destacar as principais perspectivas de um Estado, 

especialmente o Estado Democrático de Direito, sem se debruçar com atenção nos 

modelos históricos que o antecederam e nas raízes que fundamentam e inspiram o 

Direito Penal por ele praticado. 

 

2.1 O Estado e o Direito como realidades culturais 

 

As palavras têm uma história e, de certa maneira também, as palavras 

fazem a história. Se isso é verdadeiro para todas as palavras, é particularmente 

verificável no caso dos termos ‘Direito’ e ‘Estado’. 

Nietzsche expressou raciocínio semelhante ao expressar com argúcia 

que “definível é apenas aquilo que não tem história”1 (definierbar ist nur das, was 

keine Geschicte hat). 

Realmente, a própria história funciona como condição necessária para a 

definição dos termos, notadamente em hipóteses em que se deitam luzes sobre 

entidades sociais, políticas, econômicas e culturais. 

Apesar de os grandes conceitos atravessarem os séculos, não o fazem, 

no entanto, sem sofrer adaptações e se adequarem às realidades que os cercam e 

ao mesmo tempo os identificam. 

No caso específico do Direito e do Estado, suas ideias estão 

umbilicalmente ligadas a ponto de se acolher a veracidade da seguinte asserção: 

“Diga-me qual o seu conceito de Direito que lhe direi qual o seu conceito de 

Estado”2. 

Com efeito, as relações entre Direito e Estado perpassam todas as 

quadras da História, não se encontrando até os dias de hoje, e certamente até todo 

o sempre, solução única que congregue todos os estudiosos a respeito dos pontos 

de contato e de diferença entre o fenômeno jurídico e o aparelho estatal. 

                                                 
1
 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da Moral: uma polêmica. Tradução, notas e pósfacio Paulo 
César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 34. 

2
 REALE, Miguel. Teoria do direito e do Estado. 5. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 31. 
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De um lado existem tratadistas que identificam os dois termos, não 

vislumbrando diferenças ontológicas entre o Estado e o Direito, a ponto de 

professarem a confusão de realidade entre um e outro. 

Nesse ponto, os monistas não aceitam a ideia de que possam existir 

regras jurídicas fora do Estado, sendo este a única fonte do Direito, haja vista que 

quem dá vida ao Direito é o próprio Estado por intermédio de sua força coativa. 

A doutrina monista identifica o Direito com o Direito positivo estatal, de 

forma que o fenômeno jurídico Direito passa a ser produto do Estado, fazendo-se 

revelar apenas por intermédio da lei em sentido formal. 

Referida doutrina, conhecida como estatismo jurídico, remonta aos 

contratualistas Hobbes3 e Rousseau4, desenvolve-se sobremaneira com Hegel e 

Austin, mas encontra sua máxima expressão na pena de Hans Kelsen5. 

De outro lado, juristas de escol6 rejeitam a ideia de que o Estado seja a 

única fonte do Direito e que com ele se confunda; afirmam que a despeito da 

interdependência entre ambas as entidades, elas não se confundem, possuindo 

entre si indisfarçáveis pontos de dessemelhança. 

O Direito, asseguram, é um fenômeno social, um organismo que vive e 

que se manifesta por intermédio da história. 

De acordo com a concepção pluralista, o Direito não se identifica com o 

Estado; entende-se que existe Direito sem Estado e até mesmo Direito positivo com 

igual força ao Direito estatal, podendo, eventualmente, regulamentar um fato em 

clara divergência com este. 

Atualmente, apesar da proficiência do magistério de Kelsen e da 

dedicação dos monistas, suas ideias não vigoram com a mesma intensidade de 

outrora, predominando a noção pluralista, cujas estruturas revelam seus objetivos 

humanísticos, de que, conquanto diretamente ligado ao corpo estatal, 

                                                 
3
 HOBBES, Thomas de Malmesbury. Leviatã: ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e 
civil. Tradução João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 
1979. 

4
 ROUSSEAU, Jean Jacques. O contrato social: princípios do direito político. Tradução Antonio de 
Pádua Danesi. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

5
 KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998; KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Tradução de Luís 
Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

6
 Entre tantos podem ser citados Georges Gurvitch, Otto Von Gierke, Giorgio del Vecchio e Miguel 
Reale. 
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designadamente no mundo contemporâneo complexo e plural que ora se vivencia, o 

Direito não se confunde com o Estado. 

Nos dias atuais, a mais completa abordagem sobre o Estado, cuja 

realidade é posterior ao surgimento do fenômeno jurídico na sociedade, é a que 

compreende o organismo estatal como uma resposta à evolução dos agrupamentos 

humanos que não mais se contentavam com as soluções até então oferecidas pelas 

normas familiares, éticas e religiosas. 

Com efeito, se em pequenas afluências é possível a solução das quizílias 

surgidas por intermédio de normas familiares e religiosas, em grandes 

conglomerados humanos a solução dos conflitos por meio de um organismo 

imparcial e alheio às contendas se revelou uma medida premente. 

Essa série de eventos que culminaram com o aparecimento lento e 

gradual do Estado, no instante em que as normas havidas já não apresentavam 

soluções satisfatórias é apresentada por Miguel Reale, que aduz: 

Enquanto não se constitui o Estado, porém, o Direito não alcança sua plena 
autonomia, não se distingue claramente das normas de natureza ética ou 
religiosa. Ao constituir-se o Estado, a norma, implícita na “convivência”, 
torna-se explícita, verificando-se um fenômeno que se poderia denominar 
“autonomização” ou “objetivação” do Direito

7
. 

 

De modo que a compreensão mais adequada à espécie é a que entende 

o Estado enquanto “lugar geométrico da positividade do Direito”8, na medida em que 

                                                 
7
 REALE, 2000, p. 317. No mesmo sentido tem-se a cátedra de Norbert Rouland, para quem “os 
grupos pouco a pouco são substituídos por tribos e unidades territoriais comandadas por um chefe: 
aparece um novo tipo de direito, que denominamos público e regulamenta as atividades políticas e 
administrativas, ao passo que a família e parentesco vêem suas funções limitadas aos assuntos 
domésticos, sem desaparecer. Assistimos desde então a um fenômeno capital: o fenômeno do 
Estado, condicionado pela criação de um aparelho especializado de governo” (ROULAND, Norbert. 
Nos confins do Direito: antropologia jurídica da modernidade. Tradução Maria Ermantina de 
Almeida Prado Galvão. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 59). Essa ideia também é 
compartilhada por Hugo Segundo, tendo em vista que “a eficácia de suas [do Direito] normas era 
garantida, nas sociedades primitivas, quando necessário, pelo receio à punição pelos ancestrais e, 
sobretudo, por conta dos “laços de solidariedade” que unem os membros do grupo e lhes aumentam 
a empatia mútua. Esses laços são tanto maiores quanto maior a proximidade entre os membros, e 
para verificá-lo basta que se pense o quanto a solução dos conflitos entre familiares próximos e 
amigos depende menos da interferência estatal do que os conflitos entre pessoas inteiramente 
desconhecidas e que menos empatia têm umas pelas outras. É precisamente a maior complexidade 
dos grupos sociais, havida com a sedentarização e o surgimento das cidades, que torna 
insuficientes os laços de solidariedade para garantir a eficácia das normas de conduta, fazendo 
necessária a criação de uma instituição que as garanta. É quando surge o Estado” (MACHADO 
SEGUNDO, Hugo de Brito. Fundamentos do ordenamento jurídico: liberdade, igualdade e 
democracia como premissas necessárias à aproximação de uma justiça possível. 2009. 266f. Tese 
(doutorado) – Universidade de Fortaleza, Fortaleza). 

8
 A expressão é de Miguel Reale. (REALE, 2000, p. 319). 
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as regras jurídicas passam a contar com um reforço de garantia com o advento do 

aparelho estatal. 

No entanto, como bem adverte a teoria dualista, não se deve entender 

que a negação de identidade entre Direito e Estado signifique que não existem laços 

que vinculem as questões jurídicas e o aparelho estatal9. 

Além de se constituir em centro unificador das regras jurídicas em um 

determinado território, o Estado guarda com o Direito a semelhança de se constituir 

em um fenômeno de ordem cultural, na medida em que um e outro representam uma 

realidade forjada historicamente, principalmente em função da própria natureza 

social do homem10. 

Daí que a melhor compreensão sobre o Estado e o Direito passa 

necessariamente pela perquirição dos fatos e valores dominantes em uma dada 

comunidade. 

Nesse passo, a Sociologia e a História desempenham papel fundamental 

de apreensão de sentidos do jurídico e do estatal. Não há como entender e analisar 

o Estado e o Direito sem ter em conta os reflexos e influxos que os elementos 

sociais e históricos cumprem em sua formatação. 

Defendendo o pluralismo jurídico, mas abordando especificamente a 

contextualidade espacial e temporal do Direito, Boaventura de Sousa Santos 

escreve: 

                                                 
9
 Registre-se, nesta oportunidade, que no caso da tutela penal, as ligações entre Direito e Estado são 
muito estreitas, haja vista a conquista libertária do princípio da legalidade como postulado político-
jurídico do Estado de Direito. Raciocínio semelhante é desenvolvido por Arnaldo Vasconcelos: “Em 
Direito Penal, por conseguinte, coincidem os campos da legalidade e da juridicidade, cingindo-se o 
Direito à lei escrita” (VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da Norma Jurídica. 6. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 34). 

10
 Nesse ponto, inescapável a famosa citação de Aristóteles, segundo a qual: “Assim, o homem é um 
animal cívico, mais social do que as abelhas e os outros animais que vivem juntos. A natureza, que 
nada faz em vão, concedeu apenas a ele o dom da palavra, que não devemos confundir com os 
sons da voz. Estes são apenas a expressão de sensações agradáveis ou desagradáveis, de que os 
outros animais são, como nós, capazes. A natureza deu-lhes um órgão limitado a este único efeito; 
nós, porém, temos a mais, senão o conhecimento desenvolvido, pelo menos o sentimento obscuro 
do bem e do mal, do útil e do nocivo, do justo e do injusto, objetos para a manifestação dos quais 
nos foi principalmente dado o órgão da fala. Este comércio da palavra é o laço de toda sociedade 
doméstica e civil. O Estado, ou sociedade política, é até mesmo o primeiro objeto a que se propôs a 
natureza. O todo existe necessariamente antes da parte. As sociedades domésticas e os indivíduos 
não são senão as partes integrantes da Cidade, todas subordinadas ao corpo inteiro, todas distintas 
por seus poderes e suas funções, e todas inúteis quando desarticuladas, semelhantes às mãos e 
aos pés que, uma vez separados do corpo, só conservam o nome e aparência, sem a realidade, 
como uma mão de pedra. O mesmo ocorre com os membros da Cidade: nenhum pode bastar-se a 
si mesmo. Aquele que não precisa dos outros homens, ou não pode resolver-se a ficar com eles, ou 
é um deus, ou um bruto. Assim, a inclinação natural leva os homens a este gênero de sociedade” 
(ARISTÓTELES, A política. Tradução Roberto Leal Ferreira. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2006, p. 5). 
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Todo o direito é contextual. A descontextualização do direito operada pela 
ciência jurídica assenta na conversão da juridicidade num espaço abstrato 
(vazio: susceptível de ser ocupado) e num tempo abstracto (cronológico: 
susceptível de ser ocupado), por sua vez transformados em expressões de 
universalidade. A recontextualização do direito assinala a emergência das 
espacialidades contra o espaço e das temporalidades contra o tempo. 
O direito é, assim, contextual no sentido forte de que todos os contextos 
produzem direito. Contudo, o significado e a relevância social destas 
produções variam muito

11
. 

 

Mesmo que reconhecidas as influências que os demais saberes exercem 

sobre o Estado e o Direito, não é irrelevante a citação do magistério de Paulo 

Ferreira Cunha para quem não procede a alegativa de pureza conceitual das 

ciências: 

As ciências que tratam da Justiça e da riqueza (ousemos dizer assim, 
grossíssimo modo), como o Direito e a Economia, não podem encerrar-se 
nas suas altas torres de marfim de pretensa neutralidade epistemológica, 
quais ciências “puras”. Antes estão implicadas, e são parte no debate. Se 
não devem servir, negando-se em rigor e abrangência, meros programas 
políticos, e menos ainda partidários ou sectários, a verdade é que não 
podem alhear-se das realidades das alternativas, naturalmente ideológicas 
e políticas, que se deparam à organização da sociedade, do Estado, das 
instituições. Não é um lugar cômodo, nem é uma tarefa simples, o dever de 
objectividade e o dever de estar em situação. Mas são deveres 
complementares

12
. 

 

Donde se infere que qualquer análise do Estado e do Direito, divorciada 

do cotidiano vivido pelo indivíduo, deve ser rechaçada, porquanto ambas as 

entidades são induvidosamente produto do meio em que são concebidas. 

É exatamente a incidência dos elementos social e histórico para a 

constituição do Estado e do Direito que explica a criação de regras jurídicas com 

conteúdos tão diferentes nas mais diversas comunidades. 

Dentro desse cenário de interdisciplinaridade, o Direito Penal, também 

como reflexo do Estado e do Direito no qual estão submetidos todos os indivíduos, 

não deve se afastar das realidades históricas e sociais que igualmente os circunda e 

fundamenta. 

 

 

 

 

                                                 
11

 SANTOS, Boaventura de Sousa. O Estado e o Direito na transição pós-moderna: para um novo 
senso comum sobre o poder e o direito. Revista Crítica de Ciências Sociais, Lisboa, n. 30, p. 31-
32, jun. 1990, p. 31. 

12
 CUNHA, Paulo Ferreira da. Nova Teoria do Estado: Estado, República, Constituição. São Paulo: 
Malheiros, 2013, p. 121. 
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2.2 O início: o Estado Absolutista 

 

Segundo se aponta amiúde, a expressão ‘Estado’ foi criada por 

Maquiavel, que a introduziu nas primeiras linhas de sua célebre obra O Príncipe13. 

Seu uso, no entanto, só ficou consagrado em período posterior, haja vista a 

ausência à época dos elementos identificadores e legitimantes numa organização 

permanente e duradoura. 

No mesmo sentido de que os elementos caracterizadores do Estado 

constituem entendimento que não pode ser contextualizado durante o medievo, 

Gilberto Bercovici ensina: 

Devo, em primeiro lugar, deixar claro que entendo impossível transplantar a 
noção de Estado para a Idade Média, com sua pluralidade de ordenamentos 
jurídicos. Segundo o estudo clássico de Joseph Strayer, os elementos 
essenciais do Estado moderno começaram a surgir entre os séculos XII e 
XIII em quase toda a Europa Ocidental. A formação do Estado Moderno se 
desenvolveu na luta contra a supremacia da Igreja e do Sacro Império 
Romano-Germânico. A própria palavra “Estado” só vai ser utilizada no 
sentido de organização política a partir do século XVI, evidenciando uma 
nova forma que só se consolidará no século XVII

14
. 

 

De fato, enquanto na Antiguidade o organismo estatal se confundia com a 

Cidade, reunindo as funções e irradiando dominações, tudo por meio de uma 

concentração personificada de poder, durante a Idade Média a noção de Estado, no 

sentido de instituição materialmente concentradora da força e da coerção, sofreu 

intenso processo de esvanecimento15. 

No entanto, ao término da Idade Média e com o advento do Iluminismo, 

cujas ideias almejavam a superação do legado feudal e supersticioso deixado pelos 

tempos que se fechavam, o Estado Moderno manifestava traços inconfundíveis de 

                                                 
13

 “Todos os Estados, todos os domínios que tiveram e têm autoridade sobre os homens foram e são 
ou repúblicas ou principados” (MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Tradução Maria Júlia Goldwasser. 
3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 3). 

14
 BERCOVICI, Gilberto, Soberania e Constituição: para uma crítica do constitucionalismo. 2. ed. 
São Paulo: Quartier Latin, 2013, p. 50. 

15
 Abordando a fragilidade da concepção do Estado durante a medievo, Paulo Bonavides esclarece: 
“A Idade Média cristã, após o colapso do Império Romano, testificou de certo modo a decadência – 
se não o fim, ou ocaso de uma ideia, modelo e fórmula de governo conhecida dos antigos, e que 
nós, os modernos, tendo em vista a versão que nos é familiar, designamos debaixo do nome de 
Estado; nome que eles, todavia, desconheceram, por encobrir uma realidade e dimensão que lhes 
era, por inteiro, estranha” (BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado. 9. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012, p. 34). 
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sua aparição, principalmente por meio da materialização do seu traço mais 

característico – a soberania16. 

Realmente, a soberania, enquanto fundamento e princípio inaugurador do 

Estado Moderno, e ainda nos dias atuais seu conceito identificador, constituiu-se em 

elemento relevante para a sua constituição, o que o fez através de uma doutrina que 

propugnava um Estado inquebrantável e inflexível, cristalizado na qualidade de uma 

autoridade central e monopolizadora da coerção17. 

Frise-se que por soberania, enquanto elemento por excelência do Estado 

Moderno, deve se entender o poder que tem a autoridade estatal, por meio da 

representação que lhe é conferida pelo povo, de organizar-se livremente e de fazer 

valer dentro do seu território a universalidade de suas decisões. 

Uma razão fundamental para a íntima relação entre o surgimento quase 

que simultâneo entre as ideias de soberania e do Estado Moderno é a circunstância 

de que, diferentemente do Império Romano e da Idade Média, períodos históricos 

dentro dos quais não se vislumbrava outras ordens semelhantes, a modernidade 

inaugura uma fase onde se reconhece, seja por motivos políticos, econômicos ou 

mesmo étnicos, a coexistência de outras ordens estatais que não se excluem 

mutuamente. 

No exato sentido expressado no texto, Miguel Reale, ao explicar o porquê 

da Antiguidade e do medievo não reconhecerem as ideias de soberania e não terem 

testemunhado a elaboração do aparelho estatal enquanto instituição central e 

unitária, professa: 

A Antiguidade clássica e todo o período medieval não conhecem nada de 
marcadamente semelhante. O poder ateniense não reconhece, em regra, 

                                                 
16

 Deve-se ao juspublicista francês Jean Bodin (1530-1596) a formulação jurídica do conceito de 
soberania, o que aconteceu por meio de sua obra Os Seis Livros da República. 

17
 Associando o surgimento do Estado Moderno com a noção de soberania, o filósofo húngaro Sándor 
Pethö assinala: “La relation des formes d’État moderne de l’époque et des États avant l’ère des 
guerres civiles est analysée d’une façon fraîche et sans illusions par Burckhardt. Dans ses yeux les 
États modernes souffrent d’un paradoxe qui ne caractérisait pas les États anciens: ils portent en 
eux-mêmes l’héritage double et contradictoire de la révolution et du césarisme. Ce double 
problématique est la raison pour laquelle Burckhardt parle depuis le milieu du 19e siècle de la crise 
permanente de l’État moderne et de sa notion. Il a élevé sa voix contre les tendances régnantes 
scientifiques et politiques de l’époque. La notion de l’État moderne a atteint une nouvelle étape de 
son évolution comme les idéologies de l’État-nation uni ont gagné du terrain. Le catalogue des 
caractéristiques de l’État moderne s’est fixé pendant quelques décennies. Le plus important de ces 
caractéristiques est la notion de la souveraineté. Mais aussi l’administration systématisée, orientée 
vers les buts de l’État, la couche des experts et la législation dont le contenu est inmodifiable sont 
les caractéristiques de l’État moderne. Si on voit la définition de Max Weber de l’État moderne, on a 
raison” (PETHÖ, Sándor, La naissance de l’état moderne européen et les changements de sa 
fonction. South-East Europe International Relations Quarterly, Dél-Kelet Európa, v. 1, n. 4, p. 7, 
hiver 2010, p. 7). 
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poder superior nem poder igual ao seu, e o mesmo acontece em Roma. Na 
Idade Média, os vassalos reconhecem nominalmente os poderes mais altos 
do Império e da Igreja, mas não os põem como centro originários de 
competência. A autarquia greco-romana e a autonomia medieval não se 
confundem com a soberania. 
O Estado Romano é uma realidade cultural de tal natureza que não pode 
reconhecer outro Estado em pé de igualdade consigo: o que não é Estado 
Romano não é Estado, é conglomerado de gentes a que não se atribuem 
direitos a não ser como reflexo da Urbs

18
. 

 

Outro aspecto fundamental para a ascensão do Estado Moderno foi o 

crescimento quase que simultâneo do poder real. À época, o rei representava o ideal 

nacional, o interesse da nação. Não só isso, também centralizava as ações estatais, 

organizava os órgãos de justiça, arrendava a cobrança de impostos, tudo em nome 

do Estado que representava. 

Nesta quadra da história, as guerras que atormentavam os povos 

europeus acentuavam sobremaneira o sentimento de amor à pátria e de devoção ao 

rei, incumbido da defesa do território e principalmente do destino da vida dos seus 

súditos. 

Também colaboraram para o fortalecimento do poder real e para a 

exacerbação das rivalidades nacionais a concorrência comercial, mesmo que ainda 

incipiente, e a disputa dos mercados coloniais. 

De fato, o crescimento do poder dos monarcas era resultado de uma 

necessidade que aflorava do próprio corpo social: fazia-se necessário um poder forte 

e centralizador incumbido da solução célere e eficiente das contendas políticas, 

econômicas e principalmente armamentistas que se travavam entre as recém 

erguidas nações europeias19. 

Presente esta moldura fática, surge o Estado absolutista. Produto do 

ambiente social e jurídico que imperava, o absolutismo representava uma vitória 

sobre o passado feudal, fortalecido por sua ligação com o tradicionalismo político e 

cultural da monarquia, que à época via-se confrontada, por toda a Europa ocidental, 

com guerras e, sobretudo, com um movimento econômico marcado pelo 

mercantilismo e pelo desenvolvimento do capitalismo. 

Segundo escreve o italiano Nicola Matteucci é impossível compreender as 

estruturas do constitucionalismo moderno sem ter presente a formação e as razões 

                                                 
18

 REALE, 2000, p. 194. 
19

 Para maiores detalhes ver ALVARENGA, Francisco Jacques Moreira de et al. História das 
sociedades: das sociedades modernas às sociedades atuais. Rio de Janeiro: Imperial Novo 
Milênio, 2010. 
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da derrocada do Estado absolutista. Sobre essa modalidade histórica de formação 

estatal, esclarece o autor: 

Desde un punto de vista tipológico, por Estado absoluto se entiende un 
particular momento del desarrollo político que se verifica en una 
diferenciación institucional, en una creación de nuevos ofícios y en una 
especificación de nuevas funciones, producidas por las presiones 
internacionales o por las nuevas exigencias de la sociedad. Se caracteriza 
por la tendencia al monopolio del poder político y de la fuerza por parte de 
una instancia superior que no reconoce otra autoridad ni en el plano 
internacional (superiorem non recognoscens), ni en el plano interno, ya que 
no admite en su seno ninguna justicia privada ni instancia que pueda 
participar del poder político. El Estado, personificado por el rey, es el único 
sujeto, el único protagonista de la política y representa la unidad política, 
una unidad superior y neutral respecto a las opiniones de los súbditos. A 
esta premisa corresponde una mayor capacidad del gobierno central de 
penetrar en la sociedad, bien para regular el comportamiento de los 
individuos y de las fuerzas sociales, bien para extraer mayores recursos con 
instrumentos y procedimientos más racionales

20
. 

 

Segundo Bonavides, os albores do Absolutismo apresentam uma íntima 

ligação entre o fundamento sacral da monarquia e o Estado Moderno. 

Movida pela decadência dos privilégios promovidos pelo feudalismo 

medieval, a monarquia se apropria das ideias de grandeza, majestade e 

pomposidade que lhe são inerentes para erguer as colunas do Estado Moderno, que 

antes de corresponder ao Estado da Nação ou do povo, encampava os interesses 

do soberano. 

Preso a vínculos religiosos e místicos, o Absolutismo fundamentava-se 

basicamente na ideia de que o poder carregava uma origem divina, de modo que o 

príncipe todo-poderoso era o legítimo representante de Deus na Terra, inexistindo, 

portanto, qualquer vínculo de legitimação entre os interesses dos homens e o poder 

monárquico. 

São essas as palavras de Bonavides para descrever a primeira fase do 

Estado Absolutista: 

Na primeira [fase] avulta o regime da Monarquia absoluta de direito divino, 
cuja legitimidade, em termos abstratos, é ministrada grandemente, em seus 
fundamentos teóricos, pela doutrina dos teólogos, que põem o altar ao lado 
do trono para dar-lhe arrimo e sustentação, posto que seja a obra de 
Maquiavel e Bodin, dois pensadores leigos – um, cientista político; o outro, 
jurisconsulto, se assim podemos qualificá-los numa terminologia mais 
adequada à nossa época –, aquela que contém a formulação da soberania 
como instrumento e substância de poder, e não como qualidade

21
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 MATTEUCCI, Nicola. Organización del poder y libertad: historia del constitucionalismo moderno. 
Traducción Francisco Javier Ansuátegui y Manuel Martínez Neira. Madrid: Editorial Trotta, 1998, p. 
29. 
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No entanto, as ideias de fundamentação divina do absolutismo 

monárquico encontram grande obstáculo com a ascensão da Filosofia Racionalista 

cujas conclusões são diametralmente opostas àquelas defendidas por aqueles que 

encarnavam o rei como uma extensão dos poderes divinos. 

Nesse aspecto, relevante é a contribuição de René Descartes22
 para o 

surgimento desse novo modo de explicar o conhecimento e o próprio Estado por 

intermédio da confiança na razão, no progresso e na liberdade de pensamento, e 

não mais se socorrendo da crendice, do sobre-natural, da fé e do dogma23. 

Pronunciando-se especificamente a respeito do momento seguinte de 

justificação do Estado Absolutista, Bonavides afirma: “a segunda fase testemunha, 

com toda evidência, a secularização do Absolutismo em bases filosóficas e 

consensuais”24. 

Diante desse novo cenário filosófico, entram em cena as letras de 

Hobbes, considerado o teorista por excelência do Absolutismo, segundo as quais o 

Estado, enquanto produto de um contrato celebrado pelos homens, transformar-se-

ia, mediante a alienação de todas as liberdades dos indivíduos, no senhor absoluto 

da vida e dos comportamentos humanos. 

De fato, por meio da metáfora do contrato social, Hobbes vaticina o fim do 

estado de natureza, diante do qual vigorava um estado de sangue, desconfiança e 

extrema violência, para um surgimento de um sistema repousante sobre a ordem e a 

segurança25. 
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 DESCARTES, René. Discurso do método. Tradução Maria Ermantina Galvão. 4. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2009. 

23
 Especificamente sobre a total isenção das ideias liberais em relação ao lado místico defendido 
pelas teorias absolutistas, Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino escrevem: 
“Tem sido este o longo processo histórico que levou o indivíduo a se sentir livre, a ter plena 
consciência de si e de seu valor e a querer instaurar plenamente o regnum hominis sobre a terra. As 
origens do Liberalismo coincidem, assim, com a própria formação da ‘civilização moderna’ 
(européia), que se constitui na vitória do imanentismo sobre o transcendentalismo, a liberdade sobre 
a revelação, da razão sobre a autoridade, da ciência sobre o mito (BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, 
Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Tradução Carmen C. Varriale et al. 
Brasília, DF: Ed. Universidade de Brasília, 1998, p. 695). 

24
 BONAVIDES, 2012, p. 38. 

25
 “A única maneira de instituir um tal poder comum [...] é conferir toda sua força e poder a um 
homem, ou a uma assembleia de homens, que possa reduzir suas diversas vontades, por 
pluralidade de votos, a uma só vontade. [...] Isto é mais do que consentimento, ou concórdia, é uma 
verdadeira unidade de todos eles, numa só pessoa, realizada por um pacto de cada homem com 
todos os homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo e 
transfiro meu direito de governar-se a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia de homens, 
com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas 
ações. Feito isso, a multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim civitas. É 
esta a geração daquele grande Leviatã, ou antes (para falar em termos mais reverentes) daquele 
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Em boa verdade, seja por meio de argumentos dogmático-religiosos ou 

racionais e consensuais, aponta Jorge Miranda que a função histórica do Estado 

absolutista “consistiu em reconstruir a unidade do Estado e da Sociedade, passando 

de uma situação de divisão de privilégios das ordens para uma situação de coesão 

nacional com uma relativa igualdade no que tange aos vínculos do poder”26. 

 

2.3 O Estado Constitucional Liberal: o Leviatã não atende mais aos interesses 

emergentes 

 

Durante o século XVIII, o Absolutismo mostrava sinais de exaustão, a 

ponto de a burguesia, influenciada pela incrementação das bases do capitalismo, 

impulsionada pelo poder econômico e pela incapacidade do poder político para 

conduzir o aparelho estatal ao alcance e legitimação dos seus interesses, 

decretando o fim das vantagens disseminadas no seio da Monarquia absoluta. 

Nascia uma nova era, cujo símbolo é representado pela Revolução 

Francesa de 1789 e onde o lema ‘Liberté, Egalité, Fraternité’ sintetiza a ideia de que 

o povo é o legítimo titular do poder a ser exercido pelo Estado. 

Por assim dizer, a Revolução Francesa desfralda a noção de que a 

integração de todos os indivíduos deve se sobrepor a sustentação do poder pessoal 

do monarca. A partir da eclosão do movimento, o poder estatal se despersonaliza e 

ganha foros de cidade; sai das mãos do príncipe todo-poderoso, preposto da crença 

divina na Terra e passa para as mãos do povo27. 

                                                                                                                                                         
Deus Mortal, ao qual devemos, abaixo do Deus Imortal, nossa paz e defesa. [...] É nele que consiste 
a essência do Estado, a qual pode ser assim definida: uma pessoa de cujos atos uma grande 
multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um como autora, de 
modo a ela poder usar a força e os recursos de todos, da maneira que considerar conveniente, para 
assegurar a paz e a defesa comum. Aquele que é portador dessa pessoa se chama soberano, e 
dele se diz que possui poder soberano. Todos os restantes são súditos” (HOBBES, 1979, p. 105-
106). 

26
 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional: o Estado e os sistemas constitucionais. 6. ed. 
Coimbra: Coimbra Ed., 1997, p. 81. 

27
 Sobre a importância da Revolucão Francesa não apenas como evento histórico, mas também para 
a própria humanidade, Paulo Bonavides afirma: “Nós vivemos e viveremos sempre da Revolução 
Francesa, do verbo dos seus tribunos, do pensamento de seus filósofos, cujas teses, princípios, 
ideias e valores jamais pereceram e constantemente se renovam, porquanto conjugam, 
inarredáveis, duas legitimidades, duas vontades soberanas: a do Povo e a da Nação. Aquela 
Revolução prossegue, assim, até chegar aos nossos dias, com o Estado social cristalizado nos 
princípios da liberdade, igualdade e fraternidade” (BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao 
Estado social. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2011b, p. 36). Em sentido contrário, Alexis de 
Tocqueville desmistifica o legado deixado pela Revolução Francesa aduzindo que: “Por mais radical 
que tenha sido a Revolução, inovou muito menos do que se supõe geralmente: mostrarei isto mais 
tarde. A verdade é que destruiu inteiramente ou está destruindo (pois ela ainda continua) tudo que, 
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Em substituição ao Absolutismo, simbolizado pela queda da Bastilha 

através da qual se dava a derrocada da provecta ordem moral erguida sob os pilares 

da injustiça, da desigualdade e das regalias saboreadas pelo monarca e seus 

asseclas, o Constitucionalismo funda suas âncoras na limitação do poder através da 

lei enquanto instrumento representativo da vontade dos homens. 

Com o colapso do Estado absolutista, o Estado constitucional passa a 

realçar um sistema onde o poder não pertence mais a pessoas individualizadas, mas 

a lei. A partir daí são as leis, e não as personalidades, que administram e gerem o 

ordenamento social, político e econômico28. 

Desse modo, o Estado constitucional, em substituição ao retrógrado 

Absolutismo monárquico, baseado nos valores da burguesia de liberdade e 

igualdade, limita o pessoalismo no poder político, passando a ter como núcleo 

referente as disposições legais aprovadas pelos legítimos representantes do povo29. 

                                                                                                                                                         
na antiga sociedade, derivava das instituições democráticas e feudais, tudo que a elas se ligava de 
uma ou outra maneira, tudo que delas trazia uma marca por menor que fosse. Do antigo mundo só 
conservou o que sempre foi alheio a estas instituições ou podia existir sem elas. A Revolução não 
foi de maneira alguma um acontecimento fortuito. Realmente pegou o mundo de improviso embora 
nada mais fosse do que o complemento do trabalho mais longo e do término repentino e violento de 
uma obra à qual dez gerações tinham trabalhado. Mesmo que não tivesse surgido a Revolução 
Francesa, o velho edifício social teria ruído por toda parte, aqui mais cedo, acolá mais tarde, mas 
teria caído, peça por peça, em vez de desmoronar-se de uma vez. A Revolução resolveu 
repentinamente, por um esforço convulsivo e doloroso, sem transição, sem precauções, sem 
deferências, o que ter-se-ia realizado sozinho, pouco a pouco, com o tempo. Esta foi, portanto, a 
obra da Revolução” (TOCQUEVILLE, Alexis de. O antigo regime e a revolução. Tradução Yvonne 
Jean. 4. ed. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1997, p. 67-68). 

28
 Especificamente sobre a associação realizada entre o liberalismo burguês e o movimento 
constitucionalista, Nicola Matteucci afirma: “Es significativo que el término «liberal», en su 
significado político, fuese usado por primera vez en las Cortes de Cádiz de 1812, para referirse al 
partido que defendía las liberdades públicas constitucionales frente al partido servil; o que los 
liberales, en toda Europa desde la Restauración, pidiesen siempre como primera reforma uma 
constitución o, si existía, um mayor control sobre el gobierno (Francia), o extender el sufragio 
electoral (Inglaterra). Esto muestra que los liberales son conscientes de la importancia de las 
instituciones representativas, y que existe un fuerte nexo entre liberalismo y constitucionalismo. En 
otras palabras, el liberalismo – como nueva actitud espiritual, como nueva conciencia ético-política – 
se configuró durante la época de la Restauración, cuando el Estado constitucional estaba ya 
delineado – em sus estructuras básicas – después de un proceso histórico plurisecular – jalonado 
de guerras civiles y revoluciones – que había consentido y permitido la innovación constitucional 
hacia una forma de gobierno que reconocía – para garantizar los derechos individuales del 
ciudadano – la superioridad del derecho y que – al mismo tiempo se fundamentaba en el consenso. 
Así, el liberalismo europeo continuaba, con nuevas y más profundas motivaciones culturales, la vieja 
batalla contra el absolutismo y su genial creación, es decir, el Estado máquina que – desde fuera – 
debía administrar la felicidad de los individuos” (MATTEUCCI, 1998, p. 259). 

29
 Denominando este emergente sistema jurídico de primeiro Estado de Direito, Paulo Bonavides 
preconiza: “O primeiro Estado de Direito emerge do constitucionalismo formal do século XIX com o 
seu conceito de liberdade – resistência ou liberdade – defesa (Abwehrrecht), de inspiração 
jusnaturalista. Forjado na ideologia das declarações abstratas de direitos, é produto das 
transformações políticas transcorridas na órbita continental europeia onde o individualismo da 
burguesia soterrou o absolutismo das monarquias de direito divino e dissolveu o corporativismo do 
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Nesse ponto, a doutrina de Jean-Jacques Rousseau cumpre para o 

Estado liberal a mesma função que o magistério de Hobbes desempenhou para o 

fortalecimento do Estado absolutista. 

A soberania que antes repousava sobre a vontade de uma única pessoa – 

o monarca, passa a ser definida pela vontade geral, cujas ideias reitoras desenham 

a legitimidade do poder. 

Ao revés do que escreveu Hobbes, no sentido de que os desígnios do 

Estado se submetiam à vontade de um terceiro, ungido para resolver o caos reinante 

no estado de natureza, Rousseau assevera que a vontade geral, inalterável e pura, 

aflora de uma união havida entre iguais, onde cada um abdica de seus interesses, 

em proveito de um bem maior, o conjunto de cidadãos que formam o corpo político30. 

Destarte, atendendo sempre aos interesses político-econômicos da 

burguesia, o centro de referência dessa nova modalidade de Estado passa a ser a 

lei, o código, a separação de poderes31, a fixação de limites às autoridades, tudo isso 

mediante um novo pacto celebrado entre o povo e o sistema de Estado. 

No cenário desenvolvido a partir do Estado liberal oitocentista, os direitos 

fundamentais surgem com a função exclusiva de limitar o poder do Estado, de tal 

modo que as primeiras normas relacionadas aos direitos fundamentais são de 

natureza negativa, impondo apenas um comportamento omissivo do aparelho estatal 

em favor da liberdade individual. 

No entanto, ao longo do tempo, esse novo modelo de Estado, de 

características ligadas ao império da lei como conceito primário, emanado 

formalmente de representantes do povo-nação, marcadamente individualista, forjado 

através de uma separação lógica e independente das funções estatais, revelou, em 

                                                                                                                                                         
ancien régime, os quais cimentavam uma sociedade abraçada a privilégios e discriminações 
feudais” (BONAVIDES, 2012, p. 538). 

30
 “A primeira e mais importante consequência dos princípios acima estabelecidos é que só a vontade 
geral pode dirigir as forças do Estado em conformidade com o objetivo de sua instituição, que é o 
bem comum: pois, se a oposição dos interesses particulares tornou necessário o estabelecimento 
das sociedades, foi o acordo desses mesmos interesses que o tornou possível. O vínculo social é 
formado pelo que há de comum nesses diferentes interesses, e, se não houvesse um ponto em que 
todos os interesses concordam, nenhuma sociedade poderia existir. Ora, é unicamente com base 
nesse interesse comum que a sociedade deve ser governada. Digo, pois, que a soberania, sendo 
apenas o exercício da vontade geral, nunca pode alienar-se, e que o soberano, não passando de 
um ser coletivo, só pode ser representado por si mesmo; pode transmitir-se o poder – não, porém, a 
vontade” (ROUSSEAU, 1996, p. 33). 

31
 Com referência ao postulado da separação de poderes, imprescindível a leitura do Capítulo VI da 
obra O Espírito das Leis publicada em 1748 (MONTESQUIEU, Charles Louis de. O espírito das 
leis. Tradução Cristina Murachco. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004). 



 
28 

 

 

seu caráter abstencionista, a inexistência de qualquer propósito de conduzir ao 

reconhecimento concreto dos direitos e garantias individuais. 

Realmente, as estruturas ideológicas do liberalismo contentavam-se com 

o fato de a lei prever de forma generalizada os fundamentos de justiça, liberdade, 

igualdade, mas sem qualquer intenção de transformação do tecido social. 

Por assim dizer, no contexto do Estado liberal, onde a sociedade é 

mantida distante das diretivas do poder, almeja-se apenas a defesa dos direitos 

individuais através da defesa dos cidadãos contra as arbitrariedades praticadas pelo 

Estado, reconhecido como um inimigo opressor dos valores. 

Segundo o magistério do constitucionalista Paulo Bonavides, estabelece-

se um paralelo entre a liberdade e as ideias do Estado liberal, segundo o qual 

[...] na doutrina do liberalismo, o Estado sempre foi o fantasma que 
atemorizou o indivíduo. O poder, que não pode prescindir do ordenamento 
estatal, aparece, de início, na moderna teoria constitucional como o maior 
inimigo da liberdade

32
. 

 

O instrumento consagrador do espírito e das conquistas alcançadas pelo 

Estado Liberal é o texto das Constituições promulgadas no crepúsculo do Século 

XVIII. Jorge Miranda, associando o constitucionalismo fundado à época com a 

concepção de Estado liberal, pontifica que 

[...] o constitucionalismo – que não pode ser compreendido senão integrado 
com as grandes correntes filosóficas, ideológicas e sociais dos séculos XVIII 
e XIX – traduz exactamente certa ideia de Direito, a ideia de Direito liberal. A 
Constituição em sentido material não desponta como pura regulamentação 
jurídica do Estado; é a regulação do Estado conforme os princípios 
proclamados nos grandes textos revolucionários. O Estado só é Estado 
constitucional, só é Estado racionalmente constituído, para os doutrinários e 
políticos do constitucionalismo liberal, desde que os indivíduos usufruam de 
liberdade, segurança e propriedade e desde que o poder esteja distribuído 
por diversos órgãos. [...] Em vez de os indivíduos estarem à mercê do 
soberano, eles agora possuem direitos contra ele, imprescindíveis e 
invioláveis. [...] A ideia de Constituição é uma garantia e, ainda mais, de 
uma direcção da garantia. Para o constitucionalismo, o fim está na proteção 
em que se conquista em favor dos indivíduos, dos homens cidadãos, e a 
Constituição não passa de um meio para o atingir. O Estado constitucional é 
o que entrega à Constituição o prosseguir a salvaguarda da liberdade e dos 
direitos do cidadão, depositando as virtualidades de melhoramento na 
observância dos seus preceitos, por ela ser a primeira garantia desses 
direitos

33
. 

 

Todavia, sobreleva destacar que apesar do Estado liberal haver 

alcançado significativos avanços com referência à normatização de direitos, tal 
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 BONAVIDES, 2011b, p. 40. 
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 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 325-
326. 
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progresso não foi suficiente para assegurar a materialização no mundo dos fatos 

vividos da dignidade humana. Isto porque, o absenteísmo, epicentro em torno do 

qual se erigiu o Estado liberal, acabou por se tornar o principal motivo de sua 

derrocada, na medida em que as camadas sociais clamavam por uma nova postura 

do Estado em relação aos problemas sociais ainda vividos depois da ascensão do 

liberalismo. 

Por isso, durante o século XX ocorreu um novo levante de ideias com a 

transformação da doutrina liberal do Estado constitucional para uma doutrina social. 

 

2.4 O Estado Social e a concretização dos direitos dos indivíduos 

 

Diante dessa nova necessidade de intervencionismo estatal nas relações 

humanas, não se admitindo mais a ótica do “laissez faire, laissez passer”, surge a 

concepção do Estado social, segundo a qual a mera igualdade formal, 

proporcionada pelo liberalismo, despida de conexão com a realidade vivida pelas 

pessoas, não satisfaz os interesses da sociedade. 

De fato, enquanto o Estado liberal-burguês, de traços eminentemente 

formal, individualista e abstencionista, não se ocupava das verdadeiras mudanças a 

serem promovidas, o Estado social se interpõe como uma espécie de coordenador e 

protetor dos mais desfavorecidos, regulador e redistribuidor das riquezas em alguma 

medida34. 

                                                 
34

 A respeito do documento constitucional de origem do Estado Social, a doutrina aponta a 
Constituição do México do ano de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919. Nesse sentido, 
registra Carlos Miguel Herrera: “A história constitucional tem oficialmente a sua certidão de 
nascimento com a Constituição alemã de 11 de agosto de 1919. Mas, para dizer a verdade, esta já 
tem um precedente fundamental na Constituição mexicana de 5 de fevereiro de 1917, elaborada em 
Querétaro. Se este antecedente não pode ser evitado, não se trata de um simples (e inútil) gesto de 
erudição: encontramos ali, estabelecida pela primeira vez em um texto constitucional que alcançará 
vigência, a relação específica entre direitos sociais e revolução inconclusa” (HERRERA, Carlos 
Miguel. Estado, Constituição e direitos sociais. Tradução Luciana Caplan. In: SOUZA NETO, 
Cláudio Pereira; SARMENTO, Daniel (Org.). Direitos sociais: fundamentos, judicialização e direitos 
sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 13). Em sentido contrário, Simone 
Goyard-Fabre ensina que “a marcha da história modificou consideravelmente a extensão e a 
compreensão dos direitos do homem. Por um lado, a Constituição de 1848, ao insistir em seus 
artigos 1 e 2 sobre o caráter democrático da República francesa, determinou como sendo suas 
‘bases’ o trabalho e a ordem pública, que colocou na mesma categoria da propriedade e da família. 
Os direitos de ‘segunda geração’ tinham adquirido uma conotação econômica e social 
expressamente mencionada pelos textos. Não é falso ver nessa transformação a influência da 
ideologia socializante que triunfava nesse período da história” (GOYARD-FABRE, Simone. O que é 
democracia?: a genealogia filosófica de uma grande aventura humana. Tradução Claudia Berliner. 
São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 288). 
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Para a formação da consciência dessa nova postura do Estado, a 

doutrina social da Igreja Católica, com suas diversas Encíclicas, exerceu papel 

relevantíssimo, na medida em que difundiu, entre seus seguidores, a necessidade 

de maior solidadariedade, fraternidade, igualdade material, justiça e compromisso 

com as relações humanas35. 

O Estado social, pode-se dizer, consiste em uma etapa histórica que 

busca cicatrizar a neutralidade e as insuficiências produzidas pelo liberalismo 

burguês. A anterior indiferença aos conflitos sociais e as mazelas vividas pelos 

indivíduos, segundo propugnava a doutrina do liberalismo, é substituída por um 

modelo conformador. 

Nesse contexto, o Estado toma para si a tarefa fundamental de ajuste da 

sociedade, intervindo nas relações humanas de modo a produzir justiça e 

solidariedade na vida de seus indivíduos. 

Se, por um lado, o Estado liberal-oitocentista se conforma com a proteção 

dos valores da liberdade pessoal e da difusão dos direitos religiosos e civis, o Estado 

social, de outra parte, difunde a ideia de que é impossível usufruir as liberdades 

propugnadas pela burguesia ascendente sem a satisfação mínima das necessidades 

do ser humano. 

Destarte, é desde o surgimento do Estado social que se vislumbra um 

modelo de organização estatal que não se circunscreve a uma abordagem 

meramente negativa dos direitos, tal como soía acontecer no liberalismo-

abstencionista, exigindo-se, por via de consequência, uma postura positiva por parte 

do Estado, no sentido de promover as condições mínimas de existência dos 

indivíduos e da coletividade. 

De fato, a consolidação do Estado social promove a materialização de um 

novo paradigma constitucional, mais voltado à tutela concreta dos interesses dos 
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 A título de ilustração, entre tantos documentos papais importantes para o Estado Social, cite-se a 
Encíclica Mater et Magistra, de João XXIII que, em seu art. 20, dispõe: “O Estado, cuja razão de ser 
é a realização do bem comum na ordem temporal, não pode manter-se ausente do mundo 
econômico; deve intervir com o fim de promover a produção de uma abundância suficiente de bens 
materiais, ‘cujo uso é necessário para o exercício da virtude’; e também para proteger os direitos de 
todos os cidadãos, sobretudo dos mais fracos, como são os operários, as mulheres e as crianças. 
De igual modo, é dever seu indeclinável contribuir ativamente para melhorar as condições de vida 
dos operários”. (JOÃO XXIII, Papa. Carta encíclica mater et magistra de sua santidade João 
XXIII aos veneráveis irmãos patriarcas, primazes, arcebispos, bispos e outros ordinários do 
lugar, em paz e comunhão com a sé apostólica, bem como a todo o clero e fiéis do orbe 
católico. Roma, 1961. Disponível em: <www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/ 
documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_ mater_po.html>. Acesso em: 14 jul. 2014). 
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indivíduos do que a satisfação com a simples normatização dos direitos em bases 

legais. Nessa perspectiva, abordando a alteração da matriz constitucional, André 

Copetti sinaliza: 

[...] através da positivação de direitos sociais, econômicos e culturais, houve 
uma ampliação no âmbito das pretensões jurídicas, possíveis de serem 
manifestadas pelos cidadãos. Partiu-se de um quadro normativo 
institucional em que apenas pretensões de omissões podiam ser interpostas 
contra o Estado, para outro, muito mais complexo no qual se positivou 
possibilidades de exigências de proibição de omissões às instituições 
estatais, contemplando-se assim, a perspectiva de tutela não só de direitos 
subjetivos dos indivíduos atomizados, mas também de direitos e interesses 
de grupos determinados e parcelas difusas da população, constituindo-se, a 
partir disso, um âmbito não-individual de tutela jurídica

36
. 

 

Em verdade, o qualitativo ‘social’ tornou-se uma exigência para uma 

adequação do modelo de Estado vigente às necessidades da comunidade de verem 

cumpridos plenamente os ideais de paz e bem-estar sociais, garantidores da vida 

humana, principalmente em face da deterioração da qualidade de vida na sociedade 

do final do século XIX. 

No entanto, a necessária correção de rumo do individualismo 

protagonizado pelo Estado liberal-burguês, almejada com a instituição de um novo 

modelo de Estado, não foi acompanhada da fruição de direitos por parte dos 

cidadãos, muito em função das próprias deformações causadas pela ideia difundida 

de social. 

Realmente, o modelo instaurado de Estado social acabou por ostentar 

regimes integralmente antagônicos de governo, sob o equívoco de manter o social 

como caracterizador do Estado e não do Direito implementado na comunidade. 

Sobredito equívoco acabou por conciliar simultaneamente a existência de 

Estados sociais ditatoriais, nazistas e fascistas, com outros sistemas que se 

autoproclamavam democráticos37. 
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 COPETTI, André L. Racionalidade constitucional penal pós-88: uma análise da legislação penal 
face ao embate das tradições individualista e coletivista. In: ROCHA, Leonel Severo; STRECK, 
Lenio Luiz; MORAES, Bolzan de (Org.). Constituição, sistemas sociais e hermenêutica: 
programa de pós-graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e doutorado. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2005, p. 218. 

37
 Corroborando o argumento ora orquestrado, Paulo Bonavides apresenta as espécies de Estado 
social: “Distinguimos em nosso estudo duas modalidades principais de Estado social: o Estado 
social do marxismo, onde o dirigismo é imposto e se forma de cima para baixo, com a supressão da 
infra-estrutura capitalista, e a consequente apropriação social dos meios de produção – doravante 
pertencentes à coletividade, eliminando-se, desta forma, a contradição, apontada por Engels no 
Anti-Duehring entre a produção social e a apropriação privada, típica da economia lucrativa do 
capitalismo – e o Estado social das democracias, que admite a mesma ideia de dirigismo, com a 
diferença apenas de que aqui se trata de um dirigismo consentido, de baixo para cima, que 
conserva intactas as bases do capitalismo” (BONAVIDES, Paulo. O Estado social e sua evolução 
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Como consequência desse antagonismo ideológico por parte dos Estados 

sociais, as mudanças propostas pelo novo modelo, no qual, em oposição ao sistema 

liberal-oitocentista onde predominava o legalismo formal, buscava uma maior 

integração entre todos, por meio de uma igualdade substancial, não foram sentidas 

pelo tecido social, a justificar a exigência de formulação de um novo padrão de 

Estado. 

De fato, a insegurança proporcionada pelos diversos componentes de 

Estado social evidenciou a ausência de um ingrediente que fosse hábil a formatar o 

equilíbrio desejado pela sociedade, reclamando assim uma nova moldura estatal, 

sem que houvesse, todavia, um retorno aos princípios advogados pelo Estado 

liberal. 

Em face desse cenário, aflorou a necessidade de um Estado de Direito 

que, ao mesmo tempo em que prestigiava um sistema austero de legalidade, 

priorizasse os direitos, as liberdades civis e as garantias individuais, fazendo uso de 

políticas sociais, econômicas e culturais na busca do respeito à personalidade 

individual. 

Surge, então, o Estado Democrático de Direito38, designativo da 

modalidade de Estado incumbido de salvaguardar as liberdades civis e promover a 

inclusão política, sem descurar, todavia, de uma incessante procura de justiça social, 

não consentindo com qualquer desigualdade entre seus indivíduos, em uma 

promoção da universalização das prestações sociais. 

 

2.5 O Estado Democrático de Direito e a missão de transformação da realidade 

 

A ideia de Estado Democrático de Direito é decorrência de um extenso 

processo do desenvolvimento do modo como as mais diversas sociedades se 

organizaram ao longo dos séculos39, de maneira que a cada etapa histórica mais 

interesses são incorporados à sua proteção. 

                                                                                                                                                         
rumo à democracia participativa. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira; SARMENTO, Daniel (Org.). 
Direitos sociais: fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2008, p. 64-65). 

38
 Inexistem dúvidas de que a democracia é um valor grego de nascença. 

39
 Abordando todo o processo de movimento rumo à democracia no mundo ocidental, Simone 
Goyard-Fabre escreve: “[...] a democracia, em sua marcha irresistível, não precisa da perturbação 
revolucionária. A Inglaterra e a América são prova disso. A doçura do homem democrático não tem 
nenhuma necessidade da violência da rua; a igualização das condições na sociedade democrática 
não se faz derrubando Bastilhas; e a política democrática, na medida em que deseja que o poder 
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No Estado Democrático de Direito os direitos fundamentais, enquanto 

aspecto indissociável de sua configuração, e como consequência da própria 

soberania popular que lhe é inerente40, são resultado das opções políticas realizadas 

pela vontade geral, identificando direitos e garantias em uma organização estatal 

composta por homens livres. 

O grande diferencial que identifica o Estado Democrático de Direito é o 

seu conteúdo transformador das relações sociais, não se limitando, ao revés do que 

postulava o modelo de Estado social, com uma melhora nas condições de existência 

do ser humano. 

Ao contrário do que se dava nos sistemas do Estado liberal-burguês e do 

Estado social, que se satisfaziam com a mera normatização abstrata, sem qualquer 

compromisso com a verdade no mundo dos fatos, no paradigma do Estado 

Democrático de Direito o objetivo é a igualdade material, substancial, a igualdade 

vivida e saboreada pelos homens. 

Nessa perspectiva, o Estado Democrático de Direito representa uma 

espécie de plus normativo em relação aos modelos que o antecederam, na medida 

em que não lhe basta a 

[...] limitação ou a promoção da atuação, mas referenda a pretensão à 
transformação do status quo. A lei aparece como fio condutor de 

                                                                                                                                                         
seja contido constitucionalmente pelo poder, não exige o assassinato dos reis. Por isso, Tocqueville 
acaba se perguntando se a história e o direito políticos não são, pela própria natureza das coisas, 
uma revolução sem fim, lenta mas não violenta, antes um longo trajeto que um salto. A marcha das 
coisas não implica rupturas revolucionárias. Ela conduz ao face-a-face mais ou menos conflituoso 
da aristocracia com a democracia. Esse face-a-face é uma evolução que se dá sem revolução. 
Portanto, é uma ilusão acreditar que ‘o fato democrático’ seja o resultado de um fenômeno 
revolucionário que muda a cara do mundo. Aliás, as mutações socio-políticas que acompanhavam o 
avanço do fato democrático tampouco são o produto da ‘luta de classes’ que é, à sua maneira, uma 
violência revolucionária. Como também é inútil invocar, para explicar a marcha do espírito 
democrático, alguma tensão conflituosa ou dialética entre as ideias e os fatos; deve-se admitir que a 
transformação democrática dos costumes e dos regimes é uma questão de historicidade: é o 
problema filosófico do tempo, como observava Ampère, que se esconde no fundo da experiência 
democrática dos povos. E há muito se sabe que, se o tempo é construtivo, ele também é destrutivo. 
É isso, justamente, o que torna perigosa a marcha inexorável da democracia” (GOYARD-FABRE, 
2003, p. 221-222). 

40
 Destacando as íntimas ligações entre a democracia e a soberania popular, José Afonso da Silva 
afirma: “A democracia, em verdade, repousa sobre dois princípios fundamentais ou primários, que 
lhe dão a essência conceitual: (a) o da soberania popular, segundo o qual o povo é a única fonte do 
poder, que se exprime pela regra de que todo o poder emana do povo; (b) a participação, direta ou 
indireta, do povo no poder, para que este seja efetiva expressão da vontade popular; nos casos em 
que a participação é indireta, surge um princípio derivado ou secundário: o da representação” 
(SILVA, José Afonso da. Democracia e direitos fundamentais. In: CLÈVE, Clèmerson Merlin; 
SARLET, Ingo Wolfgang; PAGLIARINI, Alexandre Coutinho. (Coord.). Direitos humanos e 
democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 370). 
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transformação da sociedade não estando mais atrelada inelutavelmente à 
sanção ou à promoção

41
. 

 

A alteração de paradigma é manifesta ainda que vista a olho nu. 

Enquanto a concepção tradicional do modelo liberal-burguês aborda a questão das 

funções do Estado sob um viés de normatividade ideológica negativa, de modo que 

os direitos fundamentais são considerados como escudo dos cidadãos contra as 

arbitrariedades do aparelho estatal, no modelo proporcionado pelo Estado 

Democrático de Direito, surge uma nova abordagem, segundo a qual o Estado é 

tratado como um implementador e garantidor dos direitos42. 

Correspondendo às novas necessidades impostas pela ascensão do 

Estado Democrático de Direito e sua função transformadora da realidade, a ideia de 

Constituição dirigente43, com sua proposta de “legitimação material da Constituição 

pelos fins e tarefas previstos no texto constitucional”44, surge como mola propulsora 

desse novo modelo do Estado de Direito. 
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 MORAIS, José Bolzan; STRECK, Lenio Luiz. Ciência política e teoria geral do Estado. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 90-91. 

42
 Deitando luzes sobre a função transformadora que é congênita ao Estado Democrático de Direito, 
Luciano Feldens dispõe: “[...] referimo-nos à fórmula do Estado Democrático de Direito como 
expressão do modelo de Estado que encontra no Direito uma função transformadora, sob cuja 
conceitualidade, diferentemente do que se processava em relação aos paradigmas liberal (Estado-
Liberal) – ocasião em que o Direito ostentava uma função meramente ordenadora (ponto de tensão 
fixado no Poder Legislativo) e social (Estado-Social) – a traduzir uma noção de Estado com função 
promovedora, conectada às políticas do Welfare State (ponto de tensão situado no Poder Executivo) 
-, o pólo de tensão das relações Estado-Sociedade desloca-se do Poder Legislativo e/ou do Poder 
Executivo para alojar-se junto ao Poder Judiciário (ou Tribunais Constitucionais). Como leciona 
Streck, esse movimento migratório se faz expressão da realidade ‘quando a liberdade de 
conformação do legislador, pródiga em discricionariedade no Estado-Liberal, passa a ser contestada 
por dois lados: de um lado, os textos constitucionais dirigentes, apontando para um dever de legislar 
em prol dos direitos fundamentais e sociais; de outro, o controle por parte dos tribunais, que 
passaram não somente a decidir acerca da forma procedimental da feitura das leis, mas acerca de 
seu conteúdo material, incorporando os valores previstos na Constituição. Há, assim, a prevalência 
do princípio da constitucionalidade sobre o princípio da maioria’” (FELDENS, Luciano. Tutela penal 
de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma relegitimação da atuação do 
Ministério Público: uma investigação à luz dos valores constitucionais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2002, p. 30-31). 

43
 Apesar da noção de Constituição Dirigente ser apontada como tendo sido criação de Peter Lerche, 
a difusão do conceito em terras brasileiras é obra da pena de J. J. Gomes Canotilho. Para maiores 
detalhes ver CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do 
legislador: contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: 
Coimbra Ed., 1994. 

44
 BERCOVICI, Gilberto; LIMA, Martonio Mont’Alverne B.; MORAES FILHO, José Filomeno de; 
SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Teoria da Constituição: estudos sobre o lugar da política no 
direito constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 117. 
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A partir da noção de Constituição dirigente, busca-se reafirmar a força 

normativa do Texto Constitucional45, por intermédio de um programa para o futuro, 

dentro do qual o Estado e o corpo social estão intimamente interligados. 

Nessa perspectiva, a ideia de dirigismo constitucional está relacionada 

com a mudança da realidade vivida pelos indivíduos através do direito posto e 

concretizado pelo Estado. A Constituição, como instrumento político maior do 

Estado, fornecerá o substrato jurídico para essa mudança social. 

Realmente, o dirigismo constitucional consagra os direitos fundamentais 

da liberdade, na positividade do Estado inerente aos direitos sociais e econômicos, 

indispensáveis para uma vivência emancipatória e inclusiva dos indivíduos. 

O Estado Democrático não se identifica com um Estado de Direito, 

meramente formal, reduzido a simples ordem de organização, competências e 

processo, de modo que se deve compreendê-lo enquanto instrumento de 

legitimação de justiça social, e não mais como simples promovente da igualdade 

formal e jurídica. 

Especificamente sobre a mudança de postura que se instaura com o 

Estado Democrático de Direito, implicando intervenção estatal em áreas sensíveis à 

vida dos indivíduos, Canotilho, em sua magnum opus, assevera que 

[...] quem defende uma perspectiva democrático-social do Estado (socialista 
ou social-democrática), aceita que na Constituição venham traçados os 
princípios fundamentais, socialmente conformadores; quem visualiza o 
problema da justiça sob uma ótica liberal-individualista contestará o 
paternalismo social da lei fundamental e a extensão dos efeitos externos 
nela consagrada, apelando para uma constituição da liberdade, para uma 
cura da elegância do Estado e para os perigos de sobrecarga do governo

46
. 

 

Todas essas circunstâncias que envolvem o Estado, a democracia e seus 

corolários trarão consequências para a aplicação e concretização dos interesses dos 

cidadãos, principalmente porque, sendo o direito a única ferramenta de que dispõe o 

aparelho estatal para o bem-estar social no Estado Constitucional, referidas 

questões não podem ser olvidadas. 
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 Para maiores detalhes ver HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução Gilmar 
Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 1991. 

46
 CANOTILHO, 1994, p. 55-56. 
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2.6 O papel dos direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito 

 

Estando já devidamente caracterizada a questão do Estado Democrático 

de Direito com o propósito de transformação da realidade social, importa, por ora, 

destacar a íntima relação existente entre a democracia e o respeito aos direitos 

fundamentais. 

A relação entre esses dois elementos estruturais da vida política e jurídica 

de uma sociedade é tratada com acuidade por boa parte da doutrina que se propõe 

a analisar o vínculo da democracia com os direitos fundamentais. 

Afinal, não se revela coerente que um Estado que se anuncia 

enfaticamente como democrático possa desrespeitar, ou mesmo se omitir a 

promover, os direitos e as garantias alcançadas e usufruídas por seus cidadãos. 

É exatamente da intrínseca conexão entre a democracia e os direitos 

fundamentais, no âmbito das sociedades contemporâneas, que se criam as 

condições necessárias para o bem-estar social. Daí que se pode afirmar, com 

segurança, que pode até haver direito sem democracia, mas não há democracia 

sem direito, haja vista que o espírito democrático exige normas definidoras dos 

modos de aquisição e exercício do poder. 

Identificando a ligação entre democracia e direitos fundamentais, o 

italiano Norberto Bobbio, em sua obra A Era dos Direitos, logo na Introdução do seu 

trabalho, escreve: 

O reconhecimento e a proteção dos direitos do homem estão na base das 
Constituições democráticas modernas. A paz, por sua vez, é o pressuposto 
necessário para o reconhecimento e a efetiva proteção dos direitos do 
homem em cada Estado e no sistema internacional. Ao mesmo tempo, o 
processo de democratização do sistema internacional, que é o caminho 
obrigatório para a busca do ideal da ‘paz perpétua’, no sentido kantiano da 
expressão, não pode avançar sem uma gradativa ampliação do 
reconhecimento e da proteção dos direitos do homem, acima de cada 
Estado. Direitos do homem, democracia e paz são três momentos 
necessários do mesmo movimento histórico; sem direitos do homem 
reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia, não 
existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos. Em 
outras palavras, a democracia é a sociedade dos cidadãos, e os súditos se 
tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns direitos 
fundamentais; haverá paz estável, uma paz que não tenha guerra como 
alternativa, somente quando existirem cidadãos não mais deste ou daquele 
Estado, mas do mundo

47
. 
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O tratadista italiano Luigi Ferrajoli não destoa do entendimento esposado 

pelo seu compatriota Bobbio ao atestar que os fundamentos axiológicos dos direitos 

fundamentais “são identificáveis, a meu ver, nos valores da igualdade, da 

democracia, da paz e da tutela dos mais fracos por intermédio daqueles direitos 

perseguidos”48. 

Por certo, a democracia é o requisito da garantia jurídica e de efetivo 

respeito aos direitos fundamentais. Por sua vez, em uma típica relação de mão 

dupla, os direitos fundamentais são pré-requisitos da democracia, consentindo com 

que o indivíduo possa participar do processo e escolhas democráticos (exercício dos 

direitos políticos), e reunir as condições culturais e materiais que lhe permitirão a 

participação ativa e efetiva na política (liberdade de expressão, independência 

econômica, garantia de direitos sociais etc.). 

Nesse azo, os direitos fundamentais, enquanto direitos subjetivos de 

liberdade, criam um espaço contra o exercício de poder arbitrário, e como 

legitimadores de um domínio democrático, asseguram o exercício da democracia 

mediante a exigência de garantias de organização e de processos com 

transparência democrática (princípio majoritário, publicidade crítica etc.). 

Trilhando a mesma senda dos citados doutrinadores e da argumentação 

ora expendida, José Joaquim Gomes Canotilho também se posiciona pela umbilical 

ligação entre os direitos fundamentais e a democracia, aduzindo que 

[...] tal como são um elemento constitutivo do Estado de Direito, os direitos 
fundamentais são um elemento básico para a realização do princípio 
democrático. Mais concretamente: os direitos fundamentais têm uma função 
democrática dado que o exercício democrático do poder: 1 - significa a 
contribuição de todos os cidadãos para o seu exercício (princípio direito de 
igualdade e da participação política); 2 – implica participação livre assente 
em importantes garantias para a liberdade desse exercício (o direito de 
associação, de formação de partidos, de liberdade de expressão, são, por 
ex., direitos constitutivos do próprio princípio democrático; 3 – envolve a 
abertura do processo político no sentido da criação de direitos sociais, 
econômicos e culturais, constitutivo de uma democracia econômica, social e 
cultural. Realce-se esta dinâmica dialética entre os direitos fundamentais e o 
princípio democrático. Ao pressupor a participação igual dos cidadãos, o 
princípio democrático entrelaça-se com os direitos subjetivos de 
participação e associação, que se tornam, assim, fundamentos funcionais 
da democracia

49
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 FERRAJOLI, Luigi. Garantismo: uma discussão sobre direito e democracia. Tradução Alexander 
Araujo de Souza. Rio de janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 30-31. 
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 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6. ed. 
Coimbra: Almedina, 1995, p. 430. Paulo Bonavides, ao acrescentar a democracia como direito de 
quarta geração, seguindo a clássica divisão tripartida do precursor Karel Vasak, assinala: “A 
multifuncionalidade dos direitos fundamentais, os métodos materiais e concretistas da hermenêutica 
contemporânea, o princípio da proporcionalidade enquanto corretivo ao arbítrio do Estado contra a 
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Donde se infere que o Estado Democrático de Direito é basicamente um 

Estado de direitos fundamentais, no sentido de que é composto por um arcabouço 

de normas constitucionais superiores, que obrigam os poderes constituídos a 

respeitá-las, observando o seu núcleo fundamental, sob pena de nulidade dos 

próprios atos normativos e da declaração de sua inconstitucionalidade. 

Outro aspecto de tomo que assoma diante da nova configuração do 

Estado Democrático de Direito e de sua indisfarçável ligação com os direitos 

fundamentais é o respeito à dimensão objetiva desses interesses e as 

consequências que essa feição dos direitos fundamentais implica à atuação do 

espírito democrático que circunda o Estado contemporâneo. 

A dimensão objetiva dos direitos fundamentais, de recente configuração 

histórico-doutrinária, se soma à dimensão subjetiva, de domínio preponderante no 

século XIX e até meados do século XX, segundo a qual, seguindo a postura liberal-

clássica do Estado, os direitos fundamentais garantem a liberdade do indivíduo e a 

igualdade em seu sentido meramente formal (igualdade de todos perante a lei, isto 

é, igualdade de direitos quando positivados em instrumento legal). 

No entanto, empós o ocaso do Estado liberal-oitocentista e do Estado 

social restou evidente que o simples reconhecimento de liberdades, conforme assim 

se caracteriza a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, era insuficiente para 

garantir concretamente as promessas do Estado constitucional. 

Realmente, o reconhecimento de se poder resistir à intervenção estatal na 

esfera de liberdade individual de cada cidadão, que com o advento do Estado 

burguês se revelava tão relevante para os direitos àquela época, já não se mostrava 

mais tão importante para a transformação da realidade que teimava em não se 

alterar. 

De acordo com o aspecto meramente subjetivo dos direitos fundamentais, 

na relação jurídica que se cria entre o indivíduo e o Estado, aquele pode exercer 

                                                                                                                                                         
pessoa humana, a constitucionalização ou juspublicização dos princípios gerais de Direito são 
pressupostos instrumentais de capital importância e aplicação indeclinável para caracterizar a 
democracia nesta idade em que o princípio democrático já não pode deixar de ser proclamado e 
reconhecido como um direito fundamental. Da democracia assim concebida se infere a formação de 
uma terceira modalidade de Estado de Direito, que outra coisa não é senão o Estado social, 
conduzido no aperfeiçoamento de suas instituições ao mais alto grau de juridicidade. O Estado de 
Direito da terceira dimensão – derradeiro capítulo dessa evolução – concretiza enfim a liberdade na 
realidade social e é, ao mesmo passo, a democracia que se substantivou com o primado dos 
direitos fundamentais” (BONAVIDES, 2012, p. 542-543). 
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uma liberdade negativa, ao mesmo tempo em que o último, de forma simétrica, 

possui a obrigação negativa de não fazer, de não intervir na esfera individual. 

Socorrendo-se das palavras de Daniel Sarmento, para quem a dimensão 

subjetiva dos fundamentais, como mero dever jurídico de abstenção, está 

intimamente ligada à teoria liberal, tem-se que 

[...] os direitos fundamentais no constitucionalismo liberal eram visualizados 
exclusivamente a partir de uma perspectiva subjetiva, pois cuidava-se 
apenas de identificar quais pretensões o indivíduo poderia exigir do Estado 
em razão de um direito positivado na sua ordem jurídica

50
. 

 

No entanto, o contínuo avanço dos estudos de Direito Constitucional, 

sobretudo após o fim da 2ª Guerra Mundial, exigindo uma nova postura por parte do 

Estado diante das suas relações com os indivíduos, implicaram uma mudança 

expressiva na concepção dos direitos fundamentais. 

À visão formalista clássica dos direitos fundamentais como prerrogativas 

“destinadas, em primeira instância, a proteger a esfera de liberdade do indivíduo 

contra intervenções dos Poderes Públicos”51, será acrescentada, sem que isso se 

traduza como falta de consideração à tarefa tradicional dos direitos fundamentais, 

uma nova leitura, segundo a qual, os efeitos desses interesses, por representarem 

“os valores nucleares de uma ordem jurídica democrática”52, não podem se resumir à 

limitação jurídico-negativa da atuação do Estado. 

Nessa linha, o tratadista português Vieira de Andrade pontifica em 

magistério vazado nos seguintes termos: 

[...] os direitos fundamentais não podem ser pensados apenas do ponto de 
vista dos indivíduos, enquanto faculdades ou poderes de que estes são 
titulares, antes valem juridicamente também do ponto de vista da 
comunidade, como valores ou fins que esta se propõe a perseguir

53
. 

 

Com efeito, a dimensão objetiva dos direitos fundamentais permite, para 

além da simples restrição ao exercício do poder político, a atribuição de efeitos 

jurídicos concretos mesmo àquelas normas consagradoras que, pela sua natureza, 
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 SARMENTO, DANIEL. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006, p. 105. 

51
 Cf. Caso Lüth-Urteil BVerfGE 7, 198 (204). Para maiores detalhes ver SCHWABE, Jürgen. 
Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão. Tradução 
Beatriz Hennig et al. Montevidéu: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2005. 

52
 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. São Paulo: 
Celso Bastos Editor, 1998, p. 32. 

53
 VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 
1976. Coimbra: Almedina, 1987, p. 144-145. 
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exigem uma integração legislativa para criação de direitos subjetivos pelos seus 

titulares. 

Assim considerando, os direitos fundamentais constituem, além de 

direitos de defesa do cidadão contra o Estado, dimensões positivas para o 

preenchimento intrínseco, através do poder de conformação do legislador 

democrático, desses direitos54. 

Assim, em sua interação com a atividade estatal, os direitos fundamentais 
passam a projetar-se em dois sentidos (uma espécie de viagem de ida e 
volta): (a) como direitos de defesa, indicando o dever do Estado de respeitá-
los (perspectiva negativa), e (b) como imperativos de tutela, indicando o 
dever do Estado de protegê-los ativamente (perspectiva positiva) diante de 
ataques provenientes de terceiros mediante a implementação de medidas 
eficazes (deveres de proteção)

55
. 

 

Sob este prisma, não existem dúvidas de que o advento do Estado 

Democrático de Direito, enquanto novo standard absorto a uma ordem jurídica e às 

atividades do Estado com o propósito de transformação da realidade, está 

intimamente ligado à dimensão objetiva dos direitos fundamentais, cuja 

compreensão material liga-se a uma perspectiva comunitária dos direitos humanos. 

Roborizando a argumentação ora esposada, Paulo Bonavides escreve 

que “a concepção material dos direitos fundamentais reabilita o Estado e o consagra 

como agente e protetor desses direitos, conferindo-lhe aquela dignidade da qual o 

liberalismo o privara”56. 

                                                 
54

 José Joaquim Gomes Canotilho, ao tratar da divisão de poderes, visualiza também as dimensões 
subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais, o que o faz nos seguintes termos: “As três dimensões 
anteriormente analisadas – juridicidade, constitucionalidade, direitos fundamentos – indiciam já que 
o princípio do Estado de Direito é informado por duas ideias ordenadoras: (1) ideia de ordenação 
subjetiva, garantindo um status jurídico aos indivíduos essencialmente ancorado nos direitos 
fundamentais; (2) ideia de ordenação objectiva, assente no princípio da constitucionalidade, que, 
por sua vez, acolhe como princípio objectivamente estruturante o princípio da divisão de poderes. 
Essas duas dimensões não se divorciam uma da outra, mas o acento tônico caberá agora à 
ordenação funcional objectiva do Estado de Direito” (CANOTILHO, 1995, p. 250). 

55
 FELDENS, Luciano. Direitos fundamentais e direito penal: garantismo, deveres de proteção, 
princípio da proporcionalidade, jurisprudência constitucional, jurisprudência dos tribunais de direitos 
humanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 13). 

56
 BONAVIDES, 2012, p. 541. Em outro fragmento da mesma obra, o constitucionalista cearense, 
indicando as funções contemporaneamente cumpridas pelos direitos fundamentais, assim se 
manifesta sobre a dimensão objetiva: “Alargando, ao mesmo passo, as funções dos direitos 
fundamentais, dantes totalmente subjetivos, a nova concepção material lhes outorga dimensão de 
objetividade de tamanha latitude que eles deixam de ser, segundo pondera notável publicista 
alemão, um veto ao Estado, que fere a liberdade, e se tornam, no seu dizer, um mandato, que a 
Sociedade confere ao Estado para promover a própria liberdade. Desse modo, acrescenta, o 
elemento subjetivo da liberdade cede lugar aos componentes objetivos, institucionais, valorativos e 
funcionais. Disso resulta um considerável alargamento das funções dos direitos fundamentais, que 
já não se circunscrevem meramente aos direitos de defesa (Abwehrrecht), mas passam a adquirir 
quatro novas funções: primeiro, a função axiológica ou função normativa, com que elegem, dispõem 
e decidem sobre valores (wertentscheidende Grundsatznormen); segundo, a função institucional, 
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Em face do raciocínio ora orquestrado, pode-se afirmar que um dos 

corolários inafastáveis do Estado Democrático de Direito é a salvaguarda dos 

direitos fundamentais consagrados, não apenas sob a dimensão meramente 

subjetiva, predominante no Estado liberal-oitocentista, segundo a qual os direitos 

fundamentais, basicamente, se cingem à proteção do indivíduo contra a intervenção 

estatal, mas também sob a dimensão jurídico-objetiva, sob o pálio de que o Estado 

tem o dever estatal de promover os direitos fundamentais que ele mesmo reconhece 

como legítimos em seu ordenamento jurídico. 

 

2.7 O Estado Democrático de Direito e o princípio da justiça social 

 

Absorvidas as digressões acima esposadas, as quais se escoram na 

premissa de que existe uma ligação indissociável entre o Estado Democrático de 

Direito e a necessária reverência aos direitos fundamentais, deve-se também fazer 

conhecer, ou lembrar, se assim soar mais pertinente, que enquanto arcabouço de 

normas e órgãos vocacionados para a transformação da realidade, este mesmo 

Estado também mantém um sério e intangível compromisso com a promoção da 

justiça social. 

De fato, se entre as características que identificam o Estado ora vigente 

na contemporaneidade, pode-se mencionar a sua criação e regulamentação por 

uma Constituição, o progresso da democracia, a divisão de poderes, o respeito à 

legalidade e à segurança jurídica, não se pode olvidar a importância a ser dedicada 

à questão da justiça social. 

Nesse azo, imperioso destacar que a própria implementação e 

concretização dos direitos sociais, surge como uma bússola para orientar o Estado 

Democrático, na medida em que esta é uma medida necessária para a redução das 

desigualdades econômico-sociais e a promoção de uma legítima justiça social. 

Numa visão garantista, claro está que o papel do Estado Social e 
Democrático de Direito é, ao mesmo tempo, abster-se de violar direitos 
individuais (garantia-liberal-negativa) e lançar-se ao desafio de realizar 
programas sociais com o fim de minimizar as desigualdades (garantia 
social-positiva). O poder, fica, assim, limitado, quer por meio das proibições 
(os órgãos de poder não podem intervir indiscriminadamente; o uso da força 
é restrito), quer por meio das obrigações (normas de mandato direcionadas 

                                                                                                                                                         
que os transforma em garantias institucionais (institutionelle Gewährleistungen); a seguir, a função 
participativa (Teilhaberechte), que afiança a participação da cidadania na formação da vontade 
estatal e, de último, a função postulativa ou função reinvidicante (Anschpruchgrundlage)” 
(BONAVIDES, 2012, p. 541). 
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aos poderes públicos, determinando o que devem fazer). Nesse jogo de 
equilíbrio, o papel da democracia é fundamental, tanto sob o prisma formal 
ou político, como sob o aspecto material ou substancial

57
. 

 

Em se tratando da perquirição da hipótese brasileira, referida constatação 

se revela ainda mais insofismável, haja vista que a Constituição Federal de 1988 

devotou especial atenção ao problema da justiça social, estabelecendo em seu art. 

1.º os fundamentos da cidadania e da dignidade da pessoa humana e no art. 3.º 

previu como objetivos da República a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das 

desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos os indivíduos. 

Destarte, iniludível a ilação de que as escolhas adotadas pelo constituinte 

originário impõem que a estrutura e o sistema do Estado Democrático de Direito 

brasileiro se orientem a uma atuação em todas as esferas de poder que distingam o 

atendimento a todas essas aspirações constitucionais, até que, de fato, esse padrão 

jurídico-filosófico de Estado vença a previsão meramente formalista de direitos e 

alcance a materialidade suficiente para a realização da justiça social58. 

Intrinsicamente ligada a sua existência, o Estado Democrático de Direito 

possibilita a consolidação de um entendimento material que se singulariza pela 

finalidade essencial do Estado na persecução do bem comum e na implementação 

da justiça social. 

Por via de consequência, afirma-se que o fundamento individualizador do 

Estado Democrático de Direito brasileiro é ser um Estado com a impreterível função 

de alcançar o bem comum e a justiça social; é dizer, o Estado Democrático é 

constituído para proporcionar a dignidade da pessoa humana e atender as 

necessidades da coletividade. 

De fato, no caso do Estado brasileiro, a Constituição Federal de 1988, 

para além do rol de liberdades individuais que assegura, oferece um conjunto de 
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 PINHO, Ana Cláudia Bastos de. Direito Penal e Estado democrático de direito: uma abordagem 
a partir do garantismo de Luigi Ferrajoli. Rio de Janeiro; Lumen Juris, 2006, p. 47. 
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 Mesmo alertando sobre as dificuldades de entendimento a respeito da concepção de justiça social, 
a qual estaria sujeita a diversas circunstâncias, Eros Roberto Grau assim se manifesta sobre o 
tema: O princípio da justiça social, assim, conforma a concepção de existência digna cuja realização 
é o fim da ordem econômica e compõe um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 
1.º, III). [...] Justiça social, inicialmente, quer significar superação das injustiças na repartição, a nível 
pessoal, do produto econômico. [...] A posição ocupada pelo princípio na Constituição de 1988 [...] 
lhe confere extremada relevância enquanto conformador, também, de todo exercício de atividade 
econômica” (GRAU, Eros Roberto, A ordem econômica na Constituição de 1988. 16. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2014, p. 224-225). 
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direitos sociais, os quais o aparelho estatal não deve desconsiderar em sua atuação, 

sob o risco de ofender o programa fundamental que o identifica. 

A Constituição do Brasil, de 1988, define, como resultará demonstrado ao 
final desta minha exposição, um modelo econômico de bem-estar. Esse 
modelo, desenhado desde o disposto nos seus arts. 1º e 3º, até o quanto 
enunciado no seu art. 170, não pode ser ignorado pelo Poder Executivo, 
cuja vinculação pelas definições constitucionais de caráter conformador e 
impositivo é obvia. Assim, os programas de governo deste e daquele 
Presidentes da República é que devem ser adaptados à Constituição, e não 
o inverso. A incompatibilidade entre qualquer deles e o modelo econômico 
por ela definido consubstancia situação de inconstitucionalidade, 
institucional e/ou normativa. Sob nenhum pretexto, enquanto não alteradas 
aquelas definições constitucionais de caráter conformador e impositivo 
poderão vir a ser elas afrontadas por qualquer programa de governo. E 
assim há de ser, ainda que o discurso que agrada à unanimidade nacional 
seja dedicado à crítica da Constituição. A substituição do modelo de 
economia de bem-estar, consagrado na Constituição de 1988, por outro, 
neoliberal, não poderá ser efetivada sem a prévia alteração dos poderes 
contidos nos seus arts. 1º, 3º e 170

59
. 

 

Mesmo mantendo intactas as liberdades conquistadas historicamente, o 

Estado Democrático brasileiro vai mais além; transforma-se em protagonista da 

comunhão dos direitos, liberdades e garantias individuais com os direitos sociais, de 

modo a conduzir-se para a solução da difícil questão da justiça social. 

Assim, com a promulgação da Carta Constitucional de outubro de 1988, 

tem-se edificada uma República orientada para o bem comum e que tem a igualdade 

social como finalidade nuclear; ancorada em uma democracia humanista, o Estado 

brasileiro deve buscar concretizar os interesses de todos os seus membros. 

Somam-se às conquistas abraçadas pelos modelos anteriores as ideias 

de solidariedade e de justiça social60. 
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 GRAU, 2014, p. 46. 
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 Paulo Ferreira da Cunha, escrevendo sobre a solidariedade, o princípio da justiça social e a 
necessária atuação positiva do Estado nesse novo modelo, e instando a todos a aderirem a esse 
espírito, anota: “E há, sem dúvida, mesmo para o jurista (e não só para o político), confortável nas 
suas fórmulas, tantas vezes, um dilema ético que não poderá deixar-se de pôr-se: Fará ele ou não 
uma ‘opção pelos pobres’? Não é uma dessas opções de classe vétero-marxistas, com toda a sua 
carga. Mas é um desafio de coragem, como bem afirmou Gomes Canotilho, comentando um dos 
que esse problema disparou à quietude dos juristas. No fundo, há uma ‘responsabilidade social dos 
juristas’, só que essa não se traduz, como a das empresas, em dádivas e apoios a causas sociais. 
Mas num posicionamento. Ao contrário dos seus caluniadores, embora em todos os sistemas haja 
excepções e aproveitadores das malhas do sistema, a essência deste tipo de Estado não é o 
parasitismo social, o definhamento do empreendimento, o prêmio da preguiça, o parasitismo 
deletério, ou o assistencialismo miserabilista. Ele existe porque, ao contrário do que dizem tantos 
neoliberais, ainda não curados (são incuráveis) pela prova real da derrocada da economia de casino 
à vista pelas crises recentes, provocadas de forma já reconhecidamente criminosa (e com 
condenados), os pobres não são marginais incapazes, os célebres ‘perdedores’ (losers) porque 
incompetentes, ‘madraços’ etc. Há sobretudo pobres – e sempre os teremos entre nós, conforme diz 
o Evangelho – porque há a caprichosa deusa fortuna, há sorte e má sorte. E quando a má sorte 
bate à porta de qualquer um, sim, os impostos de todos devem servir para acudir a esse. 
Independentemente de ter contribuído muito ou pouco. Isso é solidariedade, isso é fraternidade, isso 
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É exatamente por isso que não se pode abordar qualquer democracia 

como uma ideia que sofre de paralisia; muito ao contrário, a democracia é, por 

natureza, um processo dinâmico voltado para a transformação da realidade que 

cerca os indivíduos. Os propósitos que alimentam qualquer democracia passam 

necessariamente pela mudança de paradigma, incluindo socialmente os cidadãos 

órfãos dos programas estatais. 

Nesse sentido, Luiz Antonio Machado da Silva, afora afirmar que a 

democracia não é “uma estrutura parada no tempo, congelada, cristalizada”61, 

destacando o liame entre democracia e questões sociais, escreve: 

Neste sentido, quando se fala em democracia, o que está em questão são 
sempre os problemas da democratização ou, para usar a expressão da 
moda, a ‘questão democrática’. Se o cerne dos regimes democráticos é a 
criação de um espaço público em que superiores e inferiores negociem 
como iguais, embora eles na vida privada decididamente não sejam iguais, 
a democracia requer a criação de um mínimo de condições de sustentação 
dos inferiores em seu enfrentamento com os superiores no espaço público. 
Para que os inferiores não sejam esmagados, não se revoltem e/ou não 
abandonem a luta, é preciso alguma interferência sobre a vida privada, de 
modo a impedir que os inferiores se enfraqueçam a ponto de não poderem 
exercer sua cidadania, isto é, negociar pacificamente a redução das 
hierarquias sociais. É a isto que se chama de política social, que não é uma 
dádiva gratuita do Estado, mas o resultado de pressões dos inferiores, até 
certo ponto aceitas pelos superiores. Por aí se vê que política social e 
regime democrático são termos indissociáveis, pois um é a condição prática, 
concreta, do outro. Na realidade, os conteúdos, as formas, as dimensões da 
política social, constituem a substância da questão democrática a cada 
momento

62
. 

 

Daí aflora a ilação de que o espírito democrático, reitor da sociedade 

moderna, não apenas não pode de ser indiferente aos problemas de justiça social, 

como tem a incumbência de dissipá-los por intermédio de atuação propositiva do 

Estado. 

 

2.8 A igualdade como valor supremo do Estado Democrático de Direito 

 

Espancadas as dúvidas do vínculo entre democracia, justiça social e 

cidadania, enquanto pilares de sustentação da sociedade civilizada contemporânea, 

                                                                                                                                                         
é, também, justiça social, palavras que para os neoliberais mais consequentes nem sequer sentido 
têm. O que dá a verdadeira dimensão da sua mentalidade e mundividência. E contudo a verdadeira 
justiça é também justiça social, segundo alguns até para Tomás de Aquino: ‘Toda justiça é social 
uma vez que a existência humana é sempre coexistência’” (CUNHA, 2013, p. 474). 
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 SILVA, Luiz Antonio Machado da. Cidadania, democracia e justiça social. In: SILVA, Itamar (Org.). 
Rio: a democracia vista de baixo. Rio de Janeiro: Ibase, 2004, p. 27. 
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não há como negar a relação umbilical havida dos valores acima registrados com o 

princípio da igualdade. 

De fato, inimaginável o caminhar democrático para a construção de uma 

sociedade justa que não proporciona a igualdade material entre seus homens63. 

Óbvio que a igualdade aqui abordada não equivale à igualdade 

meramente formal, de generalidade puramente abstrata, com a qual se ocupa o 

liberalismo do crepúsculo do século XVIII e do século XIX. Trata-se, isso sim, da 

igualdade destinada aos poderes estatais, os quais, quando da aplicação da norma 

jurídica, não poderão subordiná-la a critérios que ensejam tratamento seletivo ou 

discriminatório. 

Deixou a igualdade de ser a igualdade jurídica do liberalismo para se 
converter na igualdade material da nova forma de Estado. Tem tamanha 
força na doutrina constitucional que vincula o legislador, tanto o que faz a lei 
ordinária nos Estados-membros e na órbita federal como aquele que no 
círculo das autonomias estaduais emenda a Constituição ou formula o 
próprio estatuto básico da unidade federada. Na presente fase da doutrina, 
já não se trata em rigor, como assinalou Leibholz, de igualdade ‘perante’ a 
lei, mas de igualdade ‘feita’ pela lei, uma igualdade ‘através’ da lei

64
. 

 

Decerto, a igualdade ‘perante a lei’ não ostentaria o significado que 

ostenta se não estivesse o legislador vinculado a estabelecer a igualdade ‘na lei’, 

residindo exatamente nesse ponto o sentido mais relevante do princípio da 

igualdade. 

Seguindo o raciocínio levado a cabo por Castanheira Neves, afirma-se 

que “a igualdade perante a lei oferecerá uma garantia bem insuficiente se não for 

acompanhada (ou não tiver também a natureza) de uma igualdade na própria lei, 

isto é, exigida ao próprio legislador relativamente ao conteúdo da lei”65. 
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 Destacando as dificuldades historicamente enfrentadas pelo Estado brasileiro ao encarar o 
princípio da igualdade, Oscar Vilhena Vieira adverte: “Quando Sérgio Buarque de Holanda apontava 
a cordialidade como uma das características do brasileiro, ele não se referia à nossa eventual 
afabilidade, hospitalidade ou doçura. Na realidade, o que o autor de Raízes do Brasil queria nos 
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que coloca na posição de inimigos” (VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos fundamentais: uma leitura da 
jurisprudência do STF. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 288-289). 
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Dentro dessa ótica, o princípio da igualdade, enquanto postulado inerente 

ao Estado Democrático, exterioriza-se como um princípio identificador do Estado 

Social, lembrete que se colhe do raciocínio do tratadista português Canotilho, para 

quem “o princípio da igualdade sob o ponto de vista jurídico-constitucional, assume 

relevo enquanto princípio de igualdade de oportunidades (equality of opportunity) e 

de reais condições de vida”66. 

Sendo assim, incontestável a relação do conteúdo do princípio da 

igualdade com as normas principiológicas garantidoras de direitos fundamentais 

encartadas na Carta Constitucional e com o caderno democrático que inspira o 

Estado brasileiro. 

Como aforismo guia do princípio da igualdade, tem-se o famoso e 

multicitado brocardo aristotélico, segundo o qual a igualdade consiste basicamente 

em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. 

No entanto, o reconhecimento histórico e universalizante do princípio da 

igualdade é muito mais recente do que a célebre frase do Estagirita; ocorreu apenas 

com a elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, 

onde ficou consignado que “os homens nascem e são livres e iguais em direitos”67. 

Os demais textos internacionais que se seguiram à Declaração de 1789 

repetiram seu propósito igualitário, a ponto de não existir nos dias de hoje qualquer 

documento institucional que não renda homenagens o princípio da igualdade. 

A exigência de tratamento igualitário também sobrepaira a noção de 

República, na medida em que seria totalmente iníquo um governo que tem como 

supedâneo a circunstância de a coisa pública ser pertença de todos e admitir a 

concorrência de tratamento desigualitário entre seus indivíduos. 

Identificando o princípio da igualdade como pedra de toque do 

funcionamento republicano do Estado, Geraldo Ataliba, com sábias palavras, 

proclama que 

[...] não teria sentido que os cidadãos se reunissem em república, erigissem 
um Estado, outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos 
republicanos, para consagrar instituições que tolerassem ou permitissem a 
violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, 
condição da ereção do regime. Que dessem ao Estado – que criaram em 
rigorosa isonomia cidadã – poderes para serem usados criando privilégios, 
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 CANOTILHO, 1995, p. 567. 
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 A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada em 26 (vinte e seis) de agosto de 
1789, assentou: Art. 1.º: Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les 
distinctions sociales ne peuvent être fondées sur l’utilité commune. 
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engendrando desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando 
em detrimento de quem quer que seja. 
A res publica é de todos para todos. Os poderes que de todos recebe 
devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. 
De nada valeria a legalidade se não fosse marcada pela igualdade

68
. 

 

Disso tudo se constata o importante contributo que desempenha o 

princípio da igualdade como instrumento de concretização e realização da 

democracia, tendo em vista sua indisfarçável exigência para que o mesmo padrão 

de respeito e consideração imposto no tratamento de uma pessoa seja dispensado 

em relação a todas as outras pessoas ou, ao menos, para todas aquelas que se 

encontrarem na mesma situação fática. 

De fato, o postulado da igualdade revela um vínculo de extrema 

identidade com o Estado Democrático de Direito, não apenas porque funciona como 

anteparo de todos os conceitos adotados na Constituição, como também orienta 

todas as ações estatais – executivas, legislativas e judiciárias. 

Mas não é só isso. O princípio da igualdade também está intimamente 

ligado ao Estado Social, na medida em que os valores defendidos por este standard 

não abonam qualquer espécie de protocolo que malfira a isonomia entre os 

indivíduos. 

Dessarte, a lição de Paulo Bonavides, fervoroso defensor do Estado 

social e democrático e de suas vinculações com os direitos fundamentais, segundo a 

qual a igualdade fática entre todos os envolvidos é marca ineliminável do Estado 

Social contemporâneo. 

O Estado social é enfim Estado produtor de igualdade fática. Trata-se de um 
conceito que deve iluminar sempre toda a hermenêutica constitucional, em 
se tratando de estabelecer equivalência de direitos. Obriga o Estado, se for 
o caso, a prestações positivas; a prover meios, se necessário, para 
concretizar comandos normativos de isonomia. Noutro lugar já escrevemos 
que a isonomia fática é o grau mais alto e talvez mais justo e refinado a que 
pode subir o princípio da igualdade numa estrutura normativa de direito 
positivo

69
. 

 

Na hipótese em que se articula toda a realidade brasileira, incumbe a 

todos os envolvidos, especialmente ao Estado, enquanto promovente da justiça 

social, a redução das desigualdades indiscutivelmente ainda testemunhadas. Para 
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tanto, devem ser adotadas todas as medidas para a extinção dessa chaga 

devastadora do desenvolvimento humano no Brasil70. 

 

2.9 O tributo como valor social. A questão dos deveres fundamentais 

 

Devidamente reconhecidos os aspectos que conectam o Estado 

Democrático de Direito com a realização de atividades e fixação de programas 

dedicados à transformação da realidade fática na qual estão inseridos os indivíduos, 

resta saber como o Estado implementará aludidos projetos; de que forma obterá os 

recursos para a satisfação das aspirações das quais se nutre a democracia 

substancial. 

Em todos os Estados cuja produção da riqueza está submetida a um 

regime capitalista, e principalmente em um Estado historicamente desigual, marcado 

indelevelmente pela injustiça social, como se pode afirmar a respeito do Estado 

brasileiro, as funções que lhe são acometidas serão observadas, principalmente, 

mediante a fixação do pagamento de tributos71. 

Com efeito, para exercer as atividades públicas que lhe são destinadas, o 

Estado necessita de recursos financeiros, seja da exploração do seu patrimônio, seja 

da subtração de parcela da riqueza acometida à iniciativa privada. No primeiro caso, 

encontram-se as receitas públicas originárias, ao passo que o segundo registra as 

receitas derivadas, entre as quais se incluem os tributos. 

Mesmo se fazendo prescindível uma análise rememorativa do surgimento 

e desenvolvimento dos tributos ao longo dos tempos, atesta-se que enquanto 

“combustível que faz andar a civilização”72, o tributo, porque devidamente atado ao 
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 Marcelo Neves, expondo a indisfarçável diferença de tratamento dos indivíduos no cenário 
brasileiro, a depender de uma série de variáveis e circunstâncias, deixa a descoberto a existência 
de duas espécies de cidadãos brasileiros: “o sobreintegrado ou sobrecidadão, que dispõe do 
sistema, mas a ele não se subordina, e o subintegrado ou subcidadão, que depende do sistema, 
mas a ele não tem acesso” (NEVES, Marcelo. Teoria do Direito na Modernidade Tardia. In: 
ARGUELLO, Kátie (Org.). Direito e democracia. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 1996, p. 
110). 
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 Por tributo, segundo disposição legal contida no art. 3.º do Código Tributário Nacional, entende-se 
“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” 
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 A expressão é de Susana Aires de Sousa (SOUSA, Susana Aires de. Os crimes fiscais: análise 
dogmática e reflexão sobre a legitimidade do discurso criminalizador. Coimbra: Coimbra Ed., 2009a, 
p. 21). 
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modelo de Estado que impõe o seu pagamento, também enfrentou as mesmas 

mudanças de paradigma e fundamentação que enfrentou o sistema estatal. 

De fato, ao passo que o Estado liberal, notadamente em razão de seu 

caráter abstencionista, entendia caber a si tão somente as funções de polícia, justiça 

e armas, com uma intervenção na economia bastante limitada – a necessária para 

satisfazer a despesas estritamente decorrentes do funcionamento da máquina 

administrativa, que devia ser tão pequena quanto possível, o que restringe, 

sobremaneira, a destinação do produto da arrecadação fiscal, o Estado 

contemporâneo, de cariz democrático e social, penetrado de preocupações em 

efetivar os direitos fundamentais, por intermédio das prestações que deve dedicar, 

amplia sua atuação e a própria base tributária73. 

Com efeito, a tributação conquistou nos dias de hoje um lugar de 

destaque, uma vez constituir o tributo o principal meio de financiamento das 

despesas públicas, aumentadas vertiginosamente pelas necessidades inerentes de 

um Estado democrático e social. 

Por esse tanto, o financiamento do aparelho estatal pela arrecadação 

tributária é que permite que as funções essenciais do Estado de servir de 

instrumento de distribuição de renda e indutor do desenvolvimento do País, além de 

contribuir para minimizar as diferenças regionais, sejam devidamente adimplidas. 

Ratificando a argumentação ora esposada, no sentido de que a tributação 

tem caráter meramente instrumental da realização das expectativas materiais dos 

cidadãos, notadamente no que concerne às áreas sensíveis ao Estado Democrático 

de Direito, Luciano Feldens, citando o magistério de Gomes Canotilho, assim se 

manifesta: 

A não se perder de vista, neste contexto, que o princípio da democracia 
econômica e social de que nos fala com precisão Canotilho constitui uma 
orientação – autorização, na dicção do professor português – constitucional 
no sentido de que o legislador democrático e bem assim os demais órgãos 
encarregados da concretização político-constitucional adotem medidas 
necessárias – e a tributação é inegavelmente uma das principais, senão a 
principal – à evolução da ordem constitucional ‘sob a óptica de uma justiça 
constitucional nas vestes de uma justiça social’

74
. 
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 Referindo-se ao modelo do Estado de bem estar social, Bobbio, Matteucci e Pasquino afirmam 
tratar-se de modalidade “que garante tipos mínimos de renda, alimentação, saúde, habitação, 
educação, assegurados a todo o cidadão, não como caridade mas como direito político" (BOBBIO; 
MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 416). 
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No mesmo diapasão, tem-se a cátedra de Hugo de Brito Machado, para 

quem “a tributação é, sem sombra de dúvida, o instrumento de que se tem valido a 

economia capitalista para sobreviver. Sem ele não poderia o Estado realizar os seus 

fins sociais, a não ser que monopolizasse toda a atividade econômica”75. 

A tese da função social do tributo no Estado Democrático de Direito 

encontra reconhecimento quase unânime, tendo em vista a execução de políticas 

públicas proporcionada aos cidadãos em razão da arrecadação fiscal. 

Realmente, sem a renda gerada pela soma dos tributos pagos, torna-se 

impossível a um Estado Democrático e Social de Direito cumprir com seus objetivos 

constitucionais de realização da dignidade da pessoa humana, centro axiológico da 

Constituição. 

Deitando luzes sobre a importância da função desempenhada pelo tributo, 

como instrumento primordial de receita para a consecução dos objetivos do Estado, 

designadamente a promoção dos direitos fundamentais, o tratadista argentino 

Claudio R. Navas Rial se pronuncia: 

Ello así por cuanto la actividad financiera del Estado reviste substância 
jurídica y un caracter instrumental o medial, pues su objeto no es outro que 
financiar las prestaciones públicas dirigidas a hacer efectivas las 
instituciones y los derechos de base constitucional de los ciudadanos, a 
saber: el derecho a una vida digna, a la salud, a la educación, a la cultura, a 
la seguridad personal y social, a la vivenda, a un médio ambiente sano y 
equilibrado y otros nominados e implícitos en la Constitución Argentina

76
. 

 

Nessa senda, aflora o tributo como meio de repartição dos ônus sociais, 

sendo imprescindível para a consecução dos objetivos da comunidade política. 

Relacionado intimamente com o ideal de solidariedade, concretizado na repartição 

de riqueza entre os indivíduos que comungam com a mesma sociedade, o tributo é a 

obrigação que cada um tem de contribuir para o corpo social em que vive. 

Diante do cenário apresentado, evidenciadas as íntimas conexões entre a 

alocação dos recursos liquidados a partir da arrecadação fiscal e as prestações 

positivas a serem dispensadas pelo Estado Democrático de Direito, insta destacar 

categoria quase esquecida atualmente: o tema dos deveres fundamentais. 

De fato, enquanto que os direitos fundamentais e suas teorias já 

granjearam espaço em todas as obras que versam sobre o indivíduo e o Estado, 
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escassa é a doutrina que se debruça sobre os deveres dos homens consigo 

mesmos, com a sociedade ou até mesmo com o Estado nos quais estão inseridos. 

Em parte, e possivelmente essa seja a razão mais destacada, o 

ostracismo a que foi submetido o tema dos deveres fundamentais deve-se ao fato de 

as primeiras linhas que fundamentaram o Estado liberal-oitocentista estarem 

primordialmente direcionadas à liberdade individual ao passo que as obrigações com 

os demais e com a própria comunidade eram praticamente descartadas. 

Especificamente sobre o assunto, José Casalta Nabais, em obra lapidar 

sobre o tema, assevera que 

[...] é preciso não esquecer que uma tal desconsideração relativamente aos 
deveres fundamentais mais não é do que um aspecto, de resto 
extremamente significativo, do fenómeno mais amplo do escasso 
desenvolvimento teórico e dogmático das chamadas ‘situações jurídicas 
passivas’ (isto é, das sujeições, deveres ou obrigações dos particulares) no 
direito público actual, fenómeno que tem a sua explicação, desde logo, no 
próprio significado originário da ideia de estado de direito. Com efeito, esta 
ideia, como forma histórica de solução da relação de tensão entre o poder, 
que tem por essência a dominação sem fronteiras nem obstáculos, e o 
direito, cujo papel é justamente o de manter o exercício daquele dentro de 
determinados limites, de modo a assegurar aos cidadãos um âmbito de 
liberdade e autonomia, não podia deixar de conferir dominância à luta pelo 
direito, expressa na afirmação específica das posições jurídicas activas dos 
particulares face ao(s) poder(es), o que levou a dar primazia quase absoluta 
à reivindicação da noção de direitos subjectivos públicos. [...] Já que os 
deveres, decorrendo directamente do reconhecimento dos próprios poderes 
públicos, não careceriam de qualquer afirmação específica, havendo 
mesmo a convicção de que o seu conceito estaria destinado a dissolver-se 
no âmbito residual do conceito de supremacia do estado. Por outras 
palavras, podemos dizer, que se tratou tão-só de dar prioridade à liberdade 
(individual) sobre a responsabilidade (comunitária)

77
. 

 

Desse modo, a grande maioria dos textos constitucionais contemporâneos 

praticamente ignora a questão dos deveres fundamentais, reservando pouquíssimo 

espaço para a tratativa normativa da espécie78. 

No caso da Constituição brasileira de 1988, podem ser mencionados, 

entre outros, o dever de voto (art. 14, § 1.º, inciso I), o dever de prestar serviço 

militar (art. 143) e o dever dos pais de assistência, criação e educação em relação 
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 CASALTA NABAIS, J. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Almedina, 2004, p. 15-
16. 
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 Como exceção ao argumento ora formulado, tem-se a redação do art. 31 da Constituição da 
Espanha, onde resta devidamente consignado o dever fundamental de pagar tributos. Essa a 
literalidade do dispositivo: “Artículo 31. 1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos 
de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los 
principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 2. El gasto 
público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución 
responderán a los criterios de eficiencia y economía. 3. Sólo podrán establecerse prestaciones 
personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley”. 
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aos filhos e o dever destes, quando maiores, em ajudar e amparar aqueles na 

velhice, carência ou enfermidade (art. 229). 

Em verdade, aliando os dois extremos da balança, os direitos e os 

deveres, o raciocínio que respeita a relação de equilíbrio existente entre ambos é o 

que fundamenta a noção dos deveres como obrigação de solidariedade dos 

cidadãos diante de seus semelhantes, sem descurar, por óbvias razões, da 

salvaguarda dos direitos fundamentais individuais. 

De se evitar, portanto, tanto a postura extremista de quem realça as cores 

dos direitos em detrimento dos deveres jurídicos e morais perante os demais 

indivíduos e a sociedade, quanto a abordagem que olvida a importância que os 

deveres cumprem em qualquer relação humana ou mesmo com o ente estatal. 

Daí a relevância da cátedra de Casalta Nabais, ao combinar liberdade 

individual com responsabilidade comunitária, quando afirma que 

[...] o entendimento adequado dos deveres fundamentais rejeita 
simultaneamente os extremismos de um liberalismo que só reconhece 
direitos e esquece a responsabilidade comunitária dos indivíduos e de um 
comunitarismo que dissolve a liberdade individual numa teia de deveres 
(rectius, funções)

79
. 

 

Corroborando os expedientes filosóficos orquestrados por Casalta Nabais, 

Boaventura de Sousa Santos, ao discorrer sobre a diversidade das abordagens dos 

direitos e dos deveres nas civilizações ocidental, hindu e islâmica e enaltecer uma 

hermenêutica baseada no diálogo intercultural para as relações entre direitos e 

deveres, destaca os embaraços criados pela concepção ocidental de direitos às 

ideias de solidariedade e comunitarismo, ao escrever que 

[...] a incompletude dos direitos humanos individuais reside no fato de, com 
base neles, ser impossível fundar os laços e as solidariedades coletivas 
sem as quais nenhuma sociedade pode sobreviver, e muito menos 
prosperar. Exemplo disso é a dificuldade da concepção ocidental de direitos 
humanos em aceitar direitos coletivos de grupos sociais ou povos, sejam 
eles as minorias étnicas, as mulheres, as crianças ou os povos indígenas. 
Este é, de fato, um exemplo específico de uma dificuldade muito mais 
ampla: a dificuldade em definir a comunidade enquanto arena de 
solidariedades concretas, campo político dominado por uma obrigação 
política horizontal. Esta idéia de comunidade, central para Rousseau, foi 
varrida do pensamento liberal, que reduziu toda a complexidade societal à 
dicotomia Estado/sociedade civil

80
. 

 

Realmente, ao se estabelecer uma distinção inflexível entre direitos e 

deveres, indivíduo e sociedade, resvala-se para uma espécie de “emancipação 
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absoluta ou anárquica”, e não para a compreensão de “uma liberdade acompanhada 

da correspondente responsabilidade social ou comunitária”81, o que se contrapõe 

com a ideia vigente de Estado Democrático de Direito, segundo a qual o tecido 

social opta por um indivíduo e cidadão comunitariamente mais comprometido em 

detrimento do indivíduo possessivo e narcisista, típico da sociedade dos séculos 

XVIII e XIX. 

Extremamente qualificado, neste ponto, é o ensinamento de Gregorio 

Robles, para quem um novo pacto deve ser firmado, cujo conteúdo deve impulsionar 

o desenvolvimento da humanidade; não se trata, evidentemente, de uma avença em 

torno dos interesses do Estado, cujas arbitrariedades cometidas ao longo da História 

não devem ser olvidadas, mas de um ajuste em favor da natureza humana. São 

essas suas palavras: 

[...] la dignidad del ser humano no consiste en que cada uno de nosotros 
exija sus derechos y todo que le parezca poco para afirmar su personalidad, 
sino, sobre todo, en que asuma sus deberes como persona y como 
ciudadano y que se exija a sí mismo su cumplimiento permanente. Los 
derechos deben de ser los canales institucionales que permitan la 
realización de los deberes. Aquí, creo, radica el fundamento absoluto de los 
derechos humanos

82
. 

 

Realmente, a associação entre direitos fundamentais e deveres 

fundamentais é inevitável, na medida em que, sendo dois lados de uma mesma 

moeda, ambos, cada um a seu modo, consagram a dignidade do homem e a ideia 

de pessoa como princípio e fim da sociedade e do Estado. Este raciocínio é 

compartilhado por Jaime B. Fuster que anota: 

En uno y outro caso, el desconocimiento o la desatención de los deberes y 
las obligaciones que las personas tienen como ciudadanos, representa una 
amenaza a la protección de los derechos fundamentales. El ejercicio libre y 
cabal de dichos derechos sólo puede ocurrir plenamente donde prevalece 
un ambiente propicio de debido respeto a la dignidad del prójimo y de 
sensibilidad a las necessidades de la comunidad. Tal ambiente no se logra 
donde predomina una conducta de ignorancia hacia las responsabilidades 
que las personas tienem como ciudadanos. En este sentido, el reclamo de 
muchas personas de que se oriente al público sobre sus deberes y 
obligaciones cívicas es un requerimiento válido que aquellos que velan por 
la defensa de los derechos fundamentales deben atender

83
. 

 

Demais disso, e para selar a questão, frise-se que no caso do Estado 

brasileiro, inaugurado com a Constituição de 1988, este é categórico ao reservar um 
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capítulo próprio denominado “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”, 

evidenciando o comprometimento do Estado com uma democracia substancial, 

dirigida para o desenvolvimento dos direitos de toda a comunidade, frente a qual aos 

deveres também se consagra relevante importância. 

Nessa senda, o dever de pagar tributos ressai às escâncaras evidenciado 

como uma obrigação destinada ao financiamento do aparelho estatal para a 

realização das prestações positivas a que está sujeito no vigente Estado 

Democrático de Direito. 

Destacando a importância do pagamento dos tributos para o fiel 

cumprimento das prestações exigíveis do Estado Democrático, Casalta Nabais 

assim se pronuncia: 

[...] temos os deveres fundamentais clássicos que, por constituírem 
verdadeiros pressupostos da existência e do funcionamento da comunidade 
organizada politicamente num estado democrático, não podem, por isso, 
deixar de ser reconhecidos e exigidos no estado contemporâneo. É o que 
efectivamente acontece com os deveres de defesa da pátria, o dever de 
serviço militar e os deveres sucedâneos deste, com o dever de pagar 
impostos e com os deveres políticos, em que se incluem o dever de voto, o 
dever de recenseamento eleitoral e o dever de colaboração com a 
administração eleitoral. Ora, estes deveres estão intimamente associados, 
respectivamente, à existência, ao funcionamento económico e ao 
funcionamento democrático da comunidade estadual

84
. 

 

Daí porque, sendo a arrecadação fiscal instrumento da qual o Estado faz 

uso para a implementação das políticas públicas e das prestações que lhe são 

incumbidas pela Constituição brasileira, ambas voltadas para a redução das 

desigualdades sociais, todos os atos que impliquem descumprimento do dever 

fundamental de pagar impostos, dada a danosidade social que lhe é inerente, devem 

ser prontamente rechaçados pelos órgãos de justiça, sob pena de barateamento dos 

princípios de democracia substancial e de justiça social. 

 

2.10 O Direito Penal no Estado Democrático de Direito 

 

Deve-se ao Iluminismo a origem e as raízes filosóficas do Direito Penal 

moderno. Mesmo as contribuições trazidas posteriormente pela Filosofia não 

substituíram o manancial fornecido pelos filósofos do Iluminismo. 
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Por certo, ainda nos dias de hoje, a fundamentação filosófica dos 

problemas fundamentais de que se ocupa o Direito Penal ainda abebera-se no 

estudo das formulações produzidas durante essa quadra histórica. 

Em consequência, a imagem esboçada do Direito Penal à época do 

Iluminismo, em linhas gerais, até agora o caracteriza, de modo que as mudanças 

posteriores na Filosofia e no trabalho teórico do Direito Penal mais modelaram do 

que removeram essa representação. 

Realmente, cientes dos instrumentos altamente invasivos a que faz uso o 

Direito Penal, cujos riscos de excesso praticados pelo Estado contra cada indivíduo 

podem ser irreversíveis, concebeu-se o Direito Penal como garante da renúncia à 

liberdade pactuada no contrato social. 

Sobre a influência do Iluminismo e da obra de Cesare Beccaria para a 

formatação moderna do Direito Penal, Oswaldo Henrique Duek Marques escreve: 

Nesse ambiente das luzes, surgiu o famoso livro de Cesare Beccaria, Dos 
delitos e das penas, publicado em 1764, que pode ser considerado a 
antecipação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), e 
a base para as teorias da Escola Clássica de Direito Penal, fundadas no 
livre-arbítrio. 
Certamente por influência da obra de Beccaria, o artigo 8.º da Declaração 
de 1789 prescreveu que a legislação só deve estabelecer penas estrita e 
evidentemente necessárias. Esse critério de necessidade das penas passou 
a constituir um dos alicerces do Direito Penal contemporâneo

85
. 

 

No mesmo passo, reconhecendo igualmente o Iluminismo como fio 

condutor do modelo no qual se sustenta o Direito Penal, Jorge de Figueiredo Dias 

pontifica: 

As raízes longínquas deste paradigma devem procurar-se no pensamento 
filosófico ocidental a partir do séc. XVIII e, pelo que directamente respeita ao 
âmbito jurídico-penal, no movimento do Iluminismo Penal; e exprimem-se 
por excelência no racionalismo cartesiano, na doutrina jurídico-política do 
individualismo liberal e na mundividência antropocêntrica e humanista que 
comandou o movimento a favor dos direitos humanos

86
. 

 

No entanto, em que pese a relevância dos contributos trazidos pelo 

Iluminismo, o Direito Penal hodierno deve se aferrar a outras questões que vão 

muito além do fortalecimento das fronteiras da renúncia à liberdade, substrato 

essencial quando da ascensão do Iluminismo. 
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Atualmente, tendo como parâmetro de atuação o Estado Democrático de 

Direito e os direitos fundamentais, o Direito Penal não pode submeter-se 

incondicionalmente apenas às estruturas e aos problemas contornados pela filosofia 

iluminista do século XVIII. 

O mundo, a sociedade, os costumes mudaram significativamente e o 

vetor ideológico dos direitos fundamentais alerta para o fato de que se apegar 

obstinadamente apenas às concepções clássicas do Direito Penal é privar a 

comunidade de um sistema penal à altura do seu tempo e que precisa responder às 

exigências surgidas hoje, não às de ontem. 

Presente esta moldura, aflora a função de instrumento de controle social 

incumbido ao Direito Penal, assim como a tantos outros mecanismos encarregados 

de disciplinar o comportamento dos indivíduos na sociedade contemporânea. 

De fato, em uma sociedade plural e complexa como a que ora se vivencia, 

são esperados certos comportamentos por parte das pessoas e do próprio Estado, 

de maneira que a manutenção da ordem, a sobrevivência e, acima de tudo, a 

concretização dos direitos fundamentais sejam alcançadas na maior plenitude 

possível. 

Para garantir o compromisso com os valores vigentes, o Estado, para 

além de outros mecanismos de controle social, como a família, a moral, a religião, se 

vale de seus órgãos e de estratégias para promover e assegurar a sujeição de todos 

os indivíduos aos modelos e as normas comunitárias. 

Nessa perspectiva, o Direito Penal é um dos instrumentos do controle 

social desempenhados pelo Estado, incumbido da prevenção e repressão de todos 

os atos voltados às investidas mais agressivas contra os direitos fundamentais. 

Sob esse particular ponto de vista, Santiago Mir Puig esboça suas ideias 

do Direito Penal como ferramenta de controle social de que faz uso o Estado, ao 

pronunciar: 

O Direito penal constitui um dos ‘meios de controle social’ existentes nas 
sociedades atuais. A família, a escola, a profissão, os grupos sociais são 
também meios de controle social, mas possuem um caráter informal que os 
distingue de um meio de controle ‘jurídico’ altamente formalizado como é o 
Direito penal. Como todo meio de controle social, o Direito penal tende a 
evitar determinados comportamentos sociais considerados indesejáveis, 
recorrendo, para isso, à ameaça de imposição de distintas sanções, caso 
tais condutas sejam realizadas
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Ao ressaltar o controle social como o disciplinamento do comportamento 

em sociedade, afirmando, igualmente, que não existem alternativas a esse 

instrumento, de modo que é impossível um corpo social sem referido mecanismo 

interno de funcionamento, Francisco Muñoz Conde, em magnífico texto a respeito da 

temática, afirma: 

El control social es una condición básica de la vida social. Com él se 
aseguran el cumplimiento de las expectativas de conducta y los intereses 
contenidos en las normas que rigen la convivencia, confirmándolas y 
estabilizándolas contrafácticamente, en caso de su frustración o 
incumplimiento, con la respectiva sanción impuesta en una determinada 
forma o procedimiento. El control social determina, pues, los limites de la 
libertad humana en la sociedad, constituyendo, al mismo tiempo, un 
instrumento de socialización de sus miembros

88
. 

 

Neste horizonte de sentido, expondo a posição ocupada pelo Direito 

Penal como ferramenta do controle social e descrevendo suas tarefas, 

desempenhadas em trabalho conjunto com os demais mecanismos existentes dentro 

de uma comunidade, Winfried Hassemer pontifica: 

A posição do sistema jurídico-penal situa-se no campo do controle social, o 
sistema jurídico-penal é uma das suas partes. Ele tem os mesmos 
elementos estruturais que os outros âmbitos do controle social: norma, 
sanção, processo. A norma define a conduta desviante como criminosa, a 
sanção é a reação ligada ao desvio, o processo é o prolongamento da 
norma e da sanção à realidade. O Direito Penal é uma forma de 
transformação social dos conflitos desviantes. Por isso ele reage também 
com as tarefas que o controle social cumpre em nossa vida cotidiana. Ele 
assegura as expectativas de conduta, determina os limites da liberdade de 
ação humana, é um meio de desenvolvimento cultural e socialização. Estes 
são os aspectos que o sistema jurídico-penal tem em comum com os outros 
âmbitos de controle social

89
. 

 

Aprofundando o pressuposto teórico desse raciocínio, Muñoz Conde 

esclarece a aliança entre o Direito Penal e os demais instrumentos de controle 

social, aduzindo a necessidade de uma associação conteudística entre as normas 

penais e os valores decantados em uma sociedade. Dentro dessa ótica, escreve o 

tratadista espanhol: 

Dentro del control social la norma penal, el sistema jurídicopenal, ocupa un 
lugar secundário, puramente confirmador y asegurador de otras instancias 
mucho más sutiles y eficaces. La norma penal no crea, en efecto, nuevos 
valores, ni constituye un sistema autónomo de motivación del 
comportamiento humano en sociedad. Es inimaginable un Derecho penal 
completamente desconectado de las demás instancias de control social. Es 
más, un Derecho penal que funcionara así sería absolutamente insoportable 
y la más clara expresión de una sociedad de esclavos. La norma penal, el 
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sistema jurídicopenal, el Derecho penal como un todo, solo tienen sentido si 
se les considera como la continuación de un conjunto de instituciones, 
públicas y privadas (familia, escuela, formación profesional, etc.), cuya tarea 
consiste igualmente en socializar y educar para la convivencia a los 
indivíduos a través del aprendizaje e internalización de determinadas pautas 
de comportamiento. Las diferencias existentes entre el sistema jurídicopenal 
y otros sistemas de control social son más bien de tipo cuantitativo: el 
Derecho penal constituye un ‘plus’ adicional en intensidad y gravedad de las 
sanciones y en el grado de formalización que su imposición y ejecución 
exige

90
. 

 

Diante desse cenário, o Direito Penal, enquanto responsável, em 

companhia de outros mecanismos, do controle social91, referencia sua pauta de 

atuação com base nos valores vigentes em determinada sociedade. No caso de um 

Estado Democrático de Direito, esses valores estão consagrados nas diretrizes 

apontadas pelos direitos fundamentais do indivíduo. 

Desta feita, não se negando que a Constituição concentra as decisões 

determinantes das relações jurídico-sociais, tendo sua normatividade densificada à 

base de princípios substanciais que impulsionam a ação de todos os órgãos do 

Estado, a atuação de controle social deve estar sempre vocacionada à ascensão 

dos direitos fundamentais e do substrato de um modelo de Estado democrático e 

social de Direito. 

Deveras, o Estado, em face do cenário jurídico que se destaca, deve não 

apenas deixar de ser visto como o inimigo dos direitos fundamentais, para passar a 

ser o fio condutor por meio do qual a realização dos direitos fundamentais se pode 

maximizar. 

Esboçando a ideia de que a Constituição impõe ao Estado a proteção 

penal dos fundamentos e valores de um Estado Democrático de Direito, e que essa 

proteção não pode se materializar apenas por intermédio de uma atitude 

abstencionista, mas também através de uma atitude ativa voltada à eficácia do 

espírito constitucional, Maria da Conceição Ferreira da Cunha escreve: 

Ora, este dever de actuação não é um dever que se cumpra apenas através 
da organização do poder, da criação de serviços, de oferecimento de 
condições de exercício de liberdades, da concretização de políticas de 
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melhoramento do ensino, do ambiente ou da saúde (embora passe por tudo 
isso), mas é um dever que implica também a protecção dos bens e valores 
constitucionais face a ataques de entidades privadas e pessoas singulares. 
Tal dever de proteção face a agressões impõe-se ao legislador para que 
este crie sistemas preventivos e sancionatórios (na medida em que a 
sanção seja necessária para a prevenção) dessas agressões. Um dos 
sistemas preventivos de que o Estado dispõe, o sistema preventivo mais 
‘forte’, é o sistema penal

92
. 

 

Motivado pelas ideias expostas, pode-se afirmar que quanto à proteção 

do indivíduo frente ao Estado e aos demais integrantes do corpo social, exige-se 

uma tutela por meio da legislação penal, que não pode se omitir diante das 

agressões praticadas pelos indivíduos e que ameaçam a materialização dos vetores 

do Estado Democrático de Direito. 

Resumindo as funções do Direito Penal diante do modelo democrático de 

Estado no universo do controle social que deve ser implementado, Claudio José 

Langroiva Pereira sintetiza: 

Sua característica marcante está na função de validação ou revalidação de 
bens jurídicos eleitos pela sociedade frente às diretrizes orientadoras de um 
Estado Social e Democrático de Direito. 
O Direito Penal moderno, nesta concepção de Estado, deve acabar por 
afastar-se de sua condição meramente formal, legalista, para estimular 
outras opções de solução de conflitos, com uma maior tendência à inércia 
do Estado intervencionista, implementando uma política de solução social 
alternativa como prioritária. Para reconhecer que não podemos aceitar 
informações de fracasso dos meios de controle social informal com o fim de 
obter, como regra geral, o controle social institucionalizado é que a 
intervenção do Direito Penal no Estado Democrático de Direito deve ser 
definida como mecanismo estimulante do cumprimento dos princípios 
orientadores desta organização política e social

93
. 

 

No mesmo sentido ora retratado, tem-se o magistério de Belize Câmara 

Correia que, ao discorrer sobre a reviravolta paradigmática a ser destacada junto à 

atuação do Direito Penal diante dos novos referenciais do Estado Democrático de 

Direito, muito diferentes dos pilares forjados sobre o Estado liberal-oitocentista, 

ensina: 

Já o ser Estado Democrático simboliza a síntese entre ser Estado Social e 
Estado de Direito, isto é, que os poderes públicos devem tomar efetivo 
partido na vida social a serviço de todos os cidadãos, e não apenas de 
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alguns grupos – o que se chama liberdade real – bem assim que esses 
próprios cidadãos possuem mecanismos de participação e controle na vida 
política do Estado – o que se intitula liberdade formal. 
Percebe-se, assim, que a superação do Estado Liberal, de cunho 
eminentemente individualista, e o advento do Estado Social Democrático de 
Direito, com todos os seus consectários lógicos, passam a ser responsáveis 
não apenas pela delimitação do raio dentro do qual podem atuar os poderes 
públicos, mas também pelos novos valores e postulados que a ordem 
jurídica fundamental passa a almejar. 
Para atender aos valores positivados no modelo de Estado consagrado pelo 
novo constitucionalismo, o direito penal necessita se atualizar, reformulando 
os paradigmas de sua atuação

94
. 

 

Diante dessa perspectiva, faz-se indispensável uma acomodação entre o 

Direito Penal e a Constituição Federal para que o Estado brasileiro possa ostentar, 

também do mundo dos fatos, e não apenas na formalidade abstrata de seus textos, 

a qualidade de democrático de direito. Daí a assertiva de Fábio R. Sbardelotto para 

quem o “Direito Penal, em um Estado Democrático e Social de Direito, não pode 

ficar imune à filtragem constitucional, extraindo-se da hierarquia valorativa contida na 

Constituição seu conteúdo material e sua legitimação”95. 

Se assim o é, o Direito Penal pode servir como um instrumento de 

transformação social harmonizável com as colunas de sustentação de um Estado 

Democrático de Direito. 

Para tanto, deve-se atentar para a circunstância de que o Direito Penal, 

além da missão tradicional de resguardar os cidadãos das arbitrariedades do 

Estado, expressa na afamada concepção do garantismo negativo, é também 

responsável pela realização da justiça social, por meio da tutela dos valores cujas 

agressões causam intensa deformação à comunidade. 

Não havendo, portanto, como negar que os direitos fundamentais 

constituem o epicentro que justifica a atuação do Direito Penal, igualmente voltada 

para a promoção dos fundamentos e objetivos da República, impõe-se que aquele 

desvele sua legitimação contra os ataques ofensivos aos valores constitucionais e 

impeditivos da execução substancial da democracia. 

Nesse sentido, tendo com premissa a ideia de que existem valores de 

importância social inequívoca, cujas agressões se apresentam tão inadmissíveis que 

o Estado não pode deixá-las a descoberto do Direito Penal, Lenio Streck assevera: 
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As baterias do Direito Penal do Estado Democrático de Direito devem ser 
direcionadas preferentemente para o combate dos crimes que impedem a 
realização dos objetivos constitucionais do Estado. Ou seja, no Estado 
Democrático de Direito – instituído no artigo 1º da CF/88 – devem ser 
combatidos os crimes que fomentam a injustiça social, o que significa 
afirmar que o Direito Penal deve ser reforçado naquilo que diz respeito aos 
crimes que promovem e/ou sustentam as desigualdades sociais

96
. 

 

De se entender, pois, a gravidade causada aos pilares da democracia 

quando o Direito Penal se desvincula, para além de sua tarefa de proteção dos 

indivíduos contra os abusos historicamente praticados pelo Estado, de sua missão 

de promover a justiça social, assim o fazendo quando não combate ferozmente os 

crimes que malferem os mais importantes valores da República brasileira. 

Com efeito, se a Constituição sustenta suas estruturas nos princípios 

fundamentais (Título I), os quais fotografam os valores identificados como 

fundamentos (art. 1.º), objetivos (art. 3.º) e princípios (art. 4.º) da República 

Federativa do Brasil, inadiável a ilação de que a aproximação jurídica entre a tutela 

penal e as diretrizes firmadas pelo texto constitucional é medida que se impõe. 

E aqui o ponto nodal da questão: uma tutela penal eficiente, voltada à 

consecução dos princípios fundamentais, passa necessariamente pela adoção de 

técnicas de prevenção e sanção contra todas as agressões que impedem o 

estabelecimento das garantias sociais, estabelecidas para a existência digna de 

todos os cidadãos. 

Afinal, não há como ter liberdade sem recursos suficientes para arcar com 

os custos da segurança pública; inexiste igualdade onde falta numerário que cubra 

os programas de redução das desigualdades sociais, como educação, saúde, 

transporte, saneamento básico, cultura, por exemplo. 

Enfim, sem a receita obtida através da arrecadação dos tributos devidos, 

será impossível a um Estado Democrático de Direito cumprir com suas promessas 

constitucionais de realização e concretização da personalidade humana. 

Trata-se, em verdade, de círculo vicioso. Sem tributos, não há programas 

voltados à justiça social; sem justiça social, não há como o indivíduo, principalmente 

o mais desfavorecido, alcançar seu desenvolvimento pessoal. 

No caso do Estado brasileiro, onde R$ 415 bilhões foram sonegados 

apenas no ano de 2013, ressai às escâncaras evidenciado que o Direito Penal e, em 
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especial, os crimes contra a ordem tributária, os quais afetam todos os membros da 

sociedade, demandam uma tutela jurídica eficiente e que atenda a todas as 

expectativas da sociedade. Essa a temática que será abordada nos capítulos 

seguintes97. 
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3 BEM JURÍDICO, DIREITO PENAL E CONSTITUIÇÃO 

 

Empós as considerações formuladas no capítulo anterior, o estudo do 

bem jurídico, enquanto figura legitimante da intervenção penal, necessariamente 

associada aos albores da Constituição, é medida que se impõe, razão pela qual nas 

linhas que se sucedem serão destacadas as contribuições doutrinárias que, ao 

longo dos tempos, forjaram a concepção atual, o conceito e as funções do instituto. 

 

3.1 A teoria do bem jurídico – origens do conceito 

 

Ao longo do capítulo anterior, restou registrada a indisfarçável ligação 

entre o modelo de Estado eleito por uma sociedade e os valores culturais adotados 

por ela em determinada quadra da história. 

Em se tratando do Estado Democrático de Direito, inexistem dúvidas de 

que as ideias de cidadania, igualdade material e justiça social devem sinalizar todas 

as medidas perfilhadas pelo aparelho estatal; o próprio Direito Penal não se 

desvencilha dessa necessidade na medida em que se todo poder procede do povo, 

a intervenção penal também se obriga a cumprir uma atuação que esteja vinculada 

aos interesses vigentes em determinada sociedade. 

Partindo desse pressuposto, surgem imperativos que devem ser 

atendidos para a validade da intervenção do Direito Penal no Estado Democrático de 

Direito, a fim de que não se descure da circunstância de que os princípios, as 

normas e os valores típicos de uma sociedade devem condicionar o conteúdo e 

estrutura das normas penais, que, por sua vez, determinam o conteúdo dos fatos 

puníveis. 

Surge então a figura do bem jurídico enquanto princípio negativo e 

positivo da intervenção penal, restringindo a criminalização de condutas por parte do 

legislador, ao mesmo tempo em que serve de guia para a criação de normas penais 

reclamadas pelo corpo social. 

No caso do estudo do bem jurídico, seu conceito, suas limitações e sua 

utilidade para a atuação do Direito Penal, as mesmas variáveis históricas que 

fundamentaram a evolução do standard do Estado Democrático de Direito se 

aplicam para a compreensão do instituto. 
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A doutrina do bem jurídico, atualmente considerada como um dos 

fundamentos da atuação democrática do Direito Penal, surgiu com o propósito de 

restringir o poder punitivo estatal, circunscrevendo o número de condutas 

merecedoras de pena a exclusivamente às ações de mais alta nocividade social, de 

modo a proteger a liberdade do indivíduo das ingerências subjetivas do legislador 

penal. 

Seguindo os passos dos ideais liberais iluministas de preponderância do 

indivíduo sobre o Estado reinantes no fim do Século XVIIII, irrompeu-se a teoria do 

bem jurídico como exigência de que o tipo penal ostentasse, em alguma medida, um 

conteúdo material legitimante. 

Realmente, diante da sombra de arbitrariedades e abusos praticados pelo 

Estado absolutista, com o advento da Ilustração havia a necessidade de estabelecer 

como antecedente necessário do injusto penal um conteúdo material como 

fundamento da punição estatal, desvinculando-a do desejo dos detentores do poder 

estatal, cujos deveres impostos aos súditos atendiam aos desígnios do rei todo-

poderoso, sem quaisquer parâmetros fiáveis de controle. 

Também não se admitia mais o crime como uma agressão a Deus, 

retirando do substrato do injusto penal os conteúdos éticos e religiosos que até 

então vigoravam. 

Grande parte dessas ideias inovadoras, que inauguraram o pensamento 

filosófico penal-moderno, se deve à pena de Cesare Beccaria, cuja obra ‘‘Dos delitos 

e das penas’’98, lançada no ano de 1764, obteve repercussão imediata em todo o 

continente europeu. 

De fato, Beccaria, reagindo à situação anárquica em que vivia o Direito 

Penal à época, onde as definições de delito eram feitas de forma indeterminada e 

inteiramente ao alvedrio da vontade do legislador, planejou traçar limites definidos 

para o jus puniendi estatal, o que o fez por intermédio da construção de um conceito 

material de delito, de modo que a conduta criminosa passe a ser considerada como 

uma espécie de violação do contrato social firmado entre todos os indivíduos. 

Suas ideias também buscam um abandono da noção do fato criminoso 

como um pecado contra os dogmas religiosos, passando a se constituir em uma 

agressão contra um objeto jurídico valorado pela sociedade. 
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 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução Lucia Guidicini e Alessandro Berti 
Contessa. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
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Destacando a importância do magistério de Beccaria para a assunção das 

noções de bem jurídico como fundamento da intervenção penal e vocacionado para 

a proteção dos valores reinantes na sociedade, Susana Aires de Sousa, citando o 

próprio autor, assim se pronuncia: 

Beccaria, importante defensor do conceito liberal de bem jurídico, entendia 
que o direito de punir os delitos se fundava “na necessidade de defender o 
depósito do bem-estar público das usurpações particulares. E tanto mais 
justas são as penas quanto mais sagrada e inviolável é a segurança e maior 
a liberdade que o soberano conserva aos súbditos”. Também ele acentuava 
o dano à sociedade como fundamento material do ilícito penal e como 
verdadeira medida dos delitos

99
. 

 

Efetivamente, de acordo com as ideias iluministas, o crime deve ser visto 

como um comportamento prejudicial à sociedade e aos indivíduos, devendo o 

agente, por via de consequência, se submeter à imposição de uma pena e a 

obrigação de reparar o dano praticado. 

No entanto, em que pese a existência de um contexto bastante favorável, 

a formulação de um conceito de bem jurídico, enquanto objeto da tutela penal, não 

surgiu propriamente durante o Iluminismo, cuja importância maior foi a apresentação 

de fundamentos filosóficos para aprimoramentos posteriores que viriam no limiar do 

Século XIX. 

 

3.2 O delito como violação de um direito subjetivo 

 

A primeira tentativa consequente e orquestrada de um conceito material 

de crime deve ser atribuída a Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, para quem 

o delito há de ser tratado como a conduta, proibida pela norma penal, que causa a 

violação de um direito subjetivo tendo por finalidade a proteção dos indivíduos contra 

o Estado100. 
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 A respeito da autoridade das ideias de Feuerbach e de seu apego à liberdade dos indivíduos 
contra as arbitrariedades historicamente praticadas pelo Estado, Janaina Conceição Paschoal 
escreve que o tratadista alemão “que teve formação filosófica e depois jurídica, sempre se 
preocupou com as questões afetas às relações havidas entre Estado e indivíduo, a exemplo do livro 
Anti-Hobbes: overro i limite del potere supremo e il diritto coactivo dei cittadini contra il soverano, 
escrito em 1798, no qual o jurista estudou o direito de resistência dos indivíduos perante o 
soberano, opondo-se, portanto, à ideia de submissão absoluta ao Leviatã. Ao apresentar sua obra, 
Feuerbach assevera que preferiu opor-se a Maquiavel, porque, enquanto Maquiavel se ateve 
exclusivamente ao campo político, Hobbes foi o defensor mais coerente do despotismo e da 
obediência” (PASCHOAL, Janaina Conceição. Constituição, criminalização e Direito Penal 
mínimo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 28). 
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Desse modo, todo aquele que viola a liberdade garantida pelo contrato 

social e pelas leis penais pratica um crime, sendo este, em sentido amplo, uma ação 

contrária ao direito subjetivo do outro, cominada na norma penal101. 

No centro da definição do delito, segundo a teoria de Feuerbach, 

encontra-se uma faculdade privada atribuída ao indivíduo pela ordem jurídica 

positiva e que é violada pela conduta criminosa. De acordo com Feuerbach, onde 

não existir qualquer direito subjetivo a ser protegido, não há que se falar em conduta 

criminosa, ainda que algum objeto concreto venha a ser atingido. 

Em linhas gerais, a lei penal é editada pelo Estado para tutelar a 

faculdade jurídica dos indivíduos. Dessa forma, o Estado cumpre seu papel 

determinado pelo contrato social de zelar pelas liberdades fundamentais dos seus 

cidadãos. 

Alinhavando suas ideias de afastamento do Direito Penal mítico e do 

absolutismo, Feuerbach se posicionava contra a criminalização de condutas que 

tutelassem qualquer propósito eudemonista, moralista ou religioso, haja vista que 

essas esferas da vida humana inscrevem-se no espaço íntimo de liberdade de cada 

indivíduo. 

Destacando o trabalho de Feuerbach para a instauração de um Direito 

Penal exorcizado da moral e assente em juízo crítico da atuação do legislador penal, 

Susana Aires de Sousa escreve: 

O autor do Código Penal da Baviera recusa ao direito penal quaisquer 
finalidades eudonistas ou religiosas, rompendo com a realidade herdada do 
Estado teocrático e procurando fundamentar o ilícito penal – pelo menos no 
plano dos princípios – através da referência exclusiva aos direitos 
originários dos cidadãos ou do Estado. [...] O objecto do crime era, deste 
modo, composto pelos direitos subjectivos enquanto instrumentos de 
concretização da liberdade pessoal e individual. Só a sua proteção poderia, 
numa visão contratualista e liberal do Estado, justificar a intervenção 
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 Com referência ao direito de resistência dos indivíduos defendido por Feuerbach na hipótese de as 
cláusulas contidas no contrato social não sejam cumpridas, Salo de Carvalho aduz: “Os direitos 
(subjetivos) para Feuerbach seriam externos, ou seja, direitos naturais anteriores ao Estado e que 
com ele não desapareceriam. Assim, cria condição para o seu respeito e garantia, ficando a 
possibilidade de resistência como alternativa em caso de sua violação por parte do ente público. Na 
trilha de Locke, os ‘direitos naturais’ não estariam, como em Hobbes, Kant e Rousseau, totalmente 
alienados ao Estado pelo rito de passagem da natureza à civilização. Tanto em Feuerbach, como 
em Marat, os indivíduos preservam a esfera da personalidade que, além de impedir a ingerência do 
Estado (v.g. a liberdade de consciência religiosa), permite o rompimento do contrato caso este 
descumpra sua função. Se do delito, descumprimento contratual por parte do indivíduo, surge o 
poder do Estado em punir, evitando assim o mal maior da vingança privada, do abuso do poder 
público nasce o direito de resistência, pois rompido o elo fundante” (CARVALHO, Salo de. Pena e 
garantias: a crise do direito e do processo penal, o garantismo jurídico, as teorias da pena, os 
sistemas de execução, a lei de execução penal, os conflitos carcerários, os direitos (de resistência) 
dos presos. 3. ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 45). 
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punitiva. Frente a um poder estatal absolutista, a vinculação do crime aos 
direitos subjectivos de liberdade pré-positivos funciona pela primeira vez 
como padrão crítico da criminalização

102
. 

 

As ideias propugnadas por Feuerbach ganharam corpo quando da 

elaboração do Código Penal da Baviera, de 1813, texto no qual é manifesta a opção 

por não criminalizar condutas que atentavam contra a religião ou a moral, deixadas a 

partir de então aos cuidados das esferas administrativas e policiais. 

Na realidade, por entender que cabe exclusivamente ao Estado assegurar 

a liberdade de cada indivíduo, Feuerbach desenvolve seu projeto separando, de um 

lado, o direito, e do outro, a moral e a religião103. 

Diante disso, o Direito Penal, coerentemente com o emergente ideal 

filosófico e político da época, fundado na ideia de liberdade do indivíduo diante do 

aparelho estatal, passa a estruturar-se de acordo com a premissa de lesão aos 

direitos subjetivos, refletindo a essencialidade dos limites da intervenção estatal, cuja 

missão deve ser ratificar a coexistência pacífica entre os seres humanos. 

A respeito dos atributos fundamentais dessa nova ótica desenhada pelos 

ideais iluministas, consolidados pela obra de Feuerbach, Luiz Flávio Gomes 

pontifica: 

Contratualismo (o contrato social como fundamento do direito de punir), 
utilitarismo (a pena como meio de defesa da sociedade), legalismo (que os 
delitos e as penas sejam descritos na lei e que o juiz esteja a ela vinculado 
de maneira rígida) e secularização (autonomia do Direito penal diante das 
leis divinas e poder religioso), ao lado da lesão a direitos subjetivos, 
danosidade social e necessidade da pena, configuram a maior parte dos 
enunciados básicos da política criminal clássica e liberal, que historicamente 
surge como reação à arbitrariedade da justiça (do “Ancien Régime”, do 
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 Em sentido contrário, Bernd Scünemann, mesmo reconhecendo a reviravolta produzida pela pena 
de Feuerbach, insiste que o tratadista alemão ainda se curvava a criminalização de condutas 
meramente imorais: “Respecto a FEUERBACH, aunque en su filosofía del Derecho penal y, en 
principio, también en el Código Penal bávaro de 1813 por él elaborado encontramos la restricción 
del Derecho penal al menoscabo de los derechos subjetivos del individuo; también es cierto que 
concebía los delitos contra la moral como contravenciones de policía altamente criminalizadas y que 
en su manual tampoco deja lugar a dudas sobre su merecimiento de pena” (SCHÜNEMANN, Bernd. 
El principio de protección de bienes jurídicos como punto de fuga de los límites constitucionales de 
los tipos penales y de su interpretación. In: HEFENDEHL, Roland (Ed.). La teoría del bien jurídico: 
¿Fundamento de legitimación del Derecho Penal o juego de abalorios dogmático? Madrid: Marcial 
Pons Jurídicas y Sociales, 2007, p. 205). No mesmo sentido, Renato de Mello Jorge Silveira registra 
que “a grande crítica à sua teoria [de Feuerbach] residia no fato de que existiam ações que, apesar 
de não ofenderem tais direitos subjetivos, ainda assim, eram punidas. Caso evidente de tal situação 
era representado pelos crimes contra a honestidade. Grande discussão também se deu quanto às 
chamadas infrações policiais (polizeivergehen). Ainda que não lesionassem direitos subjetivos, 
Feuerbach entendia ser justificável uma punição, já que tais condutas colocavam em perigo a ordem 
e a seguridade social” (SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal supra-individual: 
interesses difusos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. (Série Ciência do Direito Penal 
Contemporânea, v. 3), p. 38). 
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absolutismo), à instrumentalização política do jus puniendi, à carência de 
garantias (substanciais e processuais), ao casuísmo e à crueldade das 
penas

104
. 

 

Com efeito, o principal legado das ideias de Feuerbach foi a fixação de 

limites ao poder punitivo do Estado, uma vez que, de acordo com sua doutrina, 

foram divulgadas noções de política criminal no pensamento da época evidenciando 

a necessidade de que as descrições típicas do legislador dependessem da 

demonstração de efetiva lesão a direito subjetivo alheio; sem uma lesão a esses 

direitos, não haveria que se falar em crime a ser punido105. 

No entanto, como toda doutrina que promove uma reviravolta no 

pensamento corrente, as ideias de Feuerbach sofreram intensas críticas por parte de 

seus opositores, recaindo a maioria delas no fato de que o conceito de direito 

subjetivo suscitava bastantes controvérsias, o que acabava por produzir diversos 

problemas de ordem prática. 

Mesmo assim, nem mesmo os mais implacáveis críticos de Feuerbach 

contestaram o fato de que, em face das constantes arbitrariedades praticadas no 

período que antecedeu o Iluminismo, devidamente escoradas em uma legislação 

que não encontrava limites para a criminalização de condutas, circunscrever a 

aplicação do Direito Penal à salvaguarda de um direito subjetivo significava um 

imensurável avanço qualitativo na eterna luta de proteção dos indivíduos contra o 

Estado. 
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 GOMES, Luiz Flávio. Norma e bem jurídico no direito penal: normas penais primárias e 
secundárias, normas valorativas e imperativas, introdução ao princípio da ofensividade, lineamentos 
da teoria constitucional do fato punível, teoria do bem jurídico-penal, o bem jurídico protegido nas 
falsidades documentais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. (Série As ciências 
criminais no século XXI, v. 5), p. 73-74. 
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 Assim se posiciona Winfried Hassemer sobre o contributo de Feuerbach à construção de um 

Direito Penal vocacionado para a tutela de bens jurídicos, ainda que à época em que sua doutrina 
tenha sido elaborada, o conceito de bem jurídico ainda não existisse. São essas as palavras do 
autor: “O conceito de bem jurídico deve-se à idéia de bem do Iluminismo. Ele foi formulado e 
fundamentado por Paul Johann Anselm Feuerbach por volta do século XIX, como arma contra uma 
concepção moralista do Direito Penal. A infração contra uma norma (moral ou ética) não podia ser 
suficiente para explicar uma conduta como criminosa, senão, primeiramente, a prova de que esta 
conduta lesiona interesses reais de outros homens, precisamente ‘bens jurídicos’. Com isso foi 
introduzida a mudança para um sistema do Direito Penal orientado empiricamente, mesmo que 
ainda necessitasse de muitas lutas para atrair a atenção do legislador penal e dos juristas sobre as 
consequências de seus procedimentos” (HASSEMER, 2005, p. 56). 
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3.3 Birnbaum e o surgimento da noção de bem para o Direito Penal 

 

Vislumbrando algumas incongruências com a ideia de crime difundida por 

Feuerbach, Johann Michael Franz Birnbaum publica em 1834 um estudo sobre a 

tutela da honra, intitulado Über das Erfordernis einer Rechtsverletzung zum Begriff 

des Verbrechens, onde ressalta suas restrições relativamente à adoção da violação 

de direitos subjetivos como critério material do delito. 

Especialmente o caráter equívoco e pouco concreto da teoria professada 

por Feuerbach fez Birnbaum entender que o conceito material de injusto penal deve 

se referir à lesão de bens, não de direitos subjetivos. Segundo o tratadista, a 

conduta considerada delitiva deveria atingir um bem da realidade de importância 

para o cidadão ou mesmo para a comunidade, cujo proveito deveria ser 

salvaguardado pelo aparelho estatal. 

De fato, Birnbaum preconiza que a conduta delitiva deve lesionar bens, e 

não simples direitos subjetivos, compreendidos naquela esfera os valores imanentes 

de uma determinada comunidade. Em assim se posicionando, o autor afirma a 

circunstância de ser decisiva para a tutela penal a violação de um bem assentado no 

mundo dos fatos, cuja importância para o indivíduo ou para a coletividade impõe a 

proteção do bem por meio da norma penal. 

Nesse ponto, aduz Luiz Flávio Gomes que “no homicídio, portanto, o que 

resulta lesionado não é o direito subjetivo à vida (posição Iluminista), senão a própria 

vida (segundo Birnbaum), que conta com “realidade existencial”106. 

A mudança de paradigma também foi ressaltada por Manuel da Costa 

Andrade, para quem com Birnbaum “a lesão do bem jurídico aponta antes para o 

mundo exterior e objectivo de que preferentemente revelam ‘as coisas’ valoradas 

como bens jurídicos”107. 

De se entender, pois, que o conceito dogmático de bem jurídico surgiu 

como substituto da categoria de direito subjetivo, inerente ao conceito material de 

injusto penal próprio do Iluminismo. 

Interessante que se registre que Birnbaum não usou expressamente a 

expressão ‘bem jurídico’, mas induvidosamente foi o primeiro teórico a introduzir no 
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Ed., 1991, p. 51. 
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estudo e aplicação do Direito Penal a ideia de bem como objeto de tutela, em clara 

oposição às ideias defendidas pela Ilustração108. 

No entanto, não se extrai da concepção de Birnbaum a definição precisa 

do que seria esse bem merecedor de tutela penal, restringindo a apontar que era 

imperioso para a tutela penal que o bem pertencesse ao campo do ser, da realidade 

palpável pelos indivíduos109. 

Essa indefinição quanto ao que deveria ser alcançado pela noção do 

objeto jurídico a ser tutelado acabou por abrir ensanchas para que o legislador 

determinasse sponte propria aquilo que, ao final, seria protegido. 

Essa margem de atuação do legislador acabou por autorizar, ao contrário 

do que defendia Feuerbach em suas letras, a criminalização de condutas vinculadas 

à religião e à moral, quando devidamente valoradas pelos indivíduos e pela 

comunidade. 

Aliás, é de fácil constatação o beneplácito de Birnbaum para a 

criminalização de condutas contra a religião e a moral, consideradas bem coletivo da 

sociedade e portanto passíveis de tutela penal, quando se depara com o seguinte 

fragmento de sua obra: 

Como quiera que piense un pueblo sobre el valor de las religiones 
establecidas y por múltiple que sea el número de ellas en un Estado, cabrá 
siempre considerar un conjunto de ideas religiosas y morales como un bien 
colectivo del pueblo que hay situar entre las garantías generales, bien cuya 
conservación guarda un vínculo tan estrecho con la preservación de la 
Constitución, que ciertas clases de acciones inmorales o irreligiosas, au 
independientemente de una prohibición precisa ser sancionada bajo la 
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 “Em verdade, Birnbaum não chega a utilizar-se da expressão ‘bem jurídico’, mas, sim, de uma 
série de outras expressões de tipo descritivo, as quais se identificam com esse conceito. Entretanto, 
graças a tais formulações é que lhe foi atribuída a paternidade da idéia de ‘bem jurídico’. Grande é a 
discussão de como se deu a evolução de um momento a outro. Muitos afirmam que nada mais 
houve do que uma evolução natural dos preceitos iluministas até Birnbaum. Outros, no entanto, 
assim não entendem. Conforme a primeira opinião, a teoria do bem jurídico foi uma consequência 
natural da vertente sistemática e liberal do movimento filosófico-iluminista. Já, segundo os demais, 
em especial Amelung, inexistiria qualquer continuidade entre os ideários iluministas e a proposição 
de Birnbaum. Isso se daria, tendo em vista que a situação da criação da teoria do bem jurídico põe-
se, claramente, em oposição à concepção de crime como violação de direitos subjetivos” 
(SILVEIRA, 2003, p. 41). 
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 “É sabido, porém, que a investigação de Birnbaum é decorrente do seu estudo centrado no que 

consiste a ofensa nos crimes contra a honra (Ehrenkränkung). Aliás, a premissa da qual o autor 
partia, de construção do conceito naturalístico de afetação, relacionava-se com ‘uma pessoa ou com 
uma coisa que fosse considerada de nossa propriedade ou que representasse um bem, cuja 
disposição poderia sofrer restrições decorrentes da ação de terceiros’ (BIRNBAUM, 1834 apud 
SOUZA, Paulo Vinícius Sporleder de. Bem jurídico-penal e engenharia genética humana: 
contributo para compreensão dos bens jurídicos supra-individuais. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 49). 
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amenaza de una pena, tienen que ser consideradas en si mismas como 
antijurídicas por los hombres que viven en el Estado

110
. 

 

Não se deve, no entanto, desconsiderar a importância das ideias de 

Birnbaum ao se atestar o retrocesso de parte de suas ideias se comparadas com as 

de Feuerbach que, por exemplo, não admitia a criminalização de condutas que 

violassem a religião, a moral e os costumes. 

Isto porque as ideias de Birnbaum situam-se historicamente em um 

período de transição, onde paradigmas estavam sendo superados, mas ainda se 

mantinham muito fortes as influências que dominaram a ciência penal durante 

longos anos. 

Seria desarrazoado exigir uma postura de completa cisão por parte de 

Birnbaum com o discurso vigente, quando se sabe que, vezes muitas, as revoluções 

científicas invariavelmente mantêm ainda certos aspectos dos paradigmas 

superados111. 

Ainda assim, inexistem dúvidas do grande legado deixado por Birnbaum 

nas limitações mais precisas das fronteiras do injusto penal, traçando os contornos 

dos princípios da ofensividade e da proteção dos bens jurídicos, ambos decorrentes 

de sua conceituação de crime112. 

 

3.4 A visão positivista de Karl Binding e de Franz Von Liszt 

 

A segunda metade do século XIX testemunhou a emersão de uma 

concepção positivista de bem jurídico, sobretudo em razão das contribuições 

apresentadas por Karl Binding e Franz Von Liszt. 
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concepto de delito. Montevideo: Editorial Bdef, 2010, p. 59. 
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 “[...] consideramos revoluções científicas aqueles episódios de desenvolvimento não-cumulativo, 

nos quais um paradigma antigo é total ou parcialmente substituído por um novo, incompatível com o 
anterior” (KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. Tradução Beatriz Vianna 
Boeira e Nelson Boeira. 9. ed. São Paulo: Perspectiva, 2005, p. 125). 
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 A respeito das influências sofridas por Birnbaum e de como suas ideias foram transmitidas e 

acolhidas pelas gerações seguintes, especialmente pelo positivismo, Maria da Conceição Ferreira 
da Cunha apregoa que a teoria de Birnbaum deve ser concebida como “uma concepção de 
compromisso, influenciada ainda pelo Iluminismo, mas também já pelo hegelianismo, pela escola 
histórica e pelo positivismo moderado de Mittermayer. Não abandonando completamente o 
individuailismo, o iusracionalismo e a vertente crítica, abre as portas ao positivismo” (CUNHA, 1995, 
p. 50). 
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Nesta etapa, estabelece-se um conceito puramente formal de bem 

jurídico, desembaraçado de qualquer juízo de valor e de toda averiguação 

metajurídica ou filosófica. 

De fato, como reflexo do dogma positivista corrente naquela quadra 

histórica de que a abordagem mais adequada do direito era a que o compreendia 

como um fato, cujas circunstâncias, isentas de qualquer valoração, seriam 

analisadas por meio de observação e registro, as noções do injusto penal como 

violação de direitos subjetivos ou de bens sofreram intensos abalos acadêmicos113. 

Nesse contexto, a fonte primária do direito era o ato legislativo, sendo 

certo que sua validade não derivaria de aspectos conteudísticos, senão do 

preenchimento de categorias formais previamente estabelecidas pela autoridade 

competente. Eventuais indagações sobre a justiça do direito estariam excluídas do 

campo de análise da ciência do direito, na qual não se imiscuíam questões de ordem 

moral. 

Diante desse cenário, a teoria do bem jurídico, órfã de qualquer substrato 

ético e moral, passou a apresentar contornos meramente formalistas, de modo que a 

norma penal, ao revés do que se dava com as lições de Feuerbach e Birnbaum, se 

viu fundamentada na simples vontade do Estado. 

O primeiro autor a refletir a concepção positivista no Direito Penal foi Karl 

Binding, para quem a norma penal refletia o direito do aparelho estatal de vê-la 

devidamente respeitada pelos indivíduos. 

De acordo com a perspectiva esposada por Binding, não era todo e 

qualquer bem que o Direito penal deveria tutelar por meio de suas normas, mas 

apenas aqueles que ostentassem relevância jurídica, sendo, em função desse 

exercício, que muitos autores apontam o autor alemão como sendo o verdadeiro 

criador da expressão ‘bem jurídico’. 

Todavia, Binding não formula suas ideias reconhecendo um fundamento 

pré-jurídico ao bem jurídico, uma vez que para o tratadista é o próprio legislador 

quem o cria, tendo como parâmetro exclusivo os valores que condicionam uma vida 
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 Para maiores detalhes ver BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de Filosofia do 
Direito. Tradução e notas Márcio Pugliesi et al. São Paulo: Ícone, 2006; KELSEN, Hans. Teoria 
pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
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saudável entre os indivíduos e a sobrevivência do próprio sistema, de cuja 

manutenção a comunidade não pode abrir mão114. 

Ao estatuir que compete ao legislador definir o conteúdo do injusto penal, 

por meio da criação de um bem jurídico qualquer, Binding conferiu uma dimensão 

formal à noção de bem jurídico, deixando o indivíduo em uma situação de total 

submissão perante as arbitrariedades do Estado. Esta faceta é ressaltada por 

Thadeu José Piragibe Afonso que assim resume as ideias transmitidas por Binding: 

Em uma perspectiva influenciada pelo positivismo jurídico, Binding ofertou 
sua contribuição à evolução da teoria do bem jurídico ao defini-lo como tudo 
que possui valor aos olhos do legislador como condição necessária a uma 
vida pacífica em sociedade, consistindo em uma lesão de um direito 
subjetivo do Estado. Para o autor o bem jurídico seria a garantia das 
expectativas normativas contra seu descumprimento. Ou seja, o bem 
jurídico seria tudo aquilo que o legislador entendesse como tal, sendo, 
portanto, uma concepção abstracionista e tendencialmente autoritária. 
Nesta esteira, o bem jurídico se desmaterializa e se afasta de seu escopo 
de restringir o poder punitivo estatal, na medida em que deixa ao talante do 
legislador a criação e reconhecimento de bens juridicos. Disto resultou uma 
maior intervenção do Estado na utilização do Direito Penal que, agora, 
poderia criminalizar tudo o que considerasse adequado

115
. 

 

A mesma ideia a respeito das inferências formais e acríticas do objeto da 

tutela penal produzidas pela cátedra de Binding é compartilhada por Arturo Rocco, 

ao descrever, consoante a pena do autor tedesco, em que consiste a ideia de bem 

jurídico, inclusive diferenciando-o dos direitos subjetivos que, ocasionalmente, são 

salvaguardados pela norma penal: 

Para BINDING, todos los delitos contradicen igualmente las normas 
jurídicas que los prohíben; por ello son: ilicitudes, desobediencias, 
rebeliones de la voluntad del individuo contra la ley imperante. [...] Pero 
¿qué es el bien jurídico? Cada vez es más reconocido, dice BINDING, que 
los bienes jurídicos forman el punto médio en el que se agrupan todos los 
derechos e obligaciones. Bien jurídico es todo aquello que, desde el punto 
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 “[...] com Binding o conceito de bem jurídico abandona qualquer pretensão de legitimação material, 
desprezando também qualquer função orientadora e crítica, uma vez que passa a ser um conceito 
imanente ao sistema” (PASCHOAL, 2003, p. 31). 

115
 AFONSO, Thadeu José Piragibe. O Direito Penal Tributário e os instrumentos de política 

criminal fiscal. Porto Alegre: Núria Fabris Ed., 2012, p. 66-67. No mesmo diapasão, inclusive 
afirmando a respeito da influência do pensamento de Binding para a política criminal 
contemporânea, tem-se a letra de Luiz Flávio Gomes para quem o tratadista alemão “define o bem 
jurídico como ‘tudo o que em si mesmo não é um direito, mas que aos olhos do legislador é de valor 
como condição da vida sana da comunidade jurídica, em cuja manutenção incólume e livre de 
perturbações tem interesse desde seu ponto de vista e que por isso faz esforços por meio de suas 
normas para assegurar-lhe diante de lesões ou perigos não desejados’. Em suma, o bem jurídico é 
de livre criação do Direito (leia-se: do legislador). É bem jurídico aquilo que o legislador entende 
como tal. Essa concepção, ainda que como sensíveis nuances, está presente até hoje na 
configuração da política criminal praticada pelos Estados que se caracterizam não só pela liberdade 
com que contam de selecionar o valor ou o interesse objeto da tutela, senão, sobretudo, pela 
abstração tendencial da pessoa humana como centro de desenvolvimento do Direito penal. É, por 
conseguinte, uma concepção abstracionista e tendencialmente autoritária” (GOMES, 2002, p. 77). 
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de vista del legislador, es importante para el orden jurídico y cuyo pacífico 
mantenimiento es puesto al seguro mediante normas

116
. 

 

De fato, em consonância com o magistério de Binding, a ideia de bem 

jurídico não é mais um instrumento de tutela dos cidadãos, como assim queriam 

fazer crer Feuerbach e Birnbaum, seguindo as hostes iluministas, senão que se 

reveste em um fim em sim mesmo, voltado para a proteção do Estado, cuja escolha 

fica a cargo do legislador. 

Por assim dizer, a concepção de Binding de que o bem resguardado pela 

norma penal não é captado da realidade dos fatos, do mundo do ser, senão um 

resultado de uma escolha, fundada em critérios meramente subjetivos do legislador, 

abre flancos para uma análise arbitrária, despótica e violenta, cujo propósito é a 

defesa das projeções políticas do Estado. 

Todavia, em que pese as restrições atualmente assacadas às noções de 

bem jurídico, tal qual formuladas por Binding, há de se confessar o mérito de sua 

doutrina em ter fundado o conceito de bem jurídico como ponto a partir do qual tem 

origem o injusto penal117. 

Posteriormente, como resistência ao tratamento científico formal-

normativista conferido por Binding à norma penal, mas ainda professando as ideias 

positivistas, Franz Von Liszt, ao lançar em 1882 a obra ‘A ideia do fim do Direito 

Penal’, desenvolve uma dimensão material de injusto penal e o conceito de bem 

jurídico retoma sua finalidade de limite à ação legiferante do Estado. 

Na realidade, Liszt não entende o bem jurídico como um produto da 

vontade do legislador, mas sim como reflexo dos valores considerados pela 

sociedade como passíveis de proteção penal. Ao contrário do que propõe Binding, 

para Liszt, o bem jurídico não é criado, imposto pelo legislador, mas sim colhido 

junto ao corpo social e, subsequentemente, salvaguardado pela norma penal, ao 

mesmo tempo em que constitui uma limitação ao poder punitivo estatal. 

Para hacer posible el conocimiento de la conexión entre mundo de los 
bienes jurídicos, delito y pena, se precisa de una apreciación libre y 
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 ROCCO, Arturo. El objeto del delito y de la tutela jurídica penal: contribución a las teorías 
generales del delito y de la pena. Traducción Gerónimo Seminara. Montevideo: Editorial Bdef, 2005, 
p. 100-101. 

117
 “Firmando definitivamente o conceito de bem jurídico, sem se preocupar com os ideários 

iluministas, Binding passou pela história jurídica de forma extremamente marcante. 
Fundamentalmente, é forçoso concluir-se que suas construções dogmáticas firmaram alicerce para 
o que seria então, e ao depois, idealizado na construção ‘moderna’ do bem jurídico. Opta, 
notadamente, por um positivismo normativista, entendendo dever ser tido por ‘bem jurídico’ tudo 
aquilo que assim é eleito pelo legislador” (SILVEIRA, 2003, p. 43). 
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desapasionada de la experiencia vivida. Ella está determinada por la 
objetivación de la pena, es decir, por la traslación de la función de castigar 
desde los círculos inmediatamente afectados a órganos no afectados ni 
comprometidos. Ya en la pena primitiva hay una cierta objetivación. Pero no 
es sino con el íntegro traspaso de la pena al Estado, cuyo “poder soberano 
y objetividad desapasionada” (Laas) hacen posible y aseguran el libre 
examen, cuando se da el paso decisivo. 
La objetivación de la pena permite, em primer término, el conocimiento de 
las condiciones de vida de la comunidad estatal y de los individuos 
miembros contra quienes se dirige el delito. Ellas quedan fijadas, sopesadas 
recíprocamente, declaradas intereses protegidos, elevadas a bienes 
jurídicos por medio de los imperativos generales. 
Esta catalogación de las normas contiene una significación sobresaliente: 
constituye la primera autolimitación del poder punitivo estatal; la primera 
sedimentación del Derecho y de la moral, y precisamente por ello, una 
formidable palanca para el desarrollo del uno y de la outra; el primer paso 
hacia la prevención. Al reconocimiento de los bienes jurídicos está 
conectada una observación más exacta de las aciones que se dirigen contra 
ellos, de los delitos en el más amplio sentido

118
. 

 

Von Liszt critica a concepcão puramente formalista de delito apresentada 

por Binding alegando que suas ideias contemplam o delito como uma mera violação 

do dever de obediência, renegando a um plano secundário as condições da vida da 

comunidade juridicamente organizada. 

A rigor, entende Liszt, ao contrário do que propõe Binding, que o 

sustentáculo de todo o sistema penal é a noção de bem jurídico, enquanto interesse 

juridicamente protegido, e não o conteúdo da norma, arbitrária e parcialmente 

imposta pelo legislador. 

Descartando a ideia do Estado como livre para decidir, ao seu talante, o 

conceito do injusto penal e as circunstâncias delitivas, Von Liszt compõe sua 

doutrina partindo da premissa de que o Direito existe para atender as necessidades 

humanas, devidamente cristalizadas nos interesses humanos vitais – os interesses 

jurídicos119. 

Nessa perspectiva, a construção doutrinária de Liszt deixa como herança 

para a ciência penal dois conceitos que serão fundamentais para a afirmação do 

Direito Penal nos anos porvir. O primeiro legado é o reconhecimento da noção de 

bem jurídico para a configuração legítima do injusto penal, não se reconhecendo ao 
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 LISZT, Franz Von. La idea del fin en el Derecho Penal. Valparaíso: Edeval, 1994, p. 84-86. 
119

 “Todo direito existe por amor dos homens e tem por fim proteger interesses da vida humana. A 
protecção de interesses é a essência do direito, a idéia finalística cuja força o produz. Chamamos 
bens jurídicos os interesses que o direito protege. Bem jurídico é, pois, o interesse juridicamente 
protegido. Todos os bens jurídicos são interesses humanos, ou do individuo ou da collectividade. É 
a vida, e não o direito, que produz o interesse; mas só a protecção jurídica converte o interesse em 
bem jurídico” (LISZT, Franz Von. Tratado de Direito Penal alemão. Traduzido por José Hygino 
Duarte Pereira. Rio de Janeiro: Briguiet, 1899. Tomo 1, p. 93-94). 
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Estado um cheque em branco para definir as condutas penais como bem lhe 

aprouver120. 

O segundo deles é a ideia de que esse bem jurídico é um fenômeno 

social, devendo o legislador reconhecê-lo dentro do espectro em que estiver 

inserido, abrandando a demanda da sociedade por proteção penal de seus 

interesses, não sendo, portanto, a ordem jurídica a responsável pela criação do 

interesse. 

No entanto, a despeito das diferenças de origem da norma penal 

apresentadas entre o positivismo normativo de Binding e o positivismo sociológico 

de Liszt, o resultado final entregue pelas duas posições não difere substancialmente, 

como as premissas escolhidas por cada um podem fazer crer o leitor mais 

desavisado. 

Isto porque, como é comum em toda teoria positivista, seja segundo as 

ideias de Binding, seja de acordo com o raciocínio de Liszt, sempre se faz 

necessária a intervenção do Estado com a criação de uma norma jurídica, o que o 

transforma em protagonista da eleição dos bens merecedores de proteção penal121. 

Noutro falar: se com Binding o legislador é livre para escolher as condutas 

protegidas pela norma penal, com Liszt é esse mesmo legislador que, auscultando 

as relações sociais, deve derivar, segundo critérios pessoais e vezes muitas 

desprovido de controle, a norma penal para tutelar os interesses juridicamente 

protegidos. 

Destacando as diferenças entre o positivismo normativista de Binding e o 

positivismo sócio-naturalista de Liszt, ao mesmo tempo em que ressalta a identidade 

final do produto apresentado por ambas as teorias, Luiz Flávio Gomes expõe as 

seguintes considerações: 
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 “Frente a LISZT, que criticó el catálogo de bienes jurídicos de Binding calificandólo de 
«tumultuario», aquí no se exige unidad en los objetos de los bienes jurídicos de las normas de 
conducta. La propuesta de Liszt de lograr tal unidad mediante la equiparación de bienes jurídicos 
con los intereses jurídicamente protegidos, como ya se há dicho, fue um avance para la teoría del 
bien jurídico” (AMELUNG, Knut. El concepto «bien jurídico» en la teoría de la protección penal de 
bienes jurídicos. Traducción Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno. In: HEFENDEHL, Roland (Ed.). La teoría 
del bien jurídico: ¿fundamento de legitimación del Derecho Penal o juego de abalorios dogmático? 
Madrid: Marcial Pons Jurídicas y Sociales, 2007, p. 245). 

121
 Nesse sentido tem-se a advertência de Gonzalo D. Fernández “En el fondo, parece un 

razonamiento circular: si el derecho penal está legitimado por el fin de protección de intereses que 
expresan las condiciones de la vida en común, pero el interés – que al ser objeto de protección se 
llama bien jurídico – está en la sociedad y lo crea la vida, parece claro que, en definitivo, se trata de 
un juicio de valor del Estado, de um interés del Estado” (FERNÁNDEZ, Gonzalo D. Bien jurídico y 
sistema del delito. Montevideo: Editorial Bdef, 2004, p. 23). 
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Se para Binding o conceito de bem jurídico é exclusivamente jurídico, uma 
criação livre do legislador (intra-sistemático), para Von Liszt não existiria 
essa liberdade absoluta porque o interesse vital que o Direito transforma em 
bem jurídico está presente nas relações sociais. De qualquer modo, como 
cabe à norma a missão de elevar o bem da vida à condição de bem jurídico, 
não há dúvida de que se está diante de um juízo de valor do Estado

122
. 

 

No entanto, mesmo reconhecendo a limitação das concepções de Binding 

e de Von Liszt para a construção de um arcabouço que fundamentasse uma política 

criminal legitimante, não há negar que da cizânia inaugurada pelos dois tratadistas, 

ainda hoje se tem notícia de divergência doutrinária, separando, de um lado, aqueles 

que entendem que a noção de bem jurídico deve ser retirada da normatividade do 

ordenamento jurídico, enquanto outros defendem a ideia de que o bem jurídico deve 

ser colhido do conjunto das coisas e dos fatos reais, todos anteriores à ordem 

jurídica positiva. 

 

3.5 As ideias neokantianas de bem jurídico e o surgimento da Escola de Kiel 

 

Durante o século XX, a ciência jurídica foi progressivamente se 

distanciando do Direito Positivo, a partir da percepção de que não se lhe podia 

atribuir simplesmente uma análise sistemática através de um método puramente 

indutivo, conforme assim estabeleciam os autores adeptos do positivismo. 

Esse movimento de transformação da ciência do Direito surge como 

resposta à certeza científica das chamadas “leis naturais” do raciocínio positivista, 

iniciando daí uma retomada das ideias relativistas de Kant, ao qual se deu o nome 

de neokantismo. 

O neokantismo, cujas origens remontam a Alemanha nos fins do século 

XIX, procura distinguir as ciências naturais das ciências espirituais, entendendo o 

Direito como um exemplo típico das ciências do espírito, tendo em vista que a 

inafastabilidade da referência aos valores em um determinado contexto histórico-

cultural é imprescindível para a exata compreensão do fenômeno jurídico. 
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 GOMES, 2002, p. 78. No mesmo sentido, Renato de Mello Jorge Silveira acrescenta: “Ainda que 
de forma distinta, ambos os autores firmam-se como positivistas, importando-se com os fatos e 
traçando mesmo uma exaltação destes, quer os lógico-normológicos de Binding, quer os 
sociológico-naturalísticos de Von Liszt. Por igual, eles se propõem a atingir um conceito de bem 
jurídico apelando a dois sistemas: o de direito (penal e positivo) e o que Von Liszt denomina de 
“condições vitais da comunidade organizada em Estado”, enquanto para Binding seria o que se tem 
por “condições fáticas de uma vida comunitária sadia” (SILVEIRA, 2003, p. 46). 
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Entendia-se que enquanto as ciências naturais se restringem a explicar, 

segundo o método da causalidade, o mundo dos fatos, as ciências da cultura, e 

entre estas se inclui o Direito, buscam compreender o porquê dessa realidade, o que 

implica inexoravelmente a necessária alusão a finalidades e valores sociais123. 

Diante dessa nova perspectiva, a ciência jurídica não podia mais ser 

analisada por meio de associações de ideias abstratas, alheias à realidade sensível, 

mas sempre tendo como ponto de partida para a compreensão das categorias 

jurídicas a dimensão valorativa do homem em seu específico contexto124. 

No âmbito penal, o neokantismo fez aflorar uma abordagem valorativa da 

conduta humana, substituindo a orientação causal-naturalista típica do positivismo 

vigente no século XIX125. 
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 Nesse sentido, tem-se a famosa citação de Gustav Radbruch para quem: “O direito é um 
fenómeno cultural, isto é, um facto referido a valores. O conceito de direito não pode pois ser 
determinado, nem definir-se de outra maneira que não seja esta: o conjunto de dados da 
experiência que têm o ‘sentido’ de pretenderem realizar a ideia de direito” (RADBRUCH, Gustav. 
Filosofia do Direito. Tradução Luís Cabral de Moncada. 6 ed. Coimbra: Armênio Amado, 1997, p. 
16). A mesma abordagem destacando as diferenças neokantistas entre as ciências da natureza das 
ciências do espírito é realizada por Francisco Muñoz Conde. São essas suas palavras: “[...] as 
ciências da natureza estudam o seu objeto desde o ponto de vista causal explicativo, e as ciências 
do espírito estudam o seu empregando um método compreensivo ao valor”, razão pela qual a 
ciência jurídica deve ser considerada como uma ciência do espírito, na medida em que “nos seus 
esforços para conhecer o Direito Positivo objeto da sua investigação, tem que recorrer a uma 
valoração” (CONDE, Francisco Muñoz. Edmund Mezger e o Direito Penal de seu tempo: estudos 
sobre o direito penal no nacional-socialismo. Tradução Paulo César Busato. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005, p. 3). 

124
 Citando fragmentos da obra Filosofia do Direito de Gustav Radbruch, Enrique Gimbernat Ordeig 

assim se pronuncia sobre a adesão aos valores proposta pelo neokantismo: “O caráter científico da 
dogmática penal – e, em geral, de toda a dogmática jurídica – somente podia ser fundamentado 
dentro de uma orientação distinta do naturalismo. Isso foi o que pretendeu o neokantismo, 
efetuando uma profunda distinção entre ciências da natureza e ciências do espírito, incluindo, 
dentro destas últimas, a do Direito. ‘O comportamento cego ao valor, praticado metodicamente, é a 
essência do pensamento científico-natural’; em vez disso, na ciência do Direito, como ciência 
cultural ou do espírito, a atitude metodológica deve ser uma ‘atitude referida ao valor’. E há de ser 
uma atitude assim porque ‘seria um milagre, dentre todos os milagres, uma inesperada harmonia 
pré-estabelecida de dois modos de ver coisas fundamentalmente distintas, se se pudesse fazer 
coincidir um conceito formado por meio de uma relação de valor com um conceito da natureza 
obtido por meio de uma consideração cega diante dos valores” (GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. 
Conceito e método da ciência do Direito Penal: conceito de Direito Penal, conceito de ciência do 
Direito Penal, método da dogmática jurídico-penal, considerações sobre a cientificidade da 
dogmática jurídico-penal. Tradução de José Carlos Gobbis Pagliuca. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2002. (Série As ciências criminais no século XXI: v. 9), p. 38-39). 

125
 “Com as correntes neokantianas, o saber penal integrou-se nas chamadas ‘ciências do espírito’, 

que se caracterizam por serem ciências que não partem do empírico senão da configuração de 
valores. Estes valores, todavia, são de tipo formal. De fato, pode-se dizer que se trocou um 
formalismo por outro na medida em que da perspectiva kantiana o axiológico está formado pela 
estrutura mental do sujeito sem responder a evidências ontológicas ou reais” (GOMES, Luiz Flávio; 
YACOBUCCI, Guillermo Jorge. As grandes transformações do Direito Penal tradicional. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. (Série As ciências criminais no século XXI: v. 13), p. 
128). 
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O maior expoente do neokantismo na dogmática penal do início do século 

XX foi Richard Honig, cuja grande colaboração para o estudo do bem jurídico foi 

atestar a impossibilidade de se alcançar um conceito inequívoco para o conteúdo 

material do injusto penal, tendo o autor tedesco identificado como objeto de 

salvaguarda a finalidade (telos) da norma penal, extraindo a noção de bem jurídico a 

partir do cotidiano cultural humano. 

Ao assim raciocinar, o tratadista abandona a compreensão do bem 

jurídico como um interesse concreto anterior à norma penal e converte-se em uma 

categoria vocacionada à simples interpretação do produto legislativo; propõe-se a 

elaboração de um conceito metodológico-teleológico de bem jurídico, onde o que 

importa é o fim reconhecido pelo legislador em cada uma das normas penais 

aprovadas pelo Estado. 

Nas palavras de Manuel da Costa Andrade, a teoria neokantista de Honig 

conforma a noção de bem jurídico com “uma síntese categorial através da qual o 

pensamento jurídico se esforça por compreender em fórmulas mais curtas o sentido 

e o fim dos diversos preceitos criminais”126. 

De fato, por influência das orientações espiritualistas da Escola de Baden, 

o bem jurídico transforma-se na ratio legis das normas penais, não se confundindo 

mais com os interesses ou bens dos indivíduos e da comunidade. Assim, supera-se 

o entendimento formal, positivista-legalista até então vigente, descobrindo-se a 

necessidade de uma compreensão material do injusto penal, enquanto instrumento 

limitante do jus puniendi estatal. 

Entretanto, como consequência das ideias neokantistas propugnadas, o 

caráter intrasistemático do bem jurídico tornou impossível uma leitura crítica que lhe 

o fizesse, haja vista que, com essa reviravolta científica, o bem jurídico passa a ser 

considerado o objetivo traçado pelo legislador nas normas penais. 

Com efeito, segundo propugnam as ideias neokantistas, o bem jurídico 

resta ligado à interpretação da norma, deduzido silogisticamente da ratio legis, não 

havendo qualquer investigação anterior para que se reconheça o que a norma 

queria absorver; em síntese, o bem jurídico é extraído do que estabelece a norma 

penal. 
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Resumindo as ideias de bem jurídico partilhadas pelo neokantismo, Luiz 

Régis Prado destaca: 

Conforme a diretriz do neokantismo, é o bem jurídico entendido como um 
valor cultural, sendo que ‘sua característica básica é, pois, a referência do 
delito do mundo ao valorativo, em vez de situá-lo diretamente no terreno do 
social’. Procura-se vinculá-lo à ratio legis da norma jurídica – no sentido 
teleológico de cada tipo penal – o que acaba por convertê-lo em um simples 
método interpretativo. A essência da noção de bem jurídico tutelado deriva, 
de modo necessário, dos limites da descrição legal respectiva e não reside 
na natureza dos bens e valores que a determinaram. Em síntese: para tal 
concepção, bem jurídico vem a ser um valor, abstrato, de cunho ético-social, 
tutelado pelo tipo legal: ‘valor ideal da ordem social juridicamente 
protegido’

127
. 

 

A perda da capacidade crítica da teoria do bem jurídico em razão do 

desenvolvimento da concepção neokantista é destacada por Jorge de Figueiredo 

Dias para quem 

[...] a atribuição ao bem jurídico de uma função puramente hermenêutica 
significaria sempre, deste modo, o seu esvaziamento de conteúdo e a sua 
transformação num conceito legal-formal que nada adianta face à fórmula 
conhecida (e respeitável) da interpretação teleológica da norma

128
. 

 

De fato, ao equiparar as ideias de valor contido na norma e do fim por ela 

perseguido, o neokantismo acabou por renunciar a função garantista-liberal da teoria 

do bem jurídico, centrando suas atenções apenas em relação ao sentido teleológico 

do conceito. 

Como reflexo desse esvaziamento do conteúdo do bem jurídico, houve 

uma aproximação entre a escola neokantiana e a doutrina propagada durante o 

instável momento histórico que vivia a Alemanha anos antes da 2.ª Guerra Mundial, 

tendo em vista que a negação da autonomia política do indivíduo em prol dos 

interesses maiores do Estado atendia aos objetivos do Partido Nacional-Socialista 

alemão. Esse aspecto é realçado pela pena de Hernan Hormazábal Malareé: 

En la teoría del bien jurídico el relativismo neokantiano habría de traer como 
consecuencia la pérdida para el concepto de todo contenido real y concreto, 
preparándose con ello el camino de su desaparición com las corrientes del 
derecho penal del nacional socialismo. 
Las consecuencias de este proceso de despolitización del bien jurídico iban 
a poder apreciarse lamentablemente pronto, cuando con el triunfo del 
nacional socialismo las escuelas del derecho penal autoritario se 
encontraron con un camino libre de obstáculos para fundamentar 
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ideológicamente el desarollo de una política penal a servicio exclusivo e 
ilimitado de los intereses del Estado nacional-socialista

129
. 

 

Como centro divulgador das ideias do Partido Nacional-Socialista, a 

Escola de Kiel, representada principalmente por F. Schaffstein e G. Dahm, afirmou a 

imprestabilidade do dogma do bem jurídico, estimando-o como um instituto sem 

utilidade e de contornos vagos e imperfeitos. 

Para a Escola de Kiel, a ideia de violação de bens jurídicos como 

fundamento legitimador do injusto penal deve ser substituída pela concepção de 

violação de deveres, segundo a qual a essência do que é estabelecido como delito 

deve ser depositada na contrariedade aos deveres jurídicos dos indivíduos perante o 

aparelho estatal. 

A concepção de bem jurídico defendida pela Escola de Kiel, inteiramente 

compatível com as diretrizes de um Estado totalitário, segundo a qual o conteúdo 

material do injusto se resume à violação do dever de obediência do indivíduo com o 

Estado, enquanto “intérprete do espírito do povo”, é destacada por Luiz Flávio 

Gomes: 

A noção de bem jurídico, nesse período, resulta ‘espiritualizada’ ou 
‘volatilizada’. É supérflua porque o bem jurídico já não revela a essência do 
delito, seu substractum, senão exclusivamente a ratio da lei. O conceito 
mesmo de delito se transforma para ser concebido como mera lesão à 
norma ou violação de um dever. O que importa, nesta concepção, não é o 
que está na essência da norma (o bem jurídico protegido), senão a vigência 
(formal) da própria norma. No homicídio, por exemplo, o que ganha 
relevância penal não é a destruição da vida, senão a violação da norma que 
contempla a conduta de matar. Com isso deixou de ter sentido falar em 
ofensividade, é dizer, a ofensividade passou a não contar com objeto 
próprio (sobre o qual recairia). O núcleo do delito se afasta do conceito de 
bem jurídico e passa a ser constituído (a) pela violação de um dever, ou (b) 
pelo desvalor de uma intenção interior, ou (c) pelo rompimento da fidelidade 
do sujeito ou, ainda, (d) pela violação de um valor cultural

130
. 

 

A adoção das ideias da Escola de Kiel, segundo as quais a lesão a um 

dever constitui o centro da construção do injusto penal, retira todo o caráter 

garantista do conceito de bem jurídico, notadamente se se considerar que o que 

interessa é a representação social traduzida no aparelho público estatal, o que 

justifica, inclusive, a inexistência de limites à intervenção do Estado. 

Afirme-se, por fim, que a íntima ligação havida entre as ideias da Escola 

de Kiel e a ideologia encampada pelos partidários nazistas foi tão intensa que a 
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decadência do Terceiro Reich coincidiu com o desaparecimento das teorias 

defendidas pela Kieler Schule. 

 

3.6 As concepções contemporâneas de bem jurídico – as teorias sociológicas 

e as teorias constitucionais 

 

Com o fim da Segunda Grande Guerra e a divulgação das atrocidades 

praticadas pelo governo nazista alemão, toda a estrutura jurídica que sustentava e 

justificava as estruturas do Terceiro Reich foi demolida, surgindo novas concepções 

jurídicas, inclusive no âmbito de justificação do injusto penal, notadamente a questão 

do bem jurídico-penal. 

Por assim dizer, a partir de então, inicia-se um movimento de 

revalorização do instituto do bem jurídico, procurando sobremaneira, como já antes 

havia sido promovido por Birnbaum e Von Liszt, determinar os limites fundamentais 

do jus puniendi estatal131. 

Entre essas novas abordagens jurídico-filosóficas, destacam-se as teorias 

sociológicas e as teorias constitucionais, cujo principal ponto de convergência é a 

circunstância de ambos os raciocínios se valerem do objetivo semelhante de 

“edificar um conceito ‘material’ de bem jurídico sobre a base de critérios 

verdadeiramente aptos a vincular as escolhas de criminalização do legislador 

ordinário”132, cuja exigência se dá principalmente em razão da tentativa, naquela 

quadra da História, de depurar o Direito Penal e adequá-lo às diretrizes político-

ideológicas do Estado Democrático de Direito133. 

Diante desse contexto, autores como Knut Amelung, Winfried Hassemer 

Jürgen Habermas, valendo-se da imbricada relação entre Sociologia e Direito, 
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 “In the post-World War II-period, the “legal good” served as a critical concept at the foundation of a 
liberal way of thinking about criminal law which culminated in major criminal law reforms in the late 
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conceberam a noção de bem jurídico revestida de um novo fundamento do sistema 

penal134. 

Knut Amelung, após abandonar as premissas de bem jurídico difundidas 

com os pressupostos iluministas, socorre-se das ideias de Talcott Parsons e Niklas 

Luhmann, para integrar o injusto penal como um exemplo de fenômeno disfuncional, 

na medida em que sua ocorrência obstaculiza a superação pelo corpo social dos 

problemas que impedem o progresso e o desenvolvimento135. 

Desse modo, competiria ao Direito Penal perseguir os atos delitivos, por 

natureza socialmente danosos, infligindo pena e impulsionando a confiança dos 

sujeitos na integridade do sistema, consistindo os bens juridicos nas condições de 

existência da vida em sociedade absorvidos na categoria abstrata da danosidade 

social. 

A respeito da teoria sociológica de Amelung, Susana Aires de Sousa 

assim se pronuncia: 

A partir da teoria do sistema social de Parsons e Luhmann, Amelung 
começa por definir a sociedade como um sistema de interações que a si 
mesmo se mantém e que transcende a dimensão temporal da vida do 
indivíduo. O crime é um fenómeno social que impede ou dificulta a 
superação pelo sistema social dos problemas que põem em causa a sua 
sobrevivência ou manutenção, pois ele constitui a violação de uma norma 
institucionalizada e, como tal, é expressão de uma disfuncionalidade. É 
através desta disfuncionalidade sistémica dos comportamentos que se 
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 A respeito da noção de bem jurídico difundida pelas teorias sociológicas, Gerhard Seher pontifica: 
“Las teorías sociológicas de la pena asumen la sociedad desde una perspectiva funcionalista como 
un sistema orientado a su propio mantenimiento. Los comportamientos que ponen em peligro ese 
mantenimiento amenazam el sistema como tal, y han de ser por ello evitadas con el médio más 
contundente de que dispone el Estado: la pena. La justificación de la pena radica, por tanto, en la 
lesividad social de la conducta, y no en la lesión de intereses merecedores de protección penal. [...] 
Desde un punto de vista sociológico, el «bien jurídico» puede ser «todo tipo de institucionalización 
de la actividad estatal»; el mero hecho de que algo goce de protección jurídica lo convierte en un 
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normas penales” (SEHER, Gerhard. La legitimación de normas penales basada en princípios y el 
concepto de bien jurídico. Traducción de Rafael Alcácer Guirao. In: HEFENDEHL, Roland (Ed.). La 
teoría del bien jurídico: ¿fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios 
dogmático? Madrid: Marcial Pons Jurídicas y Sociales, 2007, p. 71-72). 
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manifesta o dano social. A função do direito penal, como mecanismo de 
controlo social, é a de contrariar o crime

136
. 

 

Associando o Direito Penal aos elementos estruturantes dos sistemas de 

interação existentes no tecido social, Knut Amelung se pronuncia nos seguintes 

termos: 

Otra función tiene que ver con el hecho de que las normas regulan el 
contacto entre personas. Hoy es sabido que las relaciones, interacciones y 
comunicaciones interpersonales no transcurren de cualquier modo, sino que 
siguen concretas regularidades sociológicas y psicológico-sociales. En las 
ciencias sociales, y no sólo en la teoría sociológica de PARSONS y 
LUHMANN, se pretende incorporar tales regularidades en modelos de 
sistemas que pongan en relación los diversos factores que influyen en las 
relaciones interpersonales. Las normas, y en el plano social general las 
instituciones, son, según esto, elementos estructurantes de los sistemas de 
interacción y comunicación. 
La respuesta de la Ilustración tiene un elemento en común con los enfoques 
sociológicos referidos: en ambos casos, las condiciones de la convivencia 
humana son entendidas como problemas de organización. El especial 
atractivo de este enfoque radica en que en la teoría del contrato social el 
efecto desorganizador del delito se une a la consideración del delito como 
daño de un «objeto»: el delito es tanto un ataque contra el estatuto 
organizativo del contrato social como una lesión de un «objeto», del derecho 
subjetivo cuya integridad debe garantizar este estatuto organizativo

137
. 

 

Como crítica à ideia defendida por Amelung, argumenta-se a dificuldade 

em definir-se materialmente em que consiste a conduta socialmente danosa, 

acabando o autor em se amparar em uma modalidade positivista de bem jurídico, 

“caminhando de volta a Binding e tendo por definição de bem jurídico tudo o que, 

aos olhos do legislador, constitui as condições de uma vida saudável da comunidade 

jurídica”138. 

Winfried Hassemer, maior expoente da Escola de Frankfurt, também 

estabelece como exigência fundamental para a intervenção do legislador penal a 

verificação de um dano social na conduta perpetrada pelo agente. No entanto, o 

jurista tedesco manifesta a sua intranquilidade com a possibilidade de revestir o 

instituto do bem jurídico de um conteúdo político-criminal. 
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Segundo se deduz da leitura da obra de Hassemer, resta devidamente 

ressaltada a importância de fazer constar no âmago do Direito Penal o aspecto de 

ciência social, a fim de que dele se possa extrair uma feição primacialmente 

humanista139. 

Com efeito, de acordo com a ideia professada por Hassemer, para a 

legítima configuração de um injusto penal, faz-se necessária a confirmação de uma 

danosidade social, haja vista que os bens jurídicos não são produto de processos 

naturais, senão de acordos sociais baseados na convivência entre os homens. 

Para Hassemer, o que importa não é a posição objetiva do bem e da 
conduta lesiva, mas a valoração subjetiva, com as variantes dos contextos 
social e cultural. Formula-se uma doutrina realista do bem jurídico, ancorada 
em diretrizes político-criminais de ordem racional (política criminal 
funcionalisticamente racional). As teorias sociológicas são por ele 
classificadas conforme cumpram uma função crítica ou sistemática. As 
primeiras situam a noção do bem jurídico além do Direito Penal, 
transcendem o sistema. De outro lado, as sistemáticas reduzem-no a uma 
criação do legislador e são, por isso, imanentes ao sistema”

140
. 

 

Nessa perspectiva, buscando sempre limitar a intervenção punitiva por 

parte do Estado, Hassemer propugna que “a humanização do Direito Penal é 

atingida quando seus instrumentos cumprem seu objetivo, ajudando a garantir a 

proteção formalizada dos interesses fundamentais”141. 

De fato, a abordagem sociológica de Hassemer se manifesta por conta de 

o Direito Penal, ao adotar as diretrizes típicas das ciências naturais, dedicar-se à 

análise empírica da vida em sociedade, valorizando a seleção dos bens jurídicos 

que atendam as concretas necessidades da sociedade (gesellschaftliche 

Verständigung). 

Para tanto, Hassemer, sempre imbuído do propósito de adequar a 

intervenção intervenção punitiva estatal com a defesa dos bens juridicos142, 
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 “A Escola de Frankfurt busca o desenvolvimento de um Direito Penal sob o enfoque de ciência 
social, em um caráter humanista que propõe, corretamente, que as experiências práticas 
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propugna uma modalidade de política criminal143 em que devem ser impostas 

limitações à escolha desses interesses por parte do legislador, o qual deve estar 

subordinado aos valores hierarquicamente celebrados pelo corpo social, a ponto de 

se entender que o ponto de referência que fundamenta o Direito Penal é o sistema 

social, que ocupa agora o status de sujeito e substitui o indivíduo. 

Nessa perspectiva, Hassemer, relatando a associação entre a eleição dos 

bens jurídicos e a realidade social circundante, assim se posiciona: 

La noción de bien jurídico debería adecuarse a la realidad: cuando 
hablamos de bien jurídico, hablamos de la relación correcta entre Derecho y 
vida, de un puente firme hacia los «verdaderos» bienes de las personas hoy 
en dia; esto exige uma integración inteligente en el sistema de bienes 
jurídicos de las condiciones de vida de la moderna socialización, esto es, 
sobre todo de intereses universales

144
. 

 

Ainda sob uma ótica sociológica, Jürgen Habermas condensa seu 

raciocínio sobre a formação do Direito, e do próprio Direito Penal, na concepção 

identificada como teoria do consenso, segundo a qual o consenso social seria o 

fundamento legitimador das decisões. 

Assevera Habermas que para o alcance dessa uniformidade de 

pensamento seria necessário o estabelecimento de uma situação ideal de diálogo, 

materializada na possibilidade de todos os indivíduos fazerem parte da elaboração 

da norma jurídica. 

Através desse consenso social proposto por Habermas, almeja-se a 

exteriorização da identidade racional de cada corpo social, sendo essa convergência 

de opiniões atingida por intermédio de um processo de comunicação fundado na 

argumentação racional. Nesse sentido, Habermas escreve: 

Uma ordem jurídica não pode limitar-se apenas a garantir que toda pessoa 
seja reconhecida em seus direitos por todas as demais pessoas; o 
reconhecimento recíproco dos direitos de cada um por todos os outros deve 
apoiar-se, além disso, em leis legítimas que garantam a cada um liberdades 
iguais, de modo que ‘a liberdade do arbítrio de cada um possa manter-se 
junto com a liberdade de todos’. As leis morais preenchem essa condição 
per se; no caso das regras do direito positivo, no entanto, essa condição 
precisa ser preenchida pelo legislador político. No sistema jurídico, o 
processo da legislação constitui, pois, o lugar propriamente dito da 
integração social. Por isso, temos que supor que os participantes do 
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processo de legislação saem do papel de sujeitos privados do direito e 
assumem, através de seu papel de cidadãos, a perspectiva de membros de 
uma comunidade jurídica livremente associada, na qual um acordo sobre os 
princípios normativos da regulamentação da convivência já está assegurado 
através da tradição ou pode ser conseguido através de um entendimento 
segundo regras reconhecidas normativamente. 
É por isso que o conceito do direito moderno – que intensifica e, ao mesmo 
tempo, operacionaliza a tensão entre facticidade e validade na área do 
comportamento – absorve o pensamento democrático, desenvolvido por 
Kant e Rousseau, segundo o qual a pretensão de legitimidade de uma 
ordem construída com direitos subjetivos só pode ser resgatada através da 
força socialmente integradora da ‘vontade unida e coincidente de todos’ os 
cidadãos livres e iguais

145
. 

 

Realmente, segundo as ideias de Habermas, compartilhadas por todos os 

demais defensores de uma teoria sociológica do bem jurídico, a sociedade deve ser 

compreendida como um sistema global de interação, sendo o Direito, o Direito Penal 

e a teoria do bem jurídico produtos desse entendimento comunicativo forjado numa 

esfera intersubjetiva146. 

Trilhando o mesmo caminho ora destacado, Luiz Régis Prado assevera 

que “Habermas propõe uma série de critérios para a criação de bens jurídicos, em 

especial a identidade social”147. 

A mesma perspectiva é referida por Renato de Mello Jorge Silveira ao 

retratar a contribuição habermasiana para a teoria do bem jurídico. São essas suas 

palavras: 

Já Habermas entende ser substancial a implantação da teoria do consenso 
no âmbito penal. O critério de legitimidade das decisões reside, segundo 
ele, no consenso social advindo de uma situação ideal de diálogo. Na 
realidade, ele realiza um profundo questionamento quanto à possibilidade 
de existência, nas sociedades modernas, de uma ‘identidade racional’. 
Considerando-se as complexidades presentes nos dias de hoje, chega à 
conclusão de que se deve intentar a busca de uma argumentação racional. 
Diante disso, a criminalização somente seria legítima quando baseada em 
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 Sintetizando o raciocínio habermasiano, Fernando Galvão assim informa: “Quanto ao paradigma 

da racionalidade das ciências sociais, Habermas denunciou a morte da racionalidade livre devido à 
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primazia das ações estratégicas, determinadas pela racionalidade instrumental, que reduziu 
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emancipatório do espaço público de comunicação, Habermas deixou clara sua pretensão de 
satisfazer três objetivos fundamentais: 1) desenvolver um conceito de racionalidade comunicativa 
que pudesse superar as limitações cognitivo-instrumentais que caracterizavam as sociedades 
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projeto emancipatório iluminista” (GALVÃO, Fernando. Direito Penal: parte geral. 5. ed. rev., atual e 
ampl. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 24). 
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um consenso racional intersubjetivo ou se, não havendo consenso, tivesse 
a hipótese de suscitá-lo

148
. 

 

No entanto, em que pese a originalidade e habilidade com que Habermas 

desenvolve seu raciocínio, inegável a dificuldade de concretização do modelo 

deliberativo apresentado, notadamente em função de se mostrar inexequível a 

criação de uma situação ideal de diálogo e de não ser possível evitar a participação 

de pessoas que estejam em busca da satisfação de seus interesses individuais. 

As indiscutíveis vantagens proporcionadas pelas teorias sociológicas – 

reconhecimento de que os bens jurídicos merecedores de tutela penal devem ser 

extraídos do tecido social, não impedem a afirmação de que a abordagem social 

apresenta indisfarçáveis deficiências de ordem metodológica. Sobre a tibieza de 

certos aspectos das teorias sociológicas, Luiz Régis Prado é categórico ao discorrer: 

A par disso, impõe reconhecer a necessidade de se evitar tanto o exagero 
de uma postura puramente normativista, despida de cunho social, como 
também de uma espécie de totalitarismo sociológico (funcionalista) – 
prescindindo de qualquer juízo normativo – altamente nefasto. 
Em verdade, nenhuma teoria sociológica conseguiu formular um conceito 
material de bem jurídico capaz de expressar não só o que é que lesiona 
uma conduta delitiva, como também responder, de modo convincente, por 
que uma certa sociedade criminaliza exatamente determinados 
comportamentos e não outros

149
. 

 

De fato, nenhuma das abordagens sociológicas alcançou a concretização 

de um padrão crítico e transistemático, capaz de orientar o legislador penal no 

exercício de sua atividade de seleção das condutas a serem tipificadas, através da 

construção de uma concepção material de bem jurídico. 

Diante desse cenário, surgem como alternativa às teorias sociológicas, as 

teorias constitucionais do bem jurídico, as quais têm como símbolo identificador a 

Constituição como condição limitadora da intervenção punitiva estatal. 

Fundamentalmente, as teorias constitucionais – atualmente, de larga 

difusão e aceitação doutrinária – almejam enunciar fundamentos aptos a se impor 

incondicionalmente à atividade legislativa penal, limitando o campo de atuação do 

legislador infraconstitucional no instante exato de escolher as condutas penalmente 

ilícitas. 

De fato, a característica principal das teorias constitucionalistas é a 

elaboração de um conceito material de injusto penal, delimitando as fronteiras dentro 

das quais o legislador ordinário penal poderá atuar na criminalização de condutas, 
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tendo como parâmetro as normas, valores e axiomas consagrados no texto 

constitucional. 

[...] as teorias constitucionalistas diferenciam-se das demais na medida em 
que buscam maior limitação do leque de bens passíveis de serem 
protegidos pelo Direito Penal. Se antes o legislador estava diretamente 
limitado pelos valores sociais, passa a estar limitado pelos valores sociais 
reconhecidos na ordem constitucional

150
. 

 

Nesse passo, a teoria do bem jurídico passa a ganhar posição de 

destaque, na medida em que, sob o aspecto material, o crime é a violação ou 

exposição a perigo de um valor revestido de dignidade social e que necessita ser 

salvaguardado através da cominação de sanção penal. 

Alie-se a isso a circunstância de que o objetivo de guiar e condicionar a 

atividade legislativa penal através da formatação de um conceito material de injusto 

penal, baseado na noção de bem jurídico, deve ter como premissa uma análise que 

se posicione fora e acima das normas jurídicas postas, sob pena de ineficiência do 

desiderato proposto. 

Nessa perspectiva, tem-se o entendimento doutrinário dominante de que 

a noção de bem jurídico deve ser identificada pelo legislador nas relações culturais e 

sociais e, somente após o reconhecimento de sua dignidade penal e da carência da 

intervenção punitiva pelo sistema penal, deve ser conduzida à condição de norma 

posta pelo Estado151. 

A mesma ideia de origem social dos bens jurídicos é compartilhada por 

Luciano Feldens, cuja íntegra do pensamento é a seguir apresentada: 

[...] a atividade de identificação (reconhecimento) social dos bens (valores 
ou interesses) a serem juridicamente protegidos é lógica e temporalmente 
anterior à sua recepção normativa. Afinal, antes de serem bens ou valores 
recolhidos pelo Direito (bens jurídicos), eles se fazem constituídos como tais 
na consciência social, extraídos que são dos costumes vigentes em uma 
determinada sociedade e, por consequência, de suas necessidades

152
. 

 

No sentido de que o Direito Penal deve se ocupar de assegurar os bens 

jurídicos fundamentais à vida em comunhão, estando a ideia de bem jurídico 
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conectada com o que o corpo social considera como relevante, Susana Aires de 

Sousa escreve que “o bem jurídico-penal há de ser expressão das condições 

essenciais da realização humana em sociedade, reflectidas nos valores do Estado 

Social de Direito e suportadas materialmente no texto constitucional”153. 

Todavia, evitando os mesmos equívocos apresentados pelas teorias 

sociológicas, que se ressentiam de um padrão objetivo de controle das escolhas do 

legislador ordinário penal, as teorias constitucionalistas não se satisfazem com a 

mera origem social dos bens jurídicos, senão que identificam o legislador constituinte 

como o instrumento adequado para propagar os valores fundamentais e 

indispensáveis para a vida em sociedade. 

Destarte, a Constituição, mais do que os valores sociais, caso estes 

eventualmente não estejam estampados no texto constitucional, aflora como 

paradigma para o legislador penal escolher os bens jurídicos que legitimamente 

serão protegidos pela intervenção punitiva estatal154. 

Assim, o bem jurídico tutelado pela norma penal deve sempre ter como 

parâmetro a Constituição, não podendo dela se afastar, uma vez que, segundo 

hodiernamente se raciocina, qualquer intervenção penal que se pretenda colocar em 

espaço alheio ao que determina a Carta Política é de inaceitabilidade que se impõe. 

Nessa perspectiva, os bens jurídicos se deslocam do âmbito com que 

sempre foram tratados e se convertem em padrão crítico do sistema jurídico-penal, 

tendo em vista que a ordem dos bens jurídicos tuteláveis pela legislação penal extrai 

seu fundamento na ordenação jurídico-valorativa que preside as normas 

constitucionais. 

Não há atuação discricionária do legislador ordinário ao estabelecer as 

condutas criminalizadas, mas sim atuação vinculada com o espírito que aflora do 

texto constitucional155. 
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Jorge de Figueiredo Dias, adepto da teoria constitucionalista do bem 

jurídico, assim se manifesta sobre a questão: 

[...] os bens jurídicos protegidos pelo direito penal devem considerar-se 
concretizações dos valores constitucionais expressa ou implicitamente 
ligados aos direitos e deveres fundamentais e à ordenação social, política e 
económica. Sendo por esta via – e só por ela em definitivo – que os bens 
jurídicos se ‘transformam’ em bens jurídicos dignos de tutela penal ou com 
dignidade jurídico-penal, numa palavra, em bens jurídico-penais

156
. 

 

Trata-se, portanto, de um trabalho dividido em duas etapas: 

primeiramente, o legislador constituinte, auscultando os bens e interesses 

fundamentais do tecido social, cataloga no texto magno referidos valores e, em um 

segundo momento, o legislador ordinário, verificada a necessidade de tutela penal, 

elabora uma norma, criminalizando como injusto penal as condutas que violem ou 

exponham a perigo os relevantes bens sociais albergados pela Constituição. 

[...] o bem jurídico é uma realidade valorada, valoração esta instituída em 
primeiro lugar pelos membros da sociedade em geral e depois confirmada 
por esta mesma sociedade agora organizada em forma de Estado. O 
vínculo estabelecido entre o bem/interesse e sua fonte mais remota não 
deve ser esquecido. Ele garantirá a manutenção da concretude, da 
importância e dos limites impostos pelo bem jurídico ao tipo penal que 
integra. A ideia de um bem jurídico externo ao direito remete a de 
democracia. A cristalização do bem depende de uma ampla interação entre 
os cidadãos, uma convivência capaz de fazer condensar determinados 
valores na consciência coletiva a despeito do pluralismo presente nas 
comunidades modernas

157
. 

 

A mesma ideia de vinculação da teoria do bem jurídico-penal com a 

Constituição é exposta por Luiz Regis Prado, ao declarar o estudioso que 

[...] a noção de bem jurídico emerge dentro de certos parâmetros gerais de 
natureza constitucional, capazes de impor uma certa e necessária direção 
restritiva ao legislador ordinário, quando da criação do injusto penal. A 
tarefa legislativa há de estar sempre que possível vinculada a determinados 

                                                                                                                                                         
conjunto da ordem jurídico-política da comunidade. São valores que estão em permanente inter-
relação e que acabam conformando um autêntico sistema axiológico constitucional, vertebrado ao 
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critérios reitores positivados na Lei Maior que operam como marco de 
referência geral ou de previsão específica – expressa ou implícita – de bens 
jurídicos e a forma de sua garantia. Há, por assim dizer, uma limitação 
nomológica em relação à matéria. A linha reguladora constitucional de 
ordem hierarquicamente superior deve servir para impor contornos 
inequívocos ao direito de punir. 
O legislador ordinário deve sempre ter em conta as diretrizes contidas na 
Constituição e os valores nela consagrados para definir os bens jurídicos, 
em razão do caráter limitativo da tutela penal. Aliás, o próprio conteúdo 
liberal do conceito de bem jurídico exige que sua proteção seja feita tanto 
pelo Direito Penal como ante o Direito Penal. Encontram-se, portanto, na 
norma constitucional, as linhas substanciais prioritárias ou não de condutas. 
O fundamento primeiro da ilicitude material deita, pois, suas raízes no Texto 
Magno. Só assim a noção de bem jurídico pode desempenhar uma função 
verdadeiramente restrititiva

158
. 

 

Realmente, se em um Estado de Direito deve ter primazia uma linha 

político-criminal concordante com o espírito da Constituição e com a própria 

democracia, nada mais natural que se reconheça “o direito constitucional como 

última régua de medição da estabilidade e da variabilidade do princípio do bem 

jurídico tutelado”159. 

Claus Roxin, tratadista alemão, também se pronuncia pela necessidade 

de a teoria do bem jurídico extrair seu fundamento da ordem valorativa 

constitucional. Segundo o autor, em um Estado que se proclama democrático, a 

intervenção punitiva só pode retirar sua validade do teor conteudístico oferecido pela 

Constituição, fonte máxima da liberdade do indivíduo e de onde são consignados os 

limites da capacidade de punir do Estado. 

[...] em cada situação histórica e social de um grupo humano os 
pressupostos imprescindíveis para a existência em comum se concretizam 
numa série de condições valiosas como, por exemplo, a vida, a integridade 
física, a liberdade de atuação ou a propriedade, as quais todo mundo 
conhece; numa palavra os chamados bens jurídicos, e o Direito Penal tem 
que assegurar esses bens jurídicos, punindo a sua violação em 
determinadas condições. No Estado moderno, junto a esta proteção de 
bens jurídicos previamente dados, surge a necessidade de assegurar, se 
necessário através dos meios do Direito Penal, o cumprimento das 
prestações de caráter público de que depende o indivíduo no quadro da 
assistência social por parte do Estado. Com esta dupla função, o Direito 
Penal realiza uma das mais importantes tarefas do Estado, na medida em 
que apenas a proteção dos bens constitutivos da sociedade e a garantia 
das prestações públicas necessárias para a existência possibilitam ao 
cidadão o livre desenvolvimento da sua personalidade, que a nossa 
Constituição considera como pressuposto de uma condição digna

160
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Com efeito, sendo a Constituição o ponto de referência para a escolha 

dos valores e interesses penalmente tuteláveis, inexistem dúvidas de que os bens 

juridicos devem ser deduzidos do Texto Constitucional, seja porque simbolizam os 

valores mais relevantes de uma determinada sociedade, devidamente catalogados 

na Carta Magna, seja porque a história nos confere exemplos de que a ausência de 

um padrão de controle axiológico rigoroso da intervenção punitiva do Estado origina 

injustificáveis restrições à liberdade dos indivíduos161. 

Por assim dizer, as teorias constitucionalistas apresentam como 

fundamento de validade da norma penal a própria Constituição, cujo texto, enquanto 

instrumento político-normativo do Estado, promove a garantia dos direitos 

fundamentais, constitui juridicamente a sociedade e delineia o programa a ser 

alcançado pelo aparelho estatal. 

Neste azo, relevante destacar que a Constituição brasileira de 1988, ao 

promulgar o Estado Democrático de Direito, trouxe como fundamentos a dignidade 

da pessoa humana e a cidadania (art. 1.º) e como objetivos a erradicação da 

pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e a construção 

de uma sociedade livre justa e solidária (art. 3.º). 
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del bien jurídico: ¿fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático? 
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Pertinente a citação do magistério de Márcia Dometila Lima de Carvalho, 

de acordo com o qual se enfatiza a íntima correspondência entre o conteúdo 

exarado das normas fundamentais constitucionais e os bens jurídicos 

salvaguardados pela norma penal. São essas as palavras da autora: 

[...] os bens jurídicos, além da sua natureza individual ou coletiva, passam a 
ter uma natureza constitucional que os fazem merecedores da proteção 
penal. É a dignificação constitucional do bem jurídico. Trata-se de atrair, 
irremediavelmente, para a base fundamental do bem jurídico, que a 
tipificação delitual e correspondente sanção punitiva visa a proteger os 
valores constitucionais comprometendo, com essa aliança, o Direito Penal – 
parte integrante do ordenamento jurídico geral – com os fins visados pela 
Lei Maior. O delito passa a ser fruto de uma visão político-normativa, de 
cunho eminentemente constitucional

162
. 

 

Diante de toda a argumentação produzida, iniludível a ilação de que, em 

que pese a história registrar outras teorias e conceitos, a ideia moderna de bem 

jurídico-penal deve contemplar necessariamente a representação de um 

valor/interesse social, cuja perquirição mais adequada, face os fluxos da orientação 

axiológica fruto do Estado Democrático de Direito, não pode se dar senão a partir de 

uma leitura constitucional163. 

Nesse passo, a noção de bem jurídico e a própria atividade persecutória 

penal alcançam a sua essência conceitual a partir de uma interpretação baseada na 

ordem constitucional, devidamente condensada nos valores e axiomas retratados na 

Carta Política do Estado brasileiro. 

 

3.6.1 Princípio constitucional da proteção penal dos bens jurídicos 

 

Como corolário da abordagem contemporânea do bem jurídico enquanto 

expressão dos valores constitucionais, cristalizada na ideia de que apenas a 

Constituição pode espelhar as opções valorativas mais importantes nas sociedades 

democráticas e impor vínculos na escolha dos bens jurídicos penalmente tuteláveis, 

tem-se o princípio constitucional da proteção penal dos bens jurídicos. 
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determinante na definição dos bens jurídicos a serem tutelados pelo Direito penal” (CUNHA, 1995, 
p. 80). 
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De fato, em que pese a Carta Constitucional ter reconhecido o princípio 

da legalidade penal e outorgado ao Poder Legislativo a prerrogativa de assumir a 

decisão final para fins de criminalização das condutas, não está o legislador 

infraconstitucional completamente livre para desempenhar sua função. 

Afinal, ao se estatuir com força normativa constitucional a defesa dos 

direitos humanos e a dignidade da pessoa humana como bússola da atividade 

estatal, não há como se atribuir ao Legislativo uma capacidade irrestrita para 

interferir na esfera das liberdades fundamentais dos indivíduos. 

No caso específico da tutela penal, cujos instrumentos de que se vale o 

Estado são tão invasivos ao indivíduo, incumbe ao princípio da proteção dos bens 

jurídicos limitar o exercício do jus puniendi estatal, na medida em que se institui um 

critério legitimador da intervenção punitiva que se projeta por meio da restrição ao 

exercício dos direitos fundamentais. 

Assim, o princípio da proteção exclusiva dos bens jurídicos, atendendo às 

exigências de legitimidade da criação de tipos penais, atua como limitador negativo 

do poder punitivo do Estado, ao impor ao legislador que não estabeleça punições 

penais a condutas, que não ostentem qualquer caráter lesivo aos bens jurídicos 

salvaguardados pelo espírito abraçado pelo Texto Constitucional. 

La «protección de bienes jurídicos» es, por su orígenes, un principio 
negativo, limitador del Derecho penal. Este principio no ha contenido nunca 
la exigencia de criminalizar toda conducta que lesione um bien jurídico, sino 
que, por el contrario, ha prescrito extraer de la ley toda conminación penal 
que no se pueda referir a una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. 
No ha trabajado directamente del lado de la justificación del Derecho penal, 
sino del de las limitaciones de las intervenciones penales

164
. 

 

Diante desse contexto, salta aos olhos a associação simbiótica existente 

entre o princípio da proteção dos bens jurídicos e o Estado de Direito, tendo em 

conta a circunstância inarredável de que todo exercício do poder punitivo estatal só 

se justifica se estiver circundado pelos marcos estabelecidos pelas normas de 

direitos fundamentais165. 
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 HASSEMER, 2007, p. 98. 
165

 “A função tutelar de bens jurídicos apresenta uma substancial vantagem ao exigir que a lei penal 
busque fins autorizados pela Constituição, em vez de representar uma livre escolha parlamentar 
sem qualquer objetivo aparente. O conceito de bem jurídico, aqui, representa, mais um instrumento 
liberal de contenção das arbitrariedades, o que por si só já deveria impedir seu descarte. O modelo 
de Estado Social e Democrático de Direito, como se sabe, erige a dignidade da pessoa humana 
como marco fundamental orientador de todo o ordenamento jurídico e, concretamente, impõe ao 
Estado que paute todas as ações pela busca constante da proteção e promoção dos direitos 
fundamentais de seus cidadãos. A proibição criminal, portanto, enquanto emanação do poder 
estatal perante o indivíduo, para ser legítima, deve também partilhar deste mesmo objetivo. Não se 
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Retratando o princípio da proteção de bens jurídicos como expressão dos 

objetivos encalçados no exercício da atividade punitiva e retrato da submissão desta 

parcela de poder em relação ao Estado Democrático de Direito, Luiz Flávio Gomes 

assim disserta: 

Uma das missões (das finalidades) principais do Direito penal, a latere de 
configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros 
indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal, é a de proteger os 
“bens jurídicos” mais fundamentais da pessoa para possibilitar o 
desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a 
vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente 
majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens 
jurídicos, para além de constituir uma garantia especial do Direito penal, 
surge como uma das fundamentais proposições de um programa político-
criminal típico de um Estado Constitucional de Direito, de cariz social e 
democrático, fundado tanto em valores chaves (assim, por exemplo, a 
dignidade humana, liberdade e justiça) como na concepção de que o Estado 
não deve estar a serviço dos que governam ou detêm o poder, senão em 
função da pessoa humana (omne jus hominum causa introductum est) em 
várias dimensões. 
O que acaba de ser mencionado, como não poderia ser de outra forma, 
revela o núcleo essencial do denominado princípio da exclusiva proteção de 
bens jurídicos que, ao lado de tantos outros princípios fundamentais (da 
materialidade do fato, da ofensividade, da legalidade, da culpabilidade etc.), 
tem (também) a função de delimitar o ius puniendi estatal

166
. 

 

Convicto de que ao Direito Penal, em um Estado democrático e plural, 

incumbe a tutela dos bens jurídicos dotados de dignidade penal167, considerados 

esses entre os valores constitucionais ligados aos direitos e deveres fundamentais e 

à ordenação social, política e econômica, Claus Roxin, um dos precursores do 

princípio da proteção dos bens jurídicos, em obra paradigmática sobre o tema, 

escreve: 

Este princípio [princípio de proteção de bens jurídicos], como esbocei aqui, 
serve-me, antes de tudo, como linha diretriz político-criminal para o 
legislador, como arsenal de indicações para a configuração de um Direito 
Penal liberal e de Estado de Direito

168
. 

                                                                                                                                                         
coaduna com este modelo de Estado a aplicação da pena sem qualquer objetivo claro e autorizado 
pela Constituição. Neste sentido, estando o legislador obrigado à identificação de um bem jurídico a 
ser tutelado, é certo que este legislador não é, e não pode ser, absolutamente livre para escolher 
tais bens” (RODRIGUES, Savio Guimarães. Critérios de seleção de bens jurídico-penais. Em busca 
de um conteúdo material para o princípio da fragmentariedade. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, São Paulo, n. 97, p. 183-213, jul./ago. 2012, p. 201). 

166
 GOMES, 2002, p. 46-51. 

167
 A Constituição Portuguesa faz expressa referência ao princípio de proteção de bens jurídicos, ao 

estatuir no art. 18º, n.º 2: “A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos 
expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para 
salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos”. O art. 40º, n.º 1 do 
Código Penal de Portugal expressa o mesmo parâmetro para fins de intervenção punitiva, gizando 
que “A aplicação de penas e de medidas de segurança visa a protecção de bens jurídicos e a 
reintegração do agente na sociedade”. 

168
 ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal. Tradução André 

Luís Callegari e Nereu José Giacomolli. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 26. 
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Eugênio Raul Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, concluindo sobre a 

relevância da proteção de bens jurídicos por parte do Direito no estágio atual do 

desenvolvimento das sociedades humanas, inclusive como recurso de que se vale o 

Estado para assegurar a existência humana, asseveram: 

[...] o direito é um instrumento de viabilização da existência humana, 
entendendo por existência, em poucas palavras, a relação de cada homem 
com o seu ser, isto é, a escolha que cada qual faz do que quer ser e chegar 
a ser, assim como a realização desta escolha. A existência humana não 
pode ser senão na forma de coexistência, de existir com outros que também 
existem. O asseguramento das existências simultâneas (coexistência) se 
cumpre com a introdução de uma ordem coativa que impeça a guerra de 
todos contra todos, fazendo mais ou menos previsível a conduta alheia, no 
sentido de que se absterá de condutas que afetem entes que se considerem 
necessários para que o homem se realize em coexistência, que é a única 
forma em que pode autorealizar-se. Estes entes são os bens jurídicos ou 
direitos. A função de segurança jurídica não pode ser entendida, pois, em 
outro sentido que não da proteção de bens jurídicos (direitos) como forma 
de assegurar a coexistência

169
. 

 

Por conta de todo o ressumbrado, destaca-se a ideia de que a 

Constituição, ao acolher para a formatação do Estado que ela mesma edifica as 

opções valorativas mais relevantes para a convivência entre as pessoas, acaba por 

trazer consigo um amplo catálogo de bens jurídicos, sendo estes, a seu turno, 

exatamente por ostentarem sede material constitucional, os únicos interesses que 

podem merecer o amparo da tutela punitiva estatal. 

Assim, o Direito Penal só está legitimado para atuar quando estiver 

devidamente referido a um bem jurídico condensado nos valores mais essenciais à 

vida do homem em comunidade, não se admitindo intervenções penais para o 

fomento de convicções morais, tabus e sentimentos da comunidade170. Essa, em 

escorço, a noção do princípio constitucional de proteção de bens jurídicos171. 

                                                                                                                                                         
Ainda no corpo da mesma obra, o jurista alemão afirma: “[...] a proteção de bens jurídicos não só 
governa a tarefa político-criminal do Direito penal, mas também a sistemática da teoria do injusto” 
(Ibidem, p. 61). 

169
 ZAFFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal brasileiro: 

parte geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. v. 1, p. 86. 
170

 Ainda que este não seja o cerne principal da presente exposição, imperioso destacar, ainda que 
en passant, a intensa controvérsia contemporânea no sentido de que ao Direito Penal também 
incumbe a defesa de condutas imorais e que ultrajam sentimentos e tabus sociais legítimos. 
Referida controvérsia acendeu-se ainda mais com a recente decisão do Bundesverfassugsfgericht, 
onde restou consignada a compatibilidade constitucional do injusto penal do incesto (§ 173 StGB), 
cuja objetividade jurídica é a tutela “das mais sedimentadas convicções do injusto na sociedade” (n.º 
50), estando o dispositivo baseado “em uma norma de proibição difundida internacionalmente e 
transmitida histórico-culturalmente” (n.º 2), não se tendo feito qualquer menção à teoria do bem 
jurídico como critério constitucional de limitação da atividade legislativa. Para maiores detalhes ver, 
entre outros, GRECO, Luís. Tem futuro a teoria do bem jurídico?: reflexões a partir da decisão do 
Tribunal Constitucional Alemão a respeito do crime de incesto (§ 173 Strafgesetzbuch). Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, n. 82, p. 166-185, mar./abr. 2010. Ainda sobre o 
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tema, Wolfgang Wohlers, acerca do dilema contemporâneo enfrentado por certos estudiosos do 
Direito Penal, em sustentar o princípio de proteção de bens jurídicos como única missão da tutela 
jurídico-penal ou admitir a existência de certas infrações penais que não tutelam bens jurídicos, 
como por exemplo os crimes de maus tratos de animais, o consumo de drogas, negação do 
Holocausto (§ 130 StGB) e blasfêmia (§ 166 StGB), apresenta as seguintes alternativas a assumir: 
“Si se quiere mantener que la tarea del Derecho penal consiste únicamente en la protección de 
bienes jurídicos, entonces se dispone de dos alternativas: o bien tener por ilegítimos los tipos 
penales que resulten problemáticos conforme a este critério y luchar por su derrogación, o bien, si 
se parte por el contrario de que el núcleo de los tipos penales a legitimar mediante el examen del 
bien jurídico puede e incluso deve sobrepasarse com ciertos limites, lo que evidentemente se 
correspondería con la opinión mayoritaria de los participantes en las jornadas, entonces se plantea 
la pregunta sobre los límites dentro de los cuales esto puede hacerse, y en relación con ello, la 
pregunta acerca de los criterios en virtud de los cuales pudieran distinguirse los tipos penales 
ilegítimos de los legítimos” (WOHLERS, Wolfgang. Las jornadas desde la perspectiva de un 
escéptico del bien jurídico. Traducción Margarita Valle Mariscal de Gante. In: HEFENDEHL, Roland 
(Ed.). La teoría del bien jurídico: ¿fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de 
abalorios dogmático? Madrid: Marcial Pons Jurídicas y Sociales, 2007, p. 406). 

171
 Serve de referência como função do Direito Penal a tutela dos bens jurídicos, o voto exarado pelo 

Ministro Gilmar Mendes, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 39.804/PA: “A própria noção de 
bem jurídico penal já engloba essa idéia, na medida em que faz referência aos valores da 
comunidade, que possuem seu núcleo no valor supremo da dignidade da pessoa humana. A função 
ético-social do Direito Penal, como ensina Hans Welzel, é proteger os valores elementares da vida 
em comunidade. Dentre esses valores, o penalista alemão ressalta o valor do trabalho, da seguinte 
forma: “[...] uno de los valores humanos más elementales es el trabajo. Su significación puede 
apreciarse, por una parte, a partir del producto material - de la obra - que genera (valor de resultado 
del trabajo). Por outra parte, el trabajo posee, ya independientemente de si la obra se logra o no, 
una significación positiva en la existencia humana. El trabajo como tal, en el ritmo de actividad e 
inactividad, da plenitud a la vida humana [...]. Em seguida, prossegue Hans Welzel: “Ambas formas 
de valor (valor de resultado y valor del acto) son importantes para el Derecho Penal. El Derecho 
Penal quiere proteger antes que nada determinados bienes vitales de la comunidad (valores 
materiales), como, por ejemplo, la integridad del Estado, la vida, la salud, la libertad, la propiedad, 
etc. (los llamados bienes jurídicos), de ahí que impone consecuencias jurídicas a su lesión (al 
desvalor del resultado). Esta protección de los bienes jurídicos las cumple en cuanto prohíbe y 
castiga las acciones dirigidas a la lesión de bienes jurídicos. Luego, se impide el desvalor material o 
de resultado mediante la punición del desvalor de acto. Así asegura la vigencia de los valores de 
acto ético-sociales de carácter positivo, como el respecto a la vida ajena, a la salud, a la libertad, a 
la propiedad, etc. Estos valores del actuar conforme a derecho, arraigados en la permanente 
conciencia jurídica (es decir, legal, no necesariamente moral) constituyen el transfondo ético-social 
positivo de las normas jurídico-penales. El Derecho Penal asegura su real acatamiento, en cuanto 
castiga la inobservancia manifestada a través de acciones desleales, de rebeldia, indignas, 
fraudulentas. La misión central del Derecho Penal reside, pues, en asegurar la vigencia 
inquebrantable de estos valores de acto, mediante la comunicación penal y el castigo de la 
inobservancia de los valores fundamentales del actuar jurídico manifestada efectivamente”. Enfim, 
conforme as lições de Franz Von Liszt, “se a missão do Direito é a tutela de interesses humanos, a 
missão do Direito Penal é a reforçada proteção desses interesses, que principalmente a merecem e 
dela precisam, por meio da cominação e da execução da pena como mal infligido ao criminoso”. A 
proteção de bens jurídicos (valores fundamentais) como missão principal do Direito Penal também 
encontra-se na doutrina de Claus Roxin e Winfried Hassemer. Nesse sentido, se pudermos afirmar, 
seguindo Prieto Sanchís, que “toda norma penal constitui um desenvolvimento de direitos”, na 
medida em que, como ensina Peces-Barba, “as normas penais fazem parte do subsistema de 
Direito Penal e ao mesmo tempo do subsistema de direitos fundamentais”, podemos também 
concluir, agora com Häberle, que “o Direito Penal pertence ao conteúdo essencial dos direitos 
fundamentais”. Portanto, cada norma penal, ao visar à proteção de bens jurídicos fundamentais, 
está em permanente conexão com a norma fundamental da dignidade da pessoa humana. Trata-se 
de um ‘dar e receber’, como ensina Häberle, entre a dignidade da pessoa humana e os direitos 
fundamentais individualmente considerados. Cada norma penal, dessa forma, está marcada por 
uma diferenciada amplitude e intensidade no que diz com sua conexão com a dignidade humana”. 
Disponível em <http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo451.htm>. Acesso 
em: 21 nov. 2014. 
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Ainda como reflexo do princípio de proteção de bens jurídicos, tem-se os 

postulados da lesividade e da intervenção mínima do Direito Penal. Enquanto por 

princípio da lesividade entende-se a necessária comprovação de uma lesão ou 

exposição a perigo de um bem jurídico para justificar a tutela penal172, o princípio da 

intervenção mínima, enquanto orientação de política criminal restritiva do jus 

puniendi e decorrência da concepção material de Estado de Direito, implica a 

concepção de que “o Direito Penal só deve atuar na defesa de bens jurídicos 

imprescindíveis à coexistência pacífica dos homens e que não podem ser 

eficazmente protegidos de outra forma”173. 

 

3.7 Conceito e funções do bem jurídico 

 

Estando devidamente esclarecido que a teoria do bem jurídico tem como 

fundamento principal a legitimação da intervenção punitiva estatal, circunscrevendo 

as condutas humanas merecedoras de sanção penal exclusivamente às ações que 

ofendam os valores e interesses de maior relevância para a vida em comunidade, 

restringindo, assim, a discricionariedade legislativa ordinária na tipificação de 

condutas e cominação de penas, ao mesmo tempo em que salvaguarda a esfera de 

liberdade dos indivíduos, interessante que se abra um parêntese para fixar o 

conceito de bem jurídico e suas funções diante de um Estado Democrático de 

Direito. 

De início, insta destacar que não se está à procura de uma definição 

perfeita sobre o instituto bem jurídico, até porque se reconhece a crítica que se dirige 
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 Esclarecendo que não se fazendo presente qualquer lesão ou exposição a perigo a um específico 
bem jurídico, não há que falar legitimamente de intervenção punitiva estatal, Nilo Batista, a respeito 
do princípio da lesividade, afirma: “Este princípio transporta para o terreno penal a questão geral da 
exterioridade e alteridade (ou bilateralidade) do direito: ao contrário da moral – e sem embargo da 
relevância jurídica que possam ter atitudes interiores, associadas, como motivo ou fim de agir, a um 
sucesso externo -, o direito ‘coloca-se face-a-face, pelo menos, dois sujeitos’. No Direito Penal, à 
conduta do sujeito autor do crime deve relacionar-se, como signo de outro sujeito, o bem jurídico 
(que era objeto da proteção penal e foi ofendido pelo crime)” (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao 
direito penal brasileiro. 12. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 89). 

173
 PRADO, 2009, p. 59. A respeito da íntima associação entre o princípio da intervenção mínima e o 

Estado de Direito, Sávio Rodrigues Guimarães assevera: “Correlato ao princípio de proteção de 
bens jurídicos, e complementar a ele, é o postulado da intervenção mínima ou da ultima ratio. 
Dispõe seu enunciado que o recurso à sanção penal, com toda a sua gravidade, é possível apenas 
quando se estiver diante dos ataques mais graves aos bens jurídicos mais importantes e, mesmo 
assim, apenas quando nenhum outro ramo do direito dispuser de meios suficientemente preventivos 
para lhes enfrentar. Este postulado, tal qual a ofensividade, é uma imposição do Estado de Direito, 
sendo certo que sua acolhida constitucional também deriva da própria natureza constitucional dos 
direitos fundamentais” (RODRIGUES, 2013, p. 111-112). 
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ao problema da dificuldade, vagueza e fluidez do seu conceito174, senão que se 

almeja tão somente aclarar o presente objeto de estudo. 

No entanto, ainda assim, socorrendo-se das palavras de Eros Roberto 

Grau175, há de se ponderar um conceito de bem jurídico que tome como premissa 

substancial um ponto de vista crítico ao sistema, devendo-se, portanto, rejeitar os 

conceitos dogmáticos – imanentes ao direito posto – e acolher as iniciativas 

transcendentes ao sistema176. 

Realmente, se ao Direito Penal incumbe tutelar o maior desenvolvimento 

possível das personalidades dos indivíduos integrantes do corpo social, 

especialmente através da promoção dos direitos fundamentais de todos, é iniludível 

que a identificação do bem jurídico seja anterior à norma posta pelo legislador, 

determinando, já no momento da discussão legislativa, os critérios e requisitos sem 

os quais o injusto penal carecerá de legitimidade constitucional. 

Como exemplo de autores que perfilham uma posição de bem jurídico 

transcendente ao sistema, dentro da qual são considerados pressupostos 

indispensáveis para uma pacífica e livre convivência dos indivíduos, podem ser 

                                                 
174

 Evidenciando a circunstância de que o bem jurídico ainda é um tópico de contornos imprecisos, 
Michael Bunzel afirma: “Existe, en mayor o menor medida, consenso sobre el contenido básico del 
concepto bien jurídico, así como sobre su significado en el sistema social de sanciones como punto 
de referencia esencial sobre la cuestión de la penalización de los comportamientos humanos, sin 
embargo, en relación com su concreción en el caso concreto y, especialmente, sobre su eficacia 
como postulado limitador en sentido estricto, el bien jurídico ofrece al observador en la doctrina y en 
la jurisprudencia, desde el principio de la moderna ciencia del Derecho penal, un cuadro muy poco 
unitário” (BUNZEL, Michael. La fuerza del principio constitucional de proporcionalidad como límite 
de la protección de bienes jurídicos en la sociedad de la información. Traducción María Gutíerrez 
Rodríguez. In: HEFENDEHL, Roland (Ed.). La teoría del bien jurídico: ¿Fundamento de 
legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático? Madrid: Marcial Pons Jurídicas y 
Sociales, 2007, p. 152). No mesmo diapasão, tem-se a cátedra de Roland Hefendehl para quem: 
“Desde hace mucho tiempo se está arrastando al concepto de bien jurídico a su lecho de muerte, 
exigiéndole prestaciones que simplemente ló superan. Lograr una determinación del contenido del 
bien jurídico a prueba de inferencias, lo que haría innecessaria la ulterior reflexión sobre la 
configuración material de un tipo penal, parece imposible” (HEFENDEHL, Roland. El bien jurídico 
como eje material de la norma penal. Traducción María Martín Lorenzo. In: HEFENDEHL, Roland 
(Ed.). La teoría del bien jurídico: ¿fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de 
abalorios dogmático? Madrid: Marcial Pons Jurídicas y Sociales, 2007, p. 179). 

175
 “Finalidade dos conceitos jurídicos é a de ensejar a aplicação de normas jurídicas. Não são 

usados para definir essências, mas sim para permitir e viabilizar a aplicação de normas jurídicas” 
(GRAU, 2014, p. 85). 

176
 Sobre a distinção entre a abordagem das teorias imanentistas e das posições transcendentalistas, 

Luiz Flávio Gomes escreve: “[...] as formulações imanentistas, justamente porque concebem o bem 
jurídico de forma ‘normativista’, é dizer, dentro do sistema jurídico, são formais e abstratas e 
convertem o bem jurídico em uma pura categoria valorativa, o que significa dizer que esvaziam 
completamente seu conteúdo e a sua função crítica, cumprindo, quando muito, funções 
simplesmente interpretativas e sistemáticas. Ao contrário, as posições transcendentalistas partem 
de uma premissa correta (de que o bem jurídico está além do sistema normativo, não situando a 
origem do bem jurídico em uma decisão do legislador, senão em uma distinta instância, de natureza 
prévia, é dizer, dentro da sociedade)” (GOMES, 2002, p. 109). 
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mencionados os textos de Jorge de Figueiredo Dias para quem há de se definir o 

bem jurídico como “a expressão de um interesse, da pessoa ou da comunidade, na 

manutenção ou integridade de um certo estado, objecto ou bem em si mesmo 

socialmente relevante e por isso juridicamente reconhecido como valioso”177. 

A mesma senda é trilhada por Claus Roxin para quem os bens jurídicos 

“são realidades vitais cuja diminuição prejudica, de forma duradoura, a capacidade 

de rendimento da sociedade e vida dos cidadãos”178. 

Luiz Regis Prado, ao construir seu modelo de bem jurídico tomando como 

alicerce a noção de que o conteúdo desses interesses deve defluir dos valores 

sociais cristalizados na consciência da comunidade, assevera: 

[...] a noção de bem jurídico emerge dentro de certos parâmetros gerais de 
natureza constitucional, capazes de impor uma certa e necessária direção 
restritiva ao legislador ordinário, quando da criação do injusto penal. A 
tarefa legislativa há de estar sempre que possível vinculada a determinados 
critérios reitores positivados na Lei Maior que operam como marco de 
referência geral ou de previsão específica – expressa ou implícita – de bens 
jurídicos e a forma de sua garantia

179
. 

 

No entanto, ainda que diante de toda a diversidade das noções 

apresentadas, cuja conclusão é a dificuldade, senão impossibilidade, de se indicar 

um conceito definitivo e acabado de bem jurídico180, as seguintes funções do instituto 

podem ser claramente delineadas. 
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 DIAS, 2007, p. 114. Ao se expressar sobre os bens jurídicos, Hans-Heinrich Jescheck aduz que 
estes devem ser considerados como “intereses vitales de la comunidad a los que Derecho Penal 
otorga su protección” (JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal: parte general. 
Traducción José Luis Manzanares Samaniego. 4. ed. Granada: Comares Editorial, 1993, p. 231), no 
que é compartilhado por Johannes Wessels para quem os bens jurídicos são “os bens vitais, os 
valores sociais e os interesses juridicamente reconhecidos do indivíduo ou da coletividade, que, em 
virtude de seu especial significado para a sociedade, requerem proteção jurídica” (WESSELS, 
Johannes. Direito Penal: parte geral. Tradução Juarez Tavares. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Ed., 1976, p. 4). 

178
 ROXIN, 2013, p. 18. 

179
 PRADO, 2009, p. 81. Em que pese apresentar certo reducionismo, Eugenio Raul Zaffaroni e José 

Henrique Pierangeli apresentam ideia semelhante, ao aduzirem que “bem jurídico penalmente 
tutelado é a relação de disponibilidade de um indivíduo com um objeto, protegida pelo Estado, que 
revela seu interesse mediante a tipificação penal de condutas que o afetam” (ZAFFARONI; 
PIERANGELI, 2007, p. 397). 

180
 Ao contrário do reproche que normalmente se impinge à figura do bem jurídico por não ostentar 

um conceito definitivo e de ampla aceitação, Knut Amelung entende que essa plurivocidade do 
instituto é fator de encômios ao instituto. São essas suas palavras: “El carácter «vacío» de este 
concepto, la absoluta indeterminación del juicio de valor que crea el bien, es al mismo tiempo la 
razón de su riqueza. El concepto de bien jurídico en sí mismo no dice nada sobre el contenido que 
hayan de tener los juicios de valor para poder convertir algo en un bien jurídico, y por ello está 
abierto a casi cualesquiera valoraciones, transfiriéndolas al sistema dogmático jurídico-penal por 
medio de sus numerosas funciones en el mismo, sin que éste se vea categorialmente sacudido por 
cada nueva norma y tenga por ello que ser reconstruído. Gracias a esta característica, el dogma del 
bien jurídico se convierte en punto de conexión de la política con la dogmática, y el concepto de bien 
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A primeira função de destaque do bem jurídico é a de fundamentar o 

trabalho do legislador ordinário de seleção das condutas incriminadas, as quais se 

legitimam apenas e tão-somente na medida em que tutelam os interesses 

socialmente valorizados pela comunidade e devidamente consagrados no Texto 

Constitucional. 

A segunda função do bem jurídico é a de inquinar de ilegítimos os tipos 

penais que não salvaguardem bens relevantes do corpo social, fazendo com que 

sejam descriminalizadas condutas previstas como injusto penal e que não ostentem 

qualquer danosidade social. 

Referida função crítica foi recentemente cumprida pelo legislador ordinário 

quando se aboliu do ordenamento jurídico pátrio, por meio da Lei n.º 11.106/05, os 

delitos de sedução e adultério, catalogados, respectivamente, nos artigos 217 e 240 

do Código Penal brasileiro. 

Com relação às funções atribuídas ao instituto sub examen, Luiz Regis 

Prado considera como as mais relevantes: 

1. Função de garantia ou de limitar o direito de punir do Estado: o bem 
jurídico é erigido como conceito limite na dimensão material da norma penal. 
O adágio nullum crimen sine injuria resume o compromisso do legislador, 
mormente em um Estado Democrático e Social de Direito, em não tipificar 
senão aquelas condutas graves que lesionem ou coloquem em perigo 
autênticos bens jurídicos. Essa função, de caráter político-criminal, limita o 
legislador em sua atividade no momento de produzir normas penais; 
2. Função teleológica ou interpretativa: como um critério de interpretação 
dos tipos penais, que condiciona seu sentido e alcance à finalidade de 
proteção de certo bem jurídico. [...] “Não é possível interpretar, nem portanto 
conhecer, a lei penal, sem lançar mão da idéia de bem jurídico”; 
3. Função individualizadora: como critério de medição da pena, no momento 
concreto de sua fixação, levando-se em conta a gravidade da lesão ao bem 
jurídico; 
4. Função sistemática: como elemento classificatório decisivo na formação 
dos grupos de tipos da parte especial do Código Penal. Os próprios títulos 
ou capítulos da parte especial são estruturados com lastro no critério do 
bem jurídico em cada caso pertinente. 
Em suma, a função limitadora opera uma restrição na tarefa própria do 
legislador, a teleológica-sistemática busca reduzir a seus próprios limites a 
matéria de proibição e a individualizadora diz respeito à mensuração da 
pena/gravidade da lesão ao bem jurídico

181
. 

 

Seja como for, entenda-se o conceito e as funções de bem jurídico como 

se entender182, imperioso que se tenha sempre em mente que o arquétipo material 

                                                                                                                                                         
jurídico en un concepto complementario de la positividad del Derecho que traslada el dinamismo de 
lo político a la estabilidad del sistema jurídico” (AMELUNG, 2007, p. 232). 

181
 PRADO, 2009, p. 50-51. 

182
 Susana Aires de Sousa aponta, basicamente, as seguintes funções à figura do bem jurídico, ao 

assim se pronunciar: “A determinação do bem jurídico tutelado através da criminalização de 
determinadas condutas constitui um prius, um critério legitimador da intervenção punitiva que se 
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do Estado democrático, responsável pela promoção da dignidade da pessoa 

humana, não se compadece com a fixação de injustos penais, enquanto 

manifestação da restrição da liberdade dos indivíduos, desvinculados da defesa dos 

bens mais importantes para o convívio social, ao mesmo tempo em que não se 

permite que bens jurídicos de tomo para a sociedade não estejam devidamente 

protegidos pela norma penal. 

 

3.8 A questão em torno da tutela penal dos bens jurídicos transindividuais 

 

Não há quem discuta, notadamente entre os operadores do Direito, que 

as relações humanas e sociais compreendidas atualmente são completamente 

diversas daquelas vivenciadas em épocas remotas. 

Fenômenos tipicamente contemporâneos como a globalização183, em suas 

matizes econômica e política, a revolução tecnológica, o avanço na área das 

comunicações e o incremento de empresas transnacionais, aliados à sociedade de 

massa, homogênea e uniforme, demandam, quando do surgimento de litígios de 

interesses que ultrapassam a figura de um beneficiário exclusivo, soluções jurídicas 

alternativas àquelas imaginadas para o descortino de litígios puramente individuais, 

de modo que a situação de todos os indivíduos envolvidos seja devidamente 

considerada. 

                                                                                                                                                         
projecta na restrição de direitos fundamentais. Daí que se reconheça ao conceito de bem jurídico-
penal, enquanto padrão de incriminação, uma função crítica, mas se assinale igualmente uma 
função dogmática, enquanto substrato material necessário à espessura da ofensa, de forma a 
graduá-la como de lesão ou de perigo, e ainda uma função interpretativa e sistemática, cumprida na 
ordenação das normas incriminadoras contidas na Parte Especial do Código Penal. Do 
cumprimento destas funções decorre a mais-valia do conceito de bem jurídico na construção de um 
direito penal legitimado, reconhecido como valioso e fundamental à realização humana em 
sociedade” (SOUSA, 2009a, p. 172). 

183
 Sobre os efeitos que a globalização impõe à vida humana e aos traços característicos da 

sociedade atual, logo no dealbar de uma conferência realizada na cidade de Guadalajara, México, 
Eugênio Raul Zaffaroni assevera: “El poder planetario está marcado por tres revoluciones (la 
mercantil, la industrial y la tecnológica), que dieron lugar a tres momentos: el colonialismo, el 
neocolonialismo y ahora a la globalización. Este último lo marca una revolución técnica en las 
comunicaciones que provocó mayor concentración de capital, perdida de poder de los estados, 
desplazamientos migratorios, incremento de las disparidades tecnológicas, desempleo, exclusión 
social y guerras” (ZAFFARONI, Eugênio Raul. Globalización y crimen organizado. Guadalajara, 
2007. Palestra de encerramento da Primeira Conferência Mundial de Direito Penal, organizada pela 
Associação Internacional de Direito Penal (AIDP) na cidade de Guadalajara, México, em 22 de 
novembro de 2007. Disponível em: <http://portal.uclm.es/portal/pls/portal/PORTAL_IDP.PROC_ 
FICHERO.DOWNLOAD?p_cod_fichero=F1339119450>. Acesso em: 24 nov. 2014).  
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Essa novel realidade184, expressa nas grandes questões suscitadas pela 

engenharia e manipulação genéticas, na produção de produtos perigosos, na 

instabilidade dos mercados financeiros, na criminalidade organizada, incrementada 

ainda pelas alterações do convívio social, acaba por impor o surgimento de novos 

direitos, usualmente conhecidos como direitos difusos e coletivos, verbi gratia meio 

ambiente, ordem tributária, econômica e financeira, relações de consumo, cujo traço 

característico é alcançar inúmeros cidadãos ligados por circunstâncias jurídicas ou 

simplesmente fáticas. 

Presente esta nova moldura, como instrumento de controle social que é, o 

Direito Penal, forjado sob a égide do Iluminismo, deve igualmente apresentar 

estruturas modernas e, eventualmente, sofrer readequações com vistas ao 

resguardo dos bens coletivos, contemplando institutos inteiramente vocacionados 

para a tutela desses interesses supraindividuais, como a elaboração de diplomas 

legislativos cuja objetividade é a proteção dos bens difusos e coletivos. 

De fato, a tutela jurídico-penal não pode ficar alheia a essas mutações 

sociais185, sob o perigo de não cumprir com a eficiência desejada a tutela dos bens 

jurídicos penais vinculados aos direitos fundamentais de terceira geração186. 

                                                 
184

 O filósofo francês Gilles Lipovetsky traça o seguinte relato da sociedade contemporânea: “A 
sociedade que se apresenta é aquela na qual as forças de oposição à modernidade democrática, 
liberal e individualista não são mais estruturantes; na qual periclitaram os grandes objetivos 
alternativos; na qual a modernização não mais encontra resistências organizacionais e ideológicas 
de fundo. Nem todos os elementos pré-modernos se volatizaram, mas ao mesmo tempo eles 
funcionam segundo uma lógica moderna, desinstitucionalizada, sem regulação. Até as classes e as 
culturas de classes se toldam em benefício do princípio da individualidade autônoma. O Estado 
recua, a religião e a família se privatizam, a sociedade de mercado se impõe: para disputa resta 
apenas o culto à concorrência econômica e democrática, a ambição técnica, os direitos do 
indivíduo. Eleva-se uma segunda modernidade, desregulamentadora e globalizada, sem contrários, 
absolutamente moderna, alicerçando-se essencialmente em três axiomas: o mercado, a eficiência 
técnica, o indivíduo. Tínhamos uma modernidade limitada; agora, é chegado o tempo da 
modernidade consumada” (LIPOVETSKY, Gilles. Os tempos hipermodernos. Tradução Mário 
Vilela. São Paulo: Barcarolla, 2004, p. 54). 

185
 Com referência à nova criminalidade surgida com o advento do cenário social que se avizinha, 

Renato de Mello Jorge Silveira esclarece: “As mudanças causadas pela verdadeira revolução 
tecnológica na sociedade nas últimas décadas foram também sentidas no âmbito sociológico. 
Praticamente, todas as relações socioeconômicas sofreram profundas alterações. A confirmação de 
que essas transformações propiciaram o surgimento de uma nova criminalidade chega a ser 
preocupante” (SILVEIRA, 2003, p. 56). 

186
 Prefere-se o termo ‘geração’, uma vez ser vocábulo mais consolidado na linguagem doutrinária, 

sem, no entanto, pretender que com a expressão indiquem-se períodos de tempo estanques e 
independentes entre si, especialmente por conta da ciência de que o reconhecimento dos direitos 
fundamentais é reflexo de um processo lento e histórico de conquistas. Em alusão à peleja 
doutrinária entre os termos geração e dimensão, Ingo Wolfgang Sarlet pondera que “não há como 
negar que o reconhecimento progressivo de novos direitos fundamentais tem o caráter de um 
processo cumulativo, de complementariedade, e não de alternância, de tal sorte que o uso da 
expressão ‘gerações’ pode ensejar a falsa impressão da substituição gradativa de uma geração por 
outra, razão pela qual há quem prefira o termo ‘dimensões’ dos direitos fundamentais” (SARLET, 
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Realmente, o desenvolvimento da sociedade moderna tem produzido não 

apenas um aumento da criminalidade convencional, como também novas formas de 

delinquir têm sido implementadas, onde um número indeterminável de indivíduos 

pode sofrer irreparáveis consequências diante dessa nova criminalidade 

organizada187,188. 

Deitando luzes sobre os reflexos produzidos pela sociedade moderna 

globalizada sobre os crimes praticados, destacando, sobretudo, o surgimento de 

novas manifestações delitivas, paralelas à criminalidade tradicional, Jesús María 

Silva Sánchez assevera: 

[...] los fenómenos económicos de la globalización y de la integración 
económica dan lugar a la conformación de modalidades nuevas de delitos 
clásicos, así como a la aparición de nuevas formas delictivas. Así, la 
integración genera una delincuencia contra los intereses financieros de la 
comunidad producto de la integración (fraude al presupuesto – criminalidad 
arancelaria –, fraude de subvenciones), al mismo tiempo que contempla la 
corrupción de funcionarios de las instituciones de la integración. Por lo 
demás, generan la aparición de una nueva concepción de lo delictivo, 
centrada en elementos tradicionalmente ajenos a la idea de delincuencia 
como fenómeno marginal; en particular, los elementos de organización, 
transnacionalidad y poder económico. Criminalidad organizada, criminalidad 
internacional y criminalidad de los poderosos son, probablemente, las 
expresiones que mejor definen los rasgos generales de la delincuencia de la 
globalización

189
. 

 

A globalização, por sua vez, possui estreita vinculação com a sociedade 

do risco, expressão cunhada pelo sociólogo alemão Ulrich Beck, dado que ambas 

apresentam às regras do Direito Penal novas situações e indagações a serem 

devidamente respondidas190. 

Isto porque, em face do fenômeno da globalização, o risco inerente à vida 

em sociedade é aumentado, especialmente por conta de as expansões técnica, 

                                                                                                                                                         
Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, 
p. 47). 

187
 Para maiores detalhes entre os influxos do Direito Penal e da globalização ver, entre outros, 

COSTA, José de Faria. Direito Penal e globalização: reflexões não locais e pouco globais. 
Coimbra: Coimbra Ed., 2010. 

188
 Como exemplo dessa nova criminalidade, paradigmático é o Caso del aceite de colza, ocorrido na 

Espanha, no ano de 1981, onde produtores de azeite, estimulados pelo lucro fácil, resolveram 
retiraram um ingrediente que tornou o produto nocivo, causando a morte de 350 pessoas, segundo 
números oficiais (em cifras não-oficiais, estima-se o número de 4.000 falecidos), além de 20.000 
pessoas infectadas, muitas das quais apresentam eternas sequelas físicas. Para maiores detalhes 
ver a decisão do Tribunal Supremo espanhol em: www.eljurista.cat/wp-content/uploads/ 
2013/04/aquí3.pdf. 

189
 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. La expansión del Derecho penal: aspectos de la política criminal 

en las sociedades postindustriales. Montevideo: Editorial Bdef, 2011. (Colección Estudios y debates 
em Derecho penal, n. 1), p. 90. 

190
 Para maiores detalhes ver BECK, Ulrich. Sociedade do risco: rumo a uma outra modernidade. 

Tradução Sebastião Nascimento. São Paulo: Ed. 34, 2010. 
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científica e econômica fazerem aflorar os pontos de fragilidade dos sistemas191, 

podendo causar o enfraquecimento do Estado Democrático de Direito. 

No entanto, o advento de novas relações humanas e novos contextos 

delituosos não tem sido acompanhada de um clamor por parte dos criminalistas no 

sentido de uma alteração e/ou remodelação das estruturas fundantes do Direito 

Penal para o enfrentamento dessa recente criminalidade. 

Em verdade, existe contundente cizânia doutrinária a respeito de qual 

papel cabe ao Direito, e, em particular, ao Direito Penal e aos seus instrumentos, na 

defesa social dos novos riscos, dentro da qual de um lado postula-se por uma 

modernização do Direito Penal, sujeitando este a uma releitura de seus institutos 

clássicos, sem no entanto se deslocar da premissa dos direitos e das garantias 

fundamentais historicamente conquistados pelos homens, enquanto de lado 

diametralmente oposto encontram-se juristas resistentes a essa expansão do Direito 

Penal, o qual, segundo estes, deve voltar suas forças apenas para a defesa dos 

bens jurídicos individuais. 

A Escola Penal de Frankfurt adota uma postura restritivista de bem 

jurídico, admitindo, apenas excepcionalmente, a incidência dos institutos do Direito 

Penal para a salvaguarda dos bens jurídicos transindividuais. Os tratadistas que 

compõem esta Escola, especialmente Winfried Hassemer, partilham da ideia de que 

os novos riscos tecnológicos são inconciliáveis com os princípios iluministas 

clássicos do Direito Penal, sobretudo com as regras da culpabilidade e da 

causalidade192. 

                                                 
191

 A respeito da teoria dos sistemas consultar LUHMANN, Niklas. Introdução à Teoria dos 
Sistemas. Tradução Ana Cristina Arantes Nasser. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 

192
 Nas palavras de Susana Aires de Sousa, “estes autores entendem que a pretensão de regular 

processos sistémicos e macro-sociais com o direito penal e a consequente expansão da 
responsabilidade criminal, faria com que este ramo do direito perdesse as suas características 
liberais, caindo numa orientação exclusivamente preventiva, isenta de limites garantísticos, e 
abandonasse a sua função básica de protecção de esferas pessoais de liberdade. Uma resposta do 
direito penal aos problemas colocados pela sociedade do risco conduziria à substituição do Estado 
de direito por um Estado de prevenção e de segurança, semelhante ao Estado de polícia, privando 
os direitos individuais daquela tutela sem a qual não é possível qualquer forma de democracia” 
(SOUSA, 2009a, p. 205). A mesma autora portuguesa, em outro trabalho sobre o tema, citando o 
magistério de Jorge de Figueiredo Dias sintetiza assim a concepção monista-pessoal defendida pela 
Escola de Frankfurt: “De acordo com esta teoria, o direito penal não deve nem pode, pelas suas 
especificidades, arvorar-se em instrumento de proteção dos novos e grandes riscos próprios da 
sociedade contemporânea e, ainda mais, dos riscos que ameaçam a sociedade do futuro. ‘Há, pelo 
contrário – sustentam – que guardar o património ideológico do Iluminismo Penal, reservando ao 
direito penal o seu âmbito clássico de tutela (os direitos fundamentais dos indivíduos) e os seus 
critérios experimentados de aplicação. Deve, pois, reforçar-se a ideia de que só se está perante um 
autêntico bem jurídico-penal na medida em que ele possa conceber-se como expressão de um 
interesse do indivíduo. É o pensamento que no essencial surge como denominador comum da 
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Desse modo, entendem os autores frankfurtianos que com a expansão do 

Direito Penal, com vistas à proteção de novos riscos sociais, o conceito de bem 

jurídico, incompleto e impreciso por natureza, desprender-se-ia de suas amarras 

com a realidade, sobretudo com a noção fática de lesão impingida ao interesse, 

culminando com uma intervenção penal meramente simbólica da defesa de bens 

jurídicos193. 

A respeito do simbolismo do Direito Penal contemporâneo, Winfried 

Hassemer, além de esclarecer que a defesa frequente de valores meramente 

simbólicos, cujo processo está invariavelmente inquinado e corrompido pela emoção 

social, está mais orientada em atender as demandas dos indivíduos por segurança 

do que efetivamente salvaguardar bens jurídicos, assim se posiciona sobre o que se 

deve entender por Direito Penal simbólico: 

«Simbólico» en sentido crítico es por consiguiente un Derecho penal en el 
cual as funciones latentes predominen sobre las manifiestas: del cual puede 
esperarse que realice a través de la norma y su aplicación otros objetivos 
que los descritos en la norma. Con ello se entiende - como ya expresa la 
determinación del concepto - por «funciones manifiestas» llanamente las 
condiciones objetivas de realización de la norma, las que la propia norma 
alcanza en su formulación: una regulación del conjunto global de casos 
singulares que caen en el ámbito de aplicación de la norma, esto es, la 
protección del bien jurídico previsto en la norma. Las «funciones latentes», a 
diferencia, son múltiples, se sobreponen parcialmente unas a otras y son 
descritas ampliamente en la literatura: desde la satisfacción de uma 
«necesidad de actuar» aun apaciguamiento de la población, hasta la 
demostración de un Estado fuerte. La previsibilidad de la aplicación de la 
norma se mide en la cantidad y cualidad de las condiciones objetivas, las 
que están a disposición de la realización objetiva instrumental de la norma. 
Una predominância de las funciones latentes fundamenta lo que aqui 
denomino «engaño» o «apariencia»: Los fines descritos en la regulación de 
la norma son – comparativamente – distintos a los que se esperaban de 
hecho; no se puede uno fiar de la norma tal y como ésta se presenta. 
Finalmente en esta concreción de «simbólico» no se trata sólo del proceso 
de aplicación de las normas, sino frecuentemente ya de la formulación y 
publicación de la norma: en algunas normas (como §220a StGB) apenas se 
espera aplicación alguna

194
. 

 

                                                                                                                                                         
chamada ‘Escola de Frankfurt’” (SOUSA, Susana Aires de. Sociedade do risco: requiem pelo bem 
jurídico? Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, n. 86, p. 231-246, nov./dez. 2010, 
p. 235). 

193
 Miguel Bajo Fernandez e Silvina Bacigalupo sintetizam as ideias da Escola de Frankfurt ao 

afirmarem que os adeptos do discurso de resistência à expansão do Direito Penal “denuncian un 
Derecho penal obligado a modificar las categorias de causalidad y culpabilidad. [...] El Derecho 
penal del riesgo seria un Derecho penal que no castigaría sino que tranquilizaría con la prevención 
de situaciones problemáticas, que crearía auténticos delitos de desobediencia con las figuras de 
peligro abstrato y que haría insegura la vigencia de los principios básicos del Derecho penal liberal” 
(BAJO FERNANDEZ, Miguel; BACIGALUPO, Silvina. Derecho Penal Económico. 2. ed. Madrid: 
Editorial Centro de Estudos Ramón Areces, 2010, p. 32). 

194
 HASSEMER, Winfried. Derecho Penal Simbólico y protección de bienes jurídicos. In: RAMIREZ, 

Juan Bustos (Dir.). Pena y Estado. Santiago: Editorial Jurídica Conosur, 1995, p. 27. 
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Sendo assim, por entender que o legislador, ao tentar acompanhar as 

mudanças sociais, acaba por promover normas penais cada vez menos claras, 

dentro das quais o campo de aplicação e interpretação se apresenta mais fluido, 

Hassemer propõe uma teoria pessoal do bem jurídico, segundo a qual todo juízo de 

merecimento de pena e de incidência do Direito Penal deve se restringir a seu 

âmbito nuclear tradicional, de modo que apenas os interesses vitais imprescindíveis 

à vida em comum dos indivíduos, tais como a vida, a liberdade e a propriedade, 

façam jus à proteção penal. 

Entrementes, em que pese a Escola de Frankfurt negar ao Direito Penal a 

possibilidade de se imiscuir em questões ligadas à criminalidade organizada 

contemporânea, voltada para a prática de condutas que afetem a ordem tributária, a 

ordem econômica-financeira, o meio ambiente, julgam os autores frankfurtianos, 

amparando-se sobretudo na pena de Hassemer, que esses direitos não ficariam 

órfãos da tutela estatal, senão que seriam tutelados por um novo ramo do Direito, o 

Direito de Intervenção (Interventionsrecht). 

Segundo a idéia propagada, ao invés de o legislador dedicar suas forças 

e energia a uma reação penal meramente simbólica, marcada pela utilização de 

instrumentos inaptos a pelejar efetivamente a criminalidade que se avizinha no 

Século XXI, deve-se reservar a uma nova área do Direito, o Direito de Intervenção, 

situado entre o Direito Penal clássico195 e o Direito Administrativo sancionador, o 

combate à prática de infrações que desrespeitem os interesses superindividuais. 

Entende o tratadista alemão, por entender que o Direito Penal tradicional 

é obsoleto e paquidérmico, que o Direito de Intervenção seria mais hábil para a 

tutela penal dos bens jurídicos supraindividuais e aos novos perigos decorrentes da 

sociedade de risco dos dias atuais. Em conferência realizada no Instituto Brasileiro 

de Ciências Criminais, Hassemer assim se posicionou: 

Acho que o Direito Penal tem que abrir mão dessas partes modernas que 
examinei. O Direito Penal deve voltar ao aspecto central, ao Direito Penal 
formal, a um campo no qual pode funcionar, que são os bens e direitos 
individuais, vida, liberdade, propriedade, integridade física, enfim, direitos 
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 A respeito do que se deve entender por Direito Penal clássico, Winfried Hassemer afirma: “Quando 
eu falo “clássico”, que quero dizer com isso que o objeto indicado situa-se na tradição da filosofia 
política do Iluminismo. “Clássico” no Direito Penal não se esgota, como de costume, em uma 
determinada época ou em um determinado número de objetos: “clássico” é também um ideal, uma 
representação de fim pela qual pode ser determinada para onde deve ir uma viagem, quais passos 
seguem na direção correta e quais seguem na direção errada” (HASSEMER, Winfried. 
Características e crises do moderno Direito Penal. Revista Síntese de Direito Penal e Processual 
Penal, São Paulo, n 18, p. 145-157, fev./mar. 2003, p. 147). 
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que podem ser descritos com precisão, cuja lesão pode ser objeto de um 
processo penal normal. [...] Acredito que é necessário pensarmos em um 
novo campo do direito que não aplique as pesadas sanções do Direito 
Penal, sobretudo as sanções de privação de liberdade e que, ao mesmo 
tempo possa ter garantias menores. Eu vou chamá-lo de Direito de 
Intervenção

196
. 

 

As ideias difundidas por Hassemer a respeito da criação de um Direito de 

Intervenção para a tutela dos bens supraindividuais ganharam ressonância na 

doutrina brasileira, tendo Andrei Schmidt escrito que: 

[...] a estrutura desses novos delitos é de todo incompatível com a missão e 
os limites do Direito Penal humanitário, posto que demanda uma prevenção 
anterior ao próprio início do delito. Um funcionalismo [público] corrupto, por 
exemplo, há de ser combatido antes mesmo de ele se instalar, mas, nesse 
campo, os bens e direitos protegidos passam a ser universais. A isso 
propõe-se um direito de intervenção, um direito onde os direitos coletivos 
são muito mais importantes do que os direitos individuais

197
. 

 

Em suma, de acordo com o que postula a Escola de Frankfurt, o Direito 

Penal deve restringir sua intervenção na vida dos indivíduos na medida em que o 

faça para tutelar delitos que ofendam a integridade de bens jurídicos individuais, 

respeitando-se todas as inflexíveis regras clássicas de imputação penal e os 

princípios garantistas, como lesividade, subsidiariedade e fragmentariedade, 

admitindo-se, apenas excepcionalmente, a tutela de bens coletivos, quando 

estritamente relacionados com a vida do indivíduo. 

De outra parte, a proteção dos bens jurídicos em face dos riscos advindos 

da sociedade contemporânea incumbiria ao Direito de Intervenção, afastando-se a 

intervenção penal, tradicionalmente ancorada na restrição à liberdade dos 

indivíduos. 

Em sentido semelhante às ideias alvitradas por Winfried Hassemer e os 

integrantes da Escola de Frankfurt, tem-se a proposta de Jesús María Silva 

Sánchez, para quem, por ser o Direito penal tradicional incapaz de oferecer uma 

solução eficaz às hipóteses de malferimento de interesses difusos, especialmente 

nos casos dos delitos econômicos, deve ser promovida a criação de um novo Direito 
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 HASSEMER, 1994, p. 46. Igualmente crítico à ideia de que o Direito Penal pode e deve ter um 
papel importante na luta contra os perigos e riscos de nossa sociedade, Cornelius Prittwitz afirma 
categoricamente: “[...] sustento que o Direito Penal, dentro do grupo de candidatos ruins no marco 
do Direito, na realidade, é o pior candidato para solucionar os problemas da sociedade de risco” 
(PRITTWITZ, Cornelius. A função do direito penal na sociedade globalizada do risco: defesa de um 
papel necessariamente modesto. In: AMBOS, Kai; BÖHM, María Laura (Coord.). 
Desenvolvimentos atuais das ciências criminais na Alemanha. Tradução Erika Camargo 
Vegners. Brasília, DF: Gazeta Jurídica, 2013, p. 61). 
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 SCHMIDT, Andrei Zenkner. A criminalidade moderna nas concepções de Hassemer e Silva 

Sánchez. Revista Jurídica, Porto Alegre, v. 284, p. 62-78, jun. 2001, p. 73. 
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Penal, coexistente àquele, porém voltado exclusivamente para o atendimento dos 

interesses transindividuais. 

Este novo Direito Penal, com disposições específicas e um sistema 

peculiar de garantias, destinado à proteção dos novos bens jurídicos surgidos da 

complexidade social, esteado mais no risco e na prevenção do que na lesividade 

das condutas, supriria a omissão e as falhas causadas pelo Direito Penal tradicional 

para o descortino de questões que envolvem a criminalidade organizada 

contemporânea. 

Ter-se-ia então as duas velocidades do Direito Penal, isto é, dois modos 

diversos de justificar, compreender e aplicar o Direito Penal. Enquanto o Direito 

Penal clássico dedicaria atenção ao abrigo dos bens jurídicos individuais, vida, 

integridade física, patrimônio, honra, o Direito Penal da sociedade do risco, cujos 

direitos tutelados seriam mais difusos, caracterizar-se-ia por ser menos formal, 

menos escrito e mais relativo em seus princípios e garantias e, principalmente, mais 

flexível quanto às regras de imputação, sem, no entanto, impor penas restritivas de 

liberdade aos imputados. O tratadista espanhol assim esclarece sua proposta: 

En lo anterior han quedado caracterizadas las que, a mi juicio, serían las 
“dos velocidades” del Derecho penal. Una primera velocidad, representada 
por el Derecho penal “de la cárcel”, en el que habrían de mantenerse 
rígidamente los principios político-criminales clásicos, las reglas de 
imputación y los principios procesales; y una segunda velocidad, para los 
casos en que, por no tratarse ya de la cárcel, sino de penas de privación de 
derechos o pecuniarias, aquellos principios y reglas podrían experimentar 
una flexibilización proporcionada a la menor intensidad de la sanción

198
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Como se constata, as ideias de Silva Sánchez não se contrapõem 

significativamente ao raciocínio levado a cabo pela Escola de Frankfurt, na medida 

em que o autor, apesar de admitir a incidência do Direito Penal para a salvaguarda 

dos direitos transindividuais, apenas o faz alterando profundamente as suas 

estruturas, a ponto de pugnar pela criação de um novo Direito Penal que não comine 

pena privativa de liberdade, o que acaba por aproximá-lo do Direito de Intervenção 

concebido por Winfried Hassemer. 

As reservas apresentadas pela Escola de Frankfurt e por Jesús María 

Silva Sánchez quanto à intervenção penal para a tutela de bens jurídicos coletivos, 

têm sido alvo de intensas críticas por parte de tratadistas que entendem que a 

concepção antropocêntrica defendida por Hassemer e a teoria de Silva Sánchez 
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ignoram as profundas transformações sociais acontecidas nas últimas décadas do 

século XX e que a proposta de tentar combater os problemas que a sociedade 

atualmente vivencia com um instrumental próprio do século XVIII, além de ser uma 

tentativa fadada ao malogro, incrementa a histórica seletividade do sistema penal. 

Surgem aí as concepções dualistas199, com diversas tonalidades, mas que 

se singularizam ao defenderem a necessidade de expansão da matéria penal frente 

os problemas da modernidade, dentro da qual tanto os bens jurídicos individuais 

quanto os bens transindividuais estariam contemplados com a intervenção penal 

estatal. 

Argumentam, ainda, que para um desenvolvimento satisfatório do 

indivíduo, notadamente quando inserido em organismos sociais complexos e plurais, 

como a sociedade do século XXI, não se concebe a existência apenas de interesses 

individuais, verbi gratia vida, liberdade e patrimônio, senão uma gama de interesses 

coletivos que integram o indivíduo na comunidade. 

Nesse sentido, corroborando por uma atuação do Direito Penal frente às 

lesões praticadas contra interesses transindividuais, Luiz Regis Prado, socorrendo-

se do modelo de Estado adotado e da imperiosa necessidade de releitura dos 

institutos penais, destaca: 

Essa nova ou ampliada dimensão de tutela é resultado do processo 
evolutivo do Estado liberal para o Estado social e a afirmação deste último, 
que engendra a assunção de novos deveres (v.g., assistência e promoção), 
novos encaminhamentos, tal como o de salvaguarda de direitos que 
transcendem à esfera individual, e se projetam em grupos ou na sociedade 
globalmente considerada. Emergem como bens jurídicos relacionados com 
o desenvolvimento técnico e científico, frutos em grande parte da sociedade 
pós-industrial, na qual novos riscos são criados ou incrementados pelos 
processos de alta tecnologia. Esse perfil assumido pela sociedade atual, em 
que o risco é visto como algo que lhe é imanente, como verdadeiro 
consectário do processo, engendra por sua vez a necessidade da 
intervenção normativa penal com o desiderato de enfrentar, na proteção de 
bens jurídicos, essas novas e complexas situações de perigo

200
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 Para maiores detalhes das teorias dualistas ver SOUSA, 2009a. 
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 PRADO, 2009, p. 94-95. Em outro fragmento da mesma obra, Prado, destacando a importância 
dos bens metaindividuais, e contestando a ideia de que a análise de uma modalidade desses bens 
jurídicos possa ser levada a efeito apartada da existência dos outros, assevera: “Esses bens 
jurídicos, próprios do Estado Social de Direito, são primordiais para o desenvolvimento das 
potencialidades do ser humano enquanto pessoa, bem como sua real integração (social, política, 
cultural e econômica) em uma coletividade organizada. Numa sociedade complexa e altamente 
conflituosa, um número crescente de atividades atinge, de um lado, os cidadãos particulares, mas, 
de outro, também a coletividade, grupos de pessoas cujas relações apresentam peculiaridades e 
uma importância incomum. Parece bem observar que entre os bens jurídicos individuais e 
metaindividuais há, em sentido material, uma relação de complementaridade (v.g., a saúde pública 
em relação à individual; o ambiente em relação à qualidade de vida do homem). Naqueles a 
referência individual, particular ou privada é direta; nestes a referência pessoal é indireta, em maior 
ou menor grau. São bens universais, da sociedade como um todo, com um marco individual mais ou 
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Realmente, não se pode conceber, diante do cenário que se avizinha, 

clemente por uma atuação estatal que proteja e salvaguarde os interesses 

individuais e transindividuais, um retorno ao Direito Penal convencional, 

característico do liberalismo-burguês, completamente divorciado da realidade que 

atualmente cerca os indivíduos, cuja singularidade é a difusão incessante da 

criminalidade dos poderosos. 

É obvio, e isso poderia até nem ser mencionado, que a defesa da 

aplicação do Direito Penal para a criminalidade do século XXI, albergando direitos 

individuais e direitos coletivos, não se deve fazer com a abdicação das garantias 

fundamentais dos indivíduos, conquistas que a humanidade sob hipótese alguma 

pode desprezar, mesmo que sob argumentos de melhor eficiência do sistema. 

Nesse sentido, defendendo o movimento de expansão do Direito Penal, a 

fim de que a criminalidade organizada também seja contemplada pelo sistema penal 

estatal, mas sem descurar dos direitos e garantias fundamentais, enquanto vetores 

do Estado Democrático de Direito, Eduardo Demétrio Crespo aduz que 

[...] es imprescindible no pasar por alto que la modernización del Derecho 
Penal, si de verdad, quiere representar una «evolución» del mismo, deve 
llevarse a cabo con escrupuloso respeto a las garantías del Estado de 
Derecho, y no a golpe de las exigencias de «seguridad» de una sociedad 
que no conoce critérios de «razonabilidad» acerca de la intervención penal, 
porque de lo contrario esta intervención no podrá considerarse justificada

201
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menos acentuado” (Ibidem, 95-96). Luiz Flávio Gomes, também defendendo a incidência dos 
recursos da proteção penal para a defesa dos bens transindividuais, escreve: “A modernização da 
sociedade (que já superou o período da industrialização para ingressar, segundo Daniel Bell, na era 
pós-industrial, tecnologicamente avançada – era informacional –) provocou uma mudança 
extraordinária, tanto quantitativa como em especial qualitativa, nas relações sociais, de forma que 
hoje também os conflitos já não são puramente interpessoais, senão difusos, coletivos. E isso exigiu 
uma intervenção mais acentuada do Estado (social), que nos tempos do Iluminismo se centrava 
prioritariamente nas relações pessoais. É legítima, então, a tutela dos bens supra-individuais, mas 
não se pode esquecer o valor da pessoa humana, que constitui o eixo central argumentativo de 
interpretação dos bens supra-individuais” (GOMES, 2002, p. 115-116). 
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 DEMÉTRIO CRESPO, Eduardo. Del «derecho penal liberal» al «derecho penal del enemigo». 

Revista de Derecho Penal y Criminologia, Madrid, 2. época, n. 14, p. 87-115, 2004, p. 114. Em 
contudente crítica àqueles que articulam que a modernização do Direito Penal implica uma restrição 
dos direitos e garantias individuais, Luis Gracia Martín afirma: “Segundo meu ponto de vista, 
cuidadosamente arquitetado, e ademais em um sentido verdadeiramente radical [...] o Direito Penal 
moderno é um Direito Penal em conformidade com as exigências do Estado de Direito, e além do 
mais quero enfatizar aqui de uma vez por todas que essa conformidade se realiza em um grau 
absoluto já que a mesma não admite exceções nem a mais mínima relativização. O reconhecimento 
de que a modernização do Direito Penal possa implicar a flexibilização das garantias penais do 
Estado de Direito só pode ter lugar a partir de uma atitude epistemológica desvinculada e distante 
de toda ‘vontade de saber’, que normalmente acompanha uma ideologia conservadora e 
reacionária” (MARTÍN, Luis Gracia. Prolegômenos para a luta pela modernização e expansão do 
Direito Penal e para a crítica do discurso de resistência. Tradução Érika Mendes de Carvalho. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2005, p. 109-110). 
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Afirme-se ainda que todo o aparato estatal penal, enquanto instrumento 

de controle social e reflexo da realidade social que o circunda, não pode se quedar 

ausente e insensível, como se nada o incomodasse, à evolução dos fatos 

vivenciados. 

Se é verdade que a adoção de um Direito Penal como instrumento de 

manipulação de um governo é um cenário ao qual não se quer retornar, quando 

àquela época não se buscava a promoção dos valores orientadores da vida em 

comunhão, também é de se reconhecer que as enormes dificuldades enfrentadas 

pelo arquétipo iluminista para responder às novas exigências sociais, exigem uma 

remodelação do Direito Penal contemporâneo. 

Porque se entende que os dois extremos conduzem à realidades 

dispensáveis, pugna-se por uma ciência penal que concebe novas categorias, 

institutos e instrumentos hábeis para o enfrentamento da criminalidade organizada, 

sem, no entanto, o abandono de todas as garantias que tornam o Direito Penal 

legítimo202. 
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 A mesma ideia é compartilhada por José de Faria Costa, cujo magistério lapidar encontra-se 
vazado nos seguintes termos: “Todos sabemos que nada nem ninguém pára o caudal do rio da 
história e que o direito penal não é nem nunca foi margem desse rio, antes força vivificadora da 
torrente de vida, colectiva e individual, que os homens e as mulheres, ao longo de milénios, foram 
construindo e que, ao fim e ao cabo, coincide com a própria história. Todos sabemos, para o 
dizermos com as palavras insuperáveis de beleza e profundas de Camões, que ‘mudam-se os 
tempos, mudam-se as vontades / muda-se o ser, muda-se a confiança / todo mundo é composto de 
mudança / tomando sempre novas qualidades’. Deste turbilhão de mudança não se pode escapar. 
Dele não escapa o direito penal” (COSTA, José de Faria, 2010, p. 9). 
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4 A CONTROVÉRSIA EM TORNO DO BEM JURÍDICO-PENAL TUTELADO 

PELOS CRIMES TRIBUTÁRIOS 

 

Estando devidamente esclarecidas as premissas que unem 

indissociavelmente a noção de bem jurídico-penal com o programa fixado pelo 

Estado Democrático e Social de Direito, cumpre ressaltar, por ora, a controvérsia 

existente a respeito do bem jurídico protegido pelos crimes tributários. 

Com efeito, cônscio de que o vetor que orienta o Estado Democrático e 

Social de Direito é “la expansión de los derechos de los cuidadanos y, 

correlativamente, de los deberes del estado, o, si se quiere, en la maximización de 

las libertades y de las expectativas y en la minimización de los poderes”203, a 

importância da arrecadação dos tributos pagos pelos cidadãos ressalta evidente, 

considerando que a esperada maximização das expectativas substanciais, 

especialmente aquelas concernentes aos direitos sociais dos indivíduos, só se torna 

factível na medida em que a arrecadação fiscal, instrumento de que se vale o 

Estado para implementar a almejada transformação social, seja eficiente e não se 

sujeite às artimanhas de indivíduos que se furtam ao pagamento dos tributos. 

Nesse ponto, inexistem dúvidas da necessidade e da viabilidade da 

construção de um modelo jurídico que contemple a sonegação de tributos como 

conduta penalmente típica, com vistas à inibição e punição de comportamentos 

voltados para a não sujeição à relação tributária. 

De fato, se a figura do bem jurídico, a partir da noção do Estado 

Democrático de Direito, funciona como parâmetro para a definição do que pode ser 

materialmente tutelável pelo Direito Penal, no sentido de que apenas os interesses 

relevantes para o indivíduo e para o corpo social devem ser guindados à condição 

de valor digno de tutela penal, não há como negar a adequação de qualquer edito 

legislativo que comine sanção penal à conduta daqueles que se furtem, mediante 

ardis e simulações, ao pagamento dos tributos que lhe impõem a vida em sociedade 

e à ideia de um Estado que se baseia, entre tantos valores, no princípio de 

solidariedade. 

Em um breve escorço histórico, infere-se que o Código Penal Brasileiro, a 

despeito de elaborado em meados do século XX, ainda apresentava intensa 
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influência do liberalismo-burguês forjado durante o século XIX, segundo o qual a 

cultura do individualismo se sobrepunha aos interesses que transcendiam à figura 

do sujeito isoladamente considerado. 

No caso específico dos delitos tributários, inafastável a ilação de que o 

tratamento dispensado a estes é completamente distinto daquele dado aos crimes 

tutelados pelos bens jurídicos individuais de carne e osso, na medida em que à 

isolada figura típica do descaminho (art. 334 do Código Penal)204 se contrapõem 

bastantes delitos que protegem o patrimônio particular dos indivíduos. 

À guisa de ilustração, informe-se que na redação original do Código Penal 

constam cerca de 30 (trinta) infrações penais que tipificam condutas contra o 

patrimônio particular dos indivíduos205. 

Em momento posterior, reconhecendo a alteração do panorama social no 

qual se baseava, o Estado promoveu a tipificação, por intermédio de legislação 

extravagante ao Código Penal, de condutas que malferissem a ordem tributária, 

especialmente em razão do entendimento difundido à época, e que fora 

devidamente superado, de que o uso de meios e recursos fraudulentos visando à 

redução ou a supressão de tributo devido era fato penal atípico206. 

Como primeira iniciativa visando desestimular a sonegação fiscal, foi 

promulgada a Lei n.º 3.807, de 26 de agosto de 1960, a qual, dispondo sobre a 

Previdência Social, equiparou, em seu art. 86, ao crime de apropriação indébita a 

falta de recolhimento dos valores devidos às instituições de previdência social (Art. 

86. Será punida com as penas do crime de apropriação indébita a falta de 

recolhimento, na época própria, das contribuições e de outras quaisquer 

importâncias devidas às instituições de previdência e arrecadadas dos segurados ou 

do público). 
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 O crime de descaminho já havia sido previsto no Código Penal português de 1886, cuja redação 
do artigo 280.º estipulava: “Descaminho é todo e qualquer acto fraudulento, que tenha por fim evitar, 
no todo ou em parte, o pagamento dos direilos e impostos estabelecidos sôbre a entrada, saída ou 
consumo das mercadorias”. 
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 Para maiores detalhes ver a redação original do Código Penal de 1940 no sítio 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=102343. 
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 Ainda nos dias de hoje, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, vozes se 
levantam contra a criminalização da conduta de se furtar, mediante quaisquer artifícios, ao 
pagamento de tributos. Nesse diapasão, tem-se a letra de Eduardo Marcial Ferreira Jardim, para 
quem a infração tributária não pode ser considerada infração penal, uma vez que “o devedor de 
tributos, qualquer que seja a hipótese, é devedor de dívida própria, o que torna inadmissível a 
pretendida criminalização da infração tributária” (JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Infração 
tributária não é crime. Revista de Crítica Literária, São Paulo, p. 5, ago. 1996, p. 5). 
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Ainda na década de 1960, mais precisamente no ano de 1965, foi editada 

a Lei n.º 4.729, de 14 de julho, de redação bastante defeituosa, a qual previa 

infrações penais denominadas de sonegação fiscal, dentro da qual todos os tipos 

penais que nela se encontram guardam consonância com outros tipos contidos na 

atual Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária. 

Trilhando o mesmo caminho, o Decreto n.º 66, de 21 de novembro de 

1966, realizou modificações normativas à tratativa conferida aos crimes tributários, 

equiparando condutas aos crimes de sonegação fiscal, apropriação indébita, 

falsidade ideológica e estelionato (art. 25 do Decreto n.º 66/66). 

Atualmente, encontra-se em vigor a Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 

1990, revogadora da Lei n.º 4.729/65, cujos crimes previstos em seu texto 

estabelecem sanções mais rigorosas àquelas previstas no edito revogado. 

Posteriormente, foi introduzido no corpo do Código Penal o crime de apropriação 

indébita previdenciária (art. 168-A) em substituição à conduta descrita no art. 95, ‘d’, 

da Lei n.º 8.212/91. 

Esse movimento de inclusão como infração penal de novas condutas, 

especialmente no âmbito dos delitos fiscais, é apontado como exemplo 

paradigmático da expansão do direito penal e evocação de um direito penal 

meramente simbólico e administrativizado. A respeito da administrativizacão do 

Direito Penal, o tratadista espanhol Jesús María Silva Sánchez, crítico mordaz da 

expansão contemporânea da intervenção punitiva estatal, escreve: 

Como es sabido, sin embargo, la modificación de la propia estructura y del 
contenido material de los tipos penales es la primera expresión de ello. Así, 
la combinación de la introducción de nuevos objetos de protección com la 
anticipación de las fronteras de la protección penal ha propiciado una 
transición rápida del modelo “delito de lesión de bienes individuales” al 
modelo “delito de peligro (presunto) para bienes supraindividuales”, 
pasando por todas las modalidades intermédias. Los legisladores, por 
razones como las expuestas, han promulgado y promulgan numerosas 
nuevas leyes penales y las respectivas rationes legis, que obviamente no 
dejan de guardar relación – al menos indirecta – con el contexto o con las 
condiciones previas del disfrute de los bienes penalmente protegibles (dado 
que están protegidos). Así, junto a los delitos clásicos, aparecen otros 
muchos, en el ámbito sócio-económico de modo singular, que en poco 
recuerdan a aquéllos

207,208
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 SILVA SÁNCHEZ, 2011, p. 132. 
208

 Adota-se aqui a ideia defendida, por exemplo, pelo jurista argentino Claudio Navas Rial, segundo a 
qual os crimes tributários devem se enquadrar na categoria de delitos econômicos, na medida em 
que atentam contra interesses capazes de afetar grupos mais ou menos extensos de sujeitos 
passivos e colocam em risco a consecução das políticas sociais que o Estado se abstém de 
implementar quando não dispõe dos recursos financeiros necessários. São essas as palavras do 
autor: “Desde siempre las infracciones tributarias fueron consideradas delitos económicos por la 



 
117 

 

 

De algum modo, as críticas ainda dirigidas aos crimes tributários se deve 

à compreensão equivocada de que os delitos cumulativos209 seriam institutos 

incompatíveis com o princípio da ofensividade, tendo em vista que cada ação 

singular, considerada em si mesma, é destituída da capacidade de ofender 

significativamente o bem jurídico salvaguardado pela norma penal, apenas se 

punindo a conduta em razão de uma presunção de que o comportamento desviado 

será repetido por um sem número de indivíduos (“what if everybody did it?”)210. 

Argumenta-se que os delitos cumulativos desrespeitam igualmente o 

postulado da proporcionalidade, na medida em que a cominação de sanção penal 

como consequência de uma conduta inoperante para a violação do bem jurídico 

malfere a máxima da proibição de excesso. 

Aos raciocínios acima expostos contrários à criminalização dos delitos 

cumulativos, soma-se a letra de Jesús María Silva-Sánchez segundo a qual: 

Las objeciones fundamentales dirigidas contra el planteamiento son 
seguramente conocidas: por un lado, que se vulnera el principio de 
culpabilidad, al fundamentarse la sanción ex iniuria tertii; por otro lado, que 
se trata en estos casos de “grandes riesgos”, los cuales no pueden 
contemplarse como problemas sistêmicos, que no cabe reconducir 
equitativamente a acciones de personas. En definitiva, que no hay una 
lesión (o peligro) para el bien jurídico atribuible personalmente a la conducta 
del sujeto concreto, con lo que la sanción penal vulneraría el principio de 
proporcionalidad

211
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doutrina mayoritaria. Y ello así por cuanto aunque en forma evidente una fraude fiscal afecta la 
recaudación tributaria, por lo que resulta un acto lesivo ao património estatal, lo que considero 
decisivo para reconocerlo como delito económico es que afecta las medidas de política económica 
que el Estado no puede adoptar por falta de recursos” (RIAL, 2008, p. 157). 

209
 Por delito cumulativo entende-se os crimes de perigo abstrato cujas “acções em si mesmo 

inofensivas, como por exemplo um acto de poluição mínima (urinar para um rio, circular de 
automóvel em uma determinada via), que uma vez praticadas de forma generalizada, podem, numa 
avaliação realista, produzir um evento danoso (a contaminação das águas do rio, a saturação do ar 
de uma via)” (DIAS, Augusto Silva. «Delicta in se» e «Delicta mere prohibita»: uma análise das 
descontinuidades do ilícito penal moderno à luz da reconstrução de uma distinção clássica. Lisboa: 
FDUL, 2003, p. 824). 

210
 Fabio Roberto D’Avila, ao discorrer sobre a ofensa aos bens jurídicos tutelados pelos crimes 

ambientais, apresenta o seguinte pensamento sobre os crimes de acumulação: “Uma categoria de 
crimes cuja relevância penal seria encontrada não em uma geral perigosidade, mas apenas na 
hipótese de sua acumulatividade. Condutas que se tornam penalmente significativas, porque seria 
de se calcular que, sem uma proibição sancionatória, elas seriam realizadas em grande número, 
causando, assim, um prejuízo à função das águas, protegida pela norma” (D’AVILA, Fabio Roberto. 
O ilícito penal nos crimes ambientais. Algumas reflexões sobre a ofensa a bens jurídicos e os crimes 
de perigo abstrato no âmbito do direito penal ambiental. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 
São Paulo, n. 67, p. 29-58, jul./ago. 2007, p. 47). 

211
 SILVA SÁNCHEZ, 2011, p. 145-146. Em outro fragmento da mesma obra, o criminalista 

exemplifica: “Un segundo ejemplo lo podemos hallar en ámbito tributario. Una sola defraudación 
tributaria, aunque sea de más de 120.000 euros (caso español) – que es lo que se juzga en el 
ámbito penal – no pone realmente en peligro relevante el bien jurídico, ya se entienda éste en el 
sentido del patrimonio de la hacienda pública, ya en el de las funciones de los tributos. Lo peligroso 
sería aquí el efecto sumativo. Entonces, no es la conducta individual la lesiva, sino su acumulación y 
globalización. Desde perspectivas de lesividad concreta, no hay base para la intervención penal, 
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Não procedem, no entanto, as objeções levantadas contra a dignidade 

material dos crimes tributários, sob o argumento de se tratarem de delitos de 

acumulação. 

Isto porque a figura dos delitos de acumulação em nada transgride os 

postulados garantísticos do Direito Penal contemporâneo, desde que a fixação 

desses delitos esteja condicionada à projeção factível de que as ações sejam 

realizadas em larga escala por um indeterminado número de pessoas, colocando em 

efetivo risco o bem jurídico salvaguardado. 

Essas condicionantes para a criação dos delitos cumulativos são 

retratadas por Susana Aires de Sousa, que, citando o trabalho de Augusto Silva 

Dias, assim se manifesta: 

[...] os partidários da acumulação subordinam a sua relevância jurídico-
penal a duas condições determinantes: em primeiro lugar, o efeito 
cumulativo tem de ser sujeito pelo legislador a uma prognose realista, 
baseada em dados das ciências empíricas, que certas acções seriam 
praticadas realmente em tão grande número que ocorreria uma lesão grave 
e global do bem jurídico (por esta razão seriam tidas como penalmente 
irrelevantes condutas como buzinar na estrada, em relação às quais existem 
boas razões para rejeitar que possam ser realizadas por um grande 
número); em segundo lugar, os contributos individuais não estariam 
subtraídos «à alçada delimitadora do princípio da insignificância, carecendo 
de significado jurídico-penal todos aqueles que forem qualificados como 
simples bagatelas»

212
. 

 

As condições estabelecidas para fins de legitimidade dos delitos de 

acumulação213 estão devidamente preenchidas pelos crimes tributários, na medida 

                                                                                                                                                         
aunque el significado global, sectorial del ‘género’ de conductas puede justificar claramente la 
intervención del Derecho administrativo (y eso, a partir de una defraudación de poca entidad, que, 
multiplicada por el número de los contribuyentes, podría ya empezar a tener un enorme significado: 
así, un fraude por contribuyente de 100 euros, multiplicado por unos 25 milliones de contribuyentes, 
daria la enorme cifra global de 2500 millones de euros. Lo que implica que, obviamente, el fraude de 
solo 100 euros deba ser estimado ilícito administrativo y sancionado” (SILVA SÁNCHEZ, 2011, p. 
140-141). 

212
 SOUSA, 2009a, p. 234. 

213
 A adequação jurídica dos crimes tributários, considerados como delitos cumulativos, junto aos 

princípios fundamentadores do Direito Penal em face do Estado Democrático de Direito é assim 
explicitada pela autora portuguesa: “Entendemos que a fenomenologia inerente aos crimes fiscais 
favorece o pensamento cumulativo. Pensamos que ela fará sentido, sobretudo, se fundamentada no 
desvalor do comportamento individual daquele que se aproveita do comportamento de um grande 
números (sic) de pessoas para a prossecução de um objetivo comum que a todos beneficia, 
incluindo aquele que aproveita a boleia. A impunidade daquele que falta com a sua contribuição 
poderia dar origem a condutas semelhantes que, em grande número, acarretariam graves danos 
sociais. A incriminação fundamenta-se quando, perante a ausência da norma proibitiva, se 
comprova uma forte probabilidade de generalização da conduta, pese embora o acordo sobre a 
utilidade do bem. [...] A conduta individual defraudatória ou diminui as receitas fiscais ou se mostra 
idônea a tal. O agente que não paga os seus impostos reduz aquele património tributário do Estado. 
Tal como a conduta lesiva do património de um multimilionário não deixa de poder constituir um 
crime de furto, ou um crime de burla, ou um crime de abuso de confiança, também o não 
pagamento fraudulento ou a redução indevida de impostos não deixa de constituir um acto lesivo do 
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em que, como bem se sabe, a sonegação fiscal é um ‘esporte nacional’ que assola a 

sociedade brasileira, causando intensos prejuízos para a configuração do Estado 

Democrático e Social de Direito, ao mesmo tempo em que nos crimes tributários 

está devidamente consagrado o princípio da insignificância, representado pelas 

reduções ou supressões de tributo inferiores ao montante de até R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais)214. 

Essas indefinições que envolvem os crimes tributários, muito em função 

de sua recenticidade, e também de certa má vontade de parte da doutrina 

especializada com qualquer iniciativa que saia da curva traçada pelas inovações 

proporcionadas por uma política criminal agora vocacionada para o combate aos 

crimes mais caros à República, os quais, vezes muitas, não correspondem aos 

crimes convencionais enfrentados pelo liberalismo burguês, se refletem na 

imprecisão a respeito do bem jurídico tutelado por essas infrações, havendo intensa 

controvérsia quanto ao substrato da conformação do ilícito, sendo oportuno lançar 

um olhar sobre as principais concepções propostas pela doutrina sobre o bem 

jurídico-penal protegido pelas diversas incriminações fiscais. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
património fiscal. Com a ressalva que, tal como na tutela do património privado, faz sentido não 
punir, por razões de dignidade penal, condutas que tenham um valor bagatelar quando comparadas 
com a totalidade das receitas fiscais” (SOUSA, 2009a, p. 300-301). 

214
 “Habeas corpus. Crime de descaminho (CP, art. 334). Impetração dirigida contra decisão 

monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo 
do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância 
antecedente. Precedentes. Extinção do writ. Pretensão à aplicação do princípio da insignificância. 
Incidência. Valor inferior ao estipulado pelo art. 20 da Lei nº 10.522/02, atualizado pelas Portarias nº 
75 e nº 130/2012 do Ministério da Fazenda. Preenchimento dos requisitos necessários. Ordem 
concedida de ofício. I. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal não vem admitindo a 
impetração de habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no 
Superior Tribunal de Justiça que não tenha sido submetida ao crivo do colegiado por intermédio do 
agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 118.189/MG, Segunda 
Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). II. Extinção da impetração. III. No 
crime de descaminho, o Supremo Tribunal Federal tem considerado, para a avaliação da 
insignificância, o patamar de R$ 20.000,00, previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/2002, atualizado 
pelas Portarias nº 75 e nº 130/2012 do Ministério da Fazenda. Precedentes. IV. Na espécie, como a 
soma dos tributos não recolhidos perfaz a quantia de R$ 10.865,65, é de se afastar a tipicidade 
material do delito de descaminho, com base no princípio da insignificância, em relação ao paciente, 
que preenche os requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento da atipicidade de sua 
conduta. V. Ordem concedida de ofício” (STF, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, HC 119849/PR, j. em 
19.08.2014). 
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4.1 Modelo patrimonialista 

 

Desde o início do recente tratamento jurídico-penal dispensado aos 

crimes tributários, prepondera na doutrina e jurisprudência especializada215 a ideia de 

que o bem jurídico-penal tutelado pelas infrações penais fiscais é o patrimônio 

público, cuja integridade, tal qual o patrimônio dos particulares, precisa ser 

salvaguardada pelo Estado. 

Referida concepção patrimonialista do objeto de tutela das incriminações 

fiscais traz ínsita a si uma compreensão privatística da relação tributária, enunciando 

o tributo como o preço que o cidadão despende pelos serviços públicos que o 

Estado lhe presta. 

Esse entendimento puramente patrimonialista implica a atribuição de uma 

concepção de natureza privada da relação tributária, no sentido de que ao Estado, 

como em um contrato civil, cabe tão-somente um direito de crédito sobre o 

contribuinte inadimplente. 

De certo modo, a compreensão patrimonialista da relação tributária ressai 

destacada no posicionamento firmado no Supremo Tribunal Federal em que se nega 

atribuição ao Ministério Público para propor ação civil pública questionando a 

constitucionalidade de tributos216. 

Adotando a teoria patrimonialista do bem jurídico-penal tributário, 

devidamente materializado na arrecadação tributária, Carlos Martínez-Bujan Pérez 

assinala: 

Adoptando la tesis patrimonialista, podría resumirse la configuración del 
objeto jurídico en el delito de defraudación tributaria matizando que en esta 
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 O tratadista argentino Mario H. Laporta, reportando-se à posição patrimonialista adotada pelos 
Tribunais, afirma: “La jurisprudência, en general, se ubica en este sector, pues ha seguido una línea 
pacífica, al indicar que el bien jurídico protegido es el patrimonio de la Hacienda Pública en su 
manifestación relativa a la recaudación tributaria. Siendo que se contempla como bien jurídico, en 
consonância con la jurisprudencia y la teoría dominantes, la recaudación completa de los impuestos 
particulares” (LAPORTA, Mario H. Delito fiscal: el hecho punible, determinación del 
comportamiento típico. Prólogo de Mirentxu Corcoy Bidasolo. Montevideo: Editorial Bdef, 2013, p. 
168). 

216
 EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. 

LEGITIMIDADE. QUESTIONAMENTO DA VALIDADE DE TRIBUTO. INTERESSE INDIVIDUAL 
PATRIMONIAL E DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. I. O Ministério Público não tem 
legitimidade para defender interesse individual patrimonial e disponível de contribuinte, pelo 
questionamento da cobrança de tributo. 2. Situação que não se confunde com a discussão travada 
pelo Pleno desta Corte no RE 576.155-RG (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, julgamento em 
curso), cuja questão de fundo é se saber se o Ministério Público tem legitimidade para questionar a 
concessão de benefícios fiscais teoricamente contrários ao interesse público. Agravo regimental ao 
qual se nega provimento. (AI 327013 AgR, Relator Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, j. em 
06/04/2010, in DJ 30/04/2010). 
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figura el bien jurídico inmediatamente protegido es el património de la 
Hacienda Publica, concretado en la recaudación tributaria

217
. 

 

O Tribunal Supremo espanhol, instado a se pronunciar a respeito do bem 

jurídico salvaguardado pelos delitos fiscais, em mais de uma oportunidade, se 

pronunciou pelo patrimônio da Fazenda Pública como sendo o objeto jurídico 

tutelado por esses crimes, conforme se pode deduzir do acórdão vazado nos 

seguintes termos: 

El delito fiscal, en su modalidad de elusión del pago de tributos, se configura 
como un delito de infracción de deber. Concretamente del deber de 
contribuir a los gastos públicos mediante el pago de los impuestos. Así se 
establece en la STS nº 2069/2002, de 5 de diciembre: “Aunque el artículo 
305 del Código Penal vigente se refiere ya al «que por acción u omisión» 
defraude a la Hacienda, el delito fiscal, al menos en la modalidad de elusión 
del pago de tributos, que aquí interesa, se configura como un delito de 
infracción del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos 
mediante el pago de tributos, conducta esencialmente omisiva. Se configura 
como un delito especial propio, de naturaleza patrimonial y además de 
resultado, siendo el bien jurídico protegido el patrimonio de la Hacienda 
Pública en su manifestación relativa a la recaudación tributaria (STS núm. 
1940/2000, de 18 de diciembre)”

218
. 

 

O § 370 da Abgabenordnung (Lei Tributária alemã) de 1997 é apontado 

como o standard de orientação patrimonial do bem jurídico tutelado pelos crimes 

fiscais, na medida em que a fórmula eleita pelo Estado alemão de não conceber o 

crime fiscal sem a ocorrência de efetiva lesão da pretensão tributária ou de 

descimento concreto da arrecadação, favorece a difusão da compreensão 

patrimonialista das incriminações fiscais. 

Nesse sentido, Rodrigo Sánchez Ríos, escrevendo sobre as 

peculiaridades do crime fiscal, aduz: 

De forma razoável, tem-se entendido que o modelo seguido pelo direito 
positivo alemão – a partir de 1977 – seja o de considerar o crime fiscal como 
um crime material ou de dano. Observa-se que a conduta típica do chamado 
delito fiscal, descrito no § 370 da Abgabenordnung, requer a efetiva lesão 
de um prejuízo patrimonial quantitativamente determinado, concebida como 
diminuição efetiva dos ingressos fiscais. Trata-se de um delito de resultado 
material, mas que se produz no exato momento em que se “reduzem” (ou 
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 MARTÍNEZ-BUJAN PÉREZ, Carlos. El delito de defraudación tributaria. Revista Penal, Madrid, 
ano 1, n. 1, p. 55-66, 1997, p. 56. Em outra obra, o mesmo autor, fazendo um paralelo com a 
legislação alemã, assim se pronuncia sobre o caráter patrimonial dos crimes tributários: “[...] dentro 
de la opinión alemana dominante hay unanimidad a la hora de se entender que, desde el momento 
en que con su ejecución se frustra la pretensión tributaria estatal en su integridad económica, el 
delito de defraudación tributaria del 370 comporta un ataque a los intereses patrimoniales del 
Estado, calificandose por ende sin ambages delito patrimonial” (MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. 
El bien jurídico en el delito de defraudación tributaria. Estudios Penales y Criminológicos, 
Santiago de Compostela, v. 18, p. 123-195, 1995a, p. 154). 

218
 STS 7606/2005, de 25/11/2005. Disponível em <http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp> 

Acesso em: 18 jan. 2015. 

http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp
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evadem) os impostos, ou se obtém para si ou para outrem vantagens 
tributarias (sic) ilegítimas

219
. 

 

A própria legislação brasileira parece se socorrer da solução inicial 

proposta pela normatividade alemã ao estabelecer, no art. 1.º da Lei n.º 8.137/90, 

que constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou 

contribuição social e qualquer acessório. 

De acordo com parte respeitável da doutrina, a ideia do crime tributário 

como um delito de resultado, incidente sobre o patrimônio da Fazenda pública é 

novidade introduzida pela vigente Lei que regulamenta as incriminações fiscais, 

tendo em vista que os crimes previstos na revogada Lei n.º 4.729, de 14 de julho de 

1965, não exigiam o resultado naturalístico como exigência para sua consumação. 

Nesse sentido, tem-se o posicionamento do tributarista Hugo de Brito 

Machado, segundo o qual: 

[...] no Brasil a evolução legislativa deu-se em sentido inverso. Tínhamos um 
crime formal, de mera conduta, na Lei 4.729/1965, e passamos a ter um 
crime material, ou de resultado, com a Lei 8.137/1990. 
Realmente, a Lei 4.729, de 14.07.1965, definiu o crime de sonegação fiscal, 
cujo tipo descreveu em seu art. 1.º, mediante ações ou omissões todas elas 
relativas a obrigações tributárias acessórias, sem colocar o resultado como 
elemento integrativo do tipo, não obstante exigisse para a configuração 
deste, em qualquer caso, o dolo específico. 
Já a Lei 8.137, de 27.12.1990, define o crime contra a ordem tributária de 
duas formas. A primeira, em seu art. 1.º, dizendo que: “Constitui crime 
contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e 
qualquer acessório, mediante as condutas”, que indica em seus cinco 
incisos. E a segunda, em seu art. 2.º, dizendo que constituem crime da 
mesma natureza, condutas relativas a obrigações acessórias (incs. I e V); o 
não recolhimento de tributo cobrado ou descontado, que muitos denominam 
apropriação indébita de tributo (inc. II), além de reproduzir, com ligeira 
alteração, o tipo que estava na lei anterior, de exigir, pagar ou receber 
percentagem sobre incentivo fiscal (inc. III), acrescido de outro, configurado 
pela conduta de deixar de aplicar ou aplicá-lo indevidamente. 
Pode-se afirmar, assim, que a lei atual define a supressão ou redução de 
tributo como crime material, ou de resultado. Sua configuração exige que se 
defina a existência de um tributo devido, para que se possa afirmar sua 
supressão, ou redução, mediante uma ou mais das condutas descritas na 
lei

220
. 

 

Como se pode constatar, a compreensão do bem jurídico-penal tributário 

como o patrimônio da Fazenda Pública traz reflexos para o enquadramento fático da 

conduta típica cuja estrutura seria análoga aos crimes contra o patrimônio, com a 
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 SÁNCHEZ RÍOS, Rodrigo. O crime fiscal: reflexões sobre o crime fiscal no direito brasileiro (Lei 
n.º 8.137 de 27 de dezembro de 1990) e no direito estrangeiro. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Ed., 1998, p. 43. 

220
 MACHADO, Hugo de Brito. A propositura da ação penal no crime de supressão ou redução de 

tributo e a Súmula Vinculante 24. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, n. 88, p. 
189-200, mar./abr. 2011, p. 199-200. 
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singularidade de que o delito fiscal tem como objeto numerário pertencente ao 

Estado. 

O autor português Miguel João de Almeida Costa filia-se entre aqueles 

que concebem o patrimônio como o bem salvaguardado pelas incriminações fiscais, 

ao afirmar que 

[...] o património fiscal é o bem jurídico protegido pelas infracções tributárias. 
Para o proteger eficazmente, o legislador atribuiu à reposição da verdade 
um valor decisivo para a suspensão e para a dispensa de pena. No entanto, 
não é a verdade o bem jurídico protegido, nem a sua ruptura o facto 
eticamente desvalioso que justifica a criminalização

221
. 

 

Pedro Roberto Decomain, debruçando-se sobre a objetividade jurídica 

dos crimes tributários, filia-se àqueles que entendem ser o patrimônio da entidade 

jurídica o bem jurídico protegido pelas incriminações fiscais. São essas as palavras 

do autor: 

Sem embargo dessa amplitude, sobreleva o bem jurídico receita tributária, 
ou crédito tributário, como aquele protegido pela generalidade dessas 
normas (sem prejuízo, claro, da eventual proteção, por alguma delas, até 
mesmo preponderantemente, de algum outro valor). 
Para que o Estado possa desincumbir-se das tarefas que lhe cabem, 
necessita de recursos materiais. No momento contemporâneo, tais recursos 
são obtidos essencialmente pela arrecadação de tributos. As condutas 
previstas pela Lei n.º 8.137/90 como crimes contra a ordem tributária e 
também aquelas constantes dos artigos 168-A e 337-A do Código Penal 
lesam essencialmente a arrecadação tributária. O valor correspondente ao 
tributo devido é designado como crédito tributário. Desta sorte, é correto 
afirmar que a incriminação das condutas que a mencionada lei classifica 
como crimes contra a ordem tributária e também as condutas descritas nos 
dois mencionados artigos do CP têm o crédito tributário como bem jurídico 
que essencialmente procuram proteger

222
. 

 

Destacando a ideia de que o bem jurídico-penal tributário aproxima as 

incriminações fiscais ao estelionato, exemplo de crime contra o patrimônio, os 

portugueses Jorge de Figueiredo Dias e Manoel da Costa Andrade aduzem que “o 

crime fiscal torna-se, desta forma, uma modalidade especial de estelionato, cuja 

conduta típica estará direcionada a causar um dano patrimonial ao Estado”223. 

No entanto, essa aproximação ontológica entre as incriminações fiscais e 

o delito de estelionato não se sustenta do ponto de vista jurídico, na medida em que 
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a relação tributária tem como subtrato a lei, manifestação do poder de império do 

Estado sobre os cidadãos, não se confundindo, de forma alguma, com uma relação 

de natureza meramente privada, quase contratualista, segundo a qual o Estado teria 

um direito de crédito contra o devedor inadimplente. 

Ademais, a relação jurídico-tributária não se encerra com o simples 

pagamento do tributo, haja vista que, em seu âmago, também se fazem presentes, e 

com a mesma relevância para todas as partes envolvidas, vários outros deveres 

como o de apresentar declarações, prestar informações e se submeter às inspeções 

fazendárias. 

Ressalte-se, todavia, que conquanto ainda desfrute de certa 

predominância acadêmica, a corrente patrimonialista pura do bem jurídico-penal dos 

crimes tributários perde progressivo espaço para as compreensões funcionalistas, 

seja mediante a substituição completa de suas ideias, seja por meio da conjugação 

de ambas as correntes para a formatação da objetividade jurídica das incriminações 

fiscais.  

 

4.2 Modelos funcionalistas 

 

As correntes funcionalistas do bem jurídico tutelado pelos crimes 

tributários rejeitam o entendimento patrimonialista, por compreenderem que o 

conceito privatístico de patrimônio, perfeitamente adequado para as relações 

humanas de que cuida o Direito Civil, não é hábil o suficiente para justificar, em toda 

sua plenitude, o significado, o fundamento e a gravidade inerente às incriminações 

penais fiscais. 

De fato, as ideias funcionalistas caracterizam-se por compreenderem que 

a definição de patrimônio, símbolo irrecusável dos modelos patrimonialistas, não 

conseguem exprimir o fundamento dos crimes tributários, especialmente porque a 

sonegação fiscal causa lesão às funções estatais decorrentes da atividade tributária, 

o que vai muito além de um simples prejuízo patrimonial, como sói ocorrer nos 

crimes patrimoniais. 

Socorrem-se, por via de consequência, de uma íntima ligação havida 

entre os objetivos perseguidos por meio da arrecadação de tributos em um Estado 

Social e Democrático de Direito e a intervenção punitiva estatal. 



 
125 

 

 

Afirme-se ainda que, ao contrário do que se passa com a corrente 

patrimonialista, facilmente identificável dentro da proposta que apresenta, os 

modelos funcionalistas, conforme demonstrar-se-á a seguir, são mais difíceis de 

catalogação, haja vista que existem tantas propostas diferentes quanto autores que 

a defendem, cabendo aqui apenas a exposição das formas mais difundidas. 

 

4.2.1 A estrutura econômica e tributária em que se assenta o Estado 

 

Associando os crimes tributários aos delitos econômicos, assim como faz 

principalmente o tratadista alemão Klaus Tiedemann224, tem-se a corrente 

funcionalista que entende ser a incriminação fiscal um atentado à própria ordem 

econômica. 

Nesse sentido, alega-se que por ser o tributo um relevante instrumento 

jurídico de ingerência na economia, seja regulando a produção, a distribuição e o 

consumo de bens e serviços, seja autorizando o uso de meios intervencionistas na 

economia para fins de promoção da segurança nacional ou de relevante interesse 

coletivo (art. 173 da Constituição Federal), as condutas criminosas atentatórias da 

arrecadação dos tributos acabam por comprometer o próprio sistema econômico. 

Usa-se como argumento para o aspecto econômico dos crimes tributários 

o fato de o Estado, amiúde, se valer da tributação como mecanismo para promover 

políticas econômicas voltadas ao controle da inflação, incentivos e subvenções, 

incentivando comportamentos, estimulando a produção industrial, o consumo e o 

desenvolvimento e, até mesmo, implementando práticas de distribuição de renda e 

assistência social. 

No caso do Estado brasileiro, não há negar que a regulação da economia 

pelo Estado, através de uma política fiscal intervencionista, se faz presente por 

intermédio dos tributos extrafiscais, os quais se diferenciam dos tributos fiscais por 

não objetivarem diretamente, como fazem estes últimos, a arrecadação fiscal, mas 

sim a promoção de áreas econômicas e sociais relevantes para o desenvolvimento 

da indústria, do comércio e da cidadania225. 
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De outra parte, tendo como premissas questões semelhantes às 

abraçadas por aqueles que compreendem os crimes tributários como violações à 

ordem econômica, mas conferindo especial atenção ao sistema fiscal disciplinado 

pela Constituição, existem estudiosos que vislumbram as incriminações fiscais como 

ofensas à ordem tributária, na medida em que as evasões praticadas acabam por 

atingir o conjunto de tributos estipulados pelo Estado. 

Para estes autores, os crimes tributários têm como fim primordial a 

proteção do próprio sistema fiscal, sendo o objetivo comum a todas as incriminações 

fiscais o correto funcionamento do sistema tributário, cuja incumbência é aprimorar 

as receitas estatais derivadas dos tributos. 

Discorrendo sobre a concepção funcionalista dos crimes tributários como 

ofensa à ordem tributária, Susana de Aires Sousa assim se pronuncia: 

O objecto de tutela penal, segundo esta teoria, é o correcto funcionamento 
do sistema fiscal, ordenação racional com finalidades fiscais e extra-fiscais, 
impondo-se a intervenção do direito penal para corrigir as situações de 
disfunção provocadas pelos comportamentos criminosos. A finalidade 
comum a cada norma criminalizadora em matéria fiscal seria, pois, garantir 
o exacto funcionamento do sistema fiscal e dos objectivos económicos, 
sociais, políticos, através dele prosseguidos

226
. 

 

Na doutrina nacional, o tratadista Hugo de Brito Machado, incentivado 

pela própria nomenclatura constante no texto da Lei n.º 8.137/90, filia-se à corrente 

que entende ser a ordem tributária o bem jurídico tutelado pelos crimes fiscais, 

mormente porque, segundo as palavras do autor, essa mesma ordem tributária tem 

a função de garantir a existência do Estado. 

Realmente, nos crimes contra a ordem tributária, como esta expressão bem 
o diz, o bem jurídico protegido é a ordem tributária e não o interesse na 
arrecadação do tributo. A ordem tributária, como bem jurídico protegido pela 
norma que criminaliza o ilícito tributário, não se confunde com o interesse da 
Fazenda Pública. A ordem tributária é o conjunto das normas jurídicas 
concernentes à tributação. É uma ordem jurídica, portanto, e não um 
contexto de arbítrio. É um conjunto de normas que constituem limites ao 

                                                                                                                                                         
extrafiscais. Os primeiros têm por finalidade principal a obtenção de receitas, enquanto meios de 
financiamento público; os segundos prosseguem outras finalidades para além de uma lógica 
financeira, designadamente finalidades de natureza económica e social” (SOUSA, 2009a, p. 18). No 
mesmo passo, a respeito das distinções entre o caráter fiscal e extrafiscal do tributo, tem-se a 
cátedra do tributarista brasileiro Luciano Amaro: “Segundo o objetivo visado pela lei de incidência 
seja (a) prover de recursos a entidade arrecadadora ou (b) induzir comportamentos, diz-se que os 
tributos têm finalidade arrecadatória (ou fiscal) ou finalidade regulatória (ou extrafiscal). Assim, se a 
instituição de um tributo visa, precipuamente, a abastecer de recursos os cofres públicos (ou seja, a 
finalidade da lei é arrecadar), ele se identifica como tributo de finalidade arrecadatória. Se, com a 
imposição, não se deseja arrecadar, mas estimular ou desestimular certos comportamentos, por 
razões econômicas, sociais, de saúde etc., diz-se que o tributo tem finalidades extrafiscais ou 
regulatórias” (AMARO, Luciano. Direito Tributário brasileiro. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2006, p. 89). 
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poder de tributar e, assim, não pode ser considerado instrumento do 
interesse exclusivo da Fazenda Pública como parte nas relações de 
tributação. 
Na verdade, o interesse da Fazenda Pública na relação de tributação é um 
interesse público secundário. A ordem tributária, como objeto do interesse 
público primário, é que resta protegida pelas normas que definem os crimes 
em estudo neste livro

227
. 

 

Conforme de depreende, segundo esta corrente, as violações produzidas 

pela sonegação fiscal causariam gravame à coerência e unidade da ordem tributária 

em si, enquanto estrutura encarregada das disposições responsáveis pela 

arrecadação dos recursos públicos. 

 

4.2.2 O dever de obediência 

 

Entre as modalidades de dever a que estão sujeitos os indivíduos, e que 

justificariam a intervenção punitiva dos crimes tributários, tem-se a postura adotada 

por parte da doutrina que defende não haver bem jurídico a ser tutelado pelos delitos 

fiscais, sendo o fundamento das incriminações fiscais apenas o dever de obediência 

às regras a que estão todos os cidadãos obrigados a adimplir. 

Essa compreensão das incriminações fiscais deriva do entendimento de 

que a relação tributária é fruto do poder de império que o Estado exerce sobre os 

seus súditos, os quais têm o dever de cumprir as obrigações que lhe são impostas 

pelo poder soberano. 

Discorrendo sobre a concepção do crime tributário como simples dever de 

obediência, desacompanhado de qualquer aspecto substancial que o integre, por 

exemplo, com os valores de justiça social, Susana Aires de Sousa relata: 

Segundo esta teoria caberia aos crimes fiscais uma função de tutela 
puramente formal das normas tributárias. Alguns autores consideram 
mesmo que não se protegeria bens jurídicos através das incriminações 
fiscais. 
Logo, os crimes fiscais, enquanto constitutivos de uma violação da ordem 
jurídica administrativa, eticamente indiferente, seriam puros delitos formais 
aos quais não correspondia qualquer conduta socialmente reprovável. A 
infração fiscal teria uma natureza claramente administrativa, situando-se no 
âmbito do direito sancionatório administrativo

228
. 

 

Conforme se depura, a compreensão de que o objeto jurídico que legitima 

a tipificação dos delitos fiscais é o dever de obediência que têm os cidadãos em 
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relação às ordens emanadas do Estado, adota como premissa a visão do poder de 

tributar como poder absoluto e abstrato, desprovido de qualquer limitação 

substancial. 

 

4.2.3 O dever de colaboração, lealdade e transparência 

 

De acordo com essa corrente funcionalista, a relação jurídica havida entre 

o Estado e o cidadão, este na condição de contribuinte, edifica-se a partir de uma 

estreita relação de confiança entre ambas as partes, sendo que, ao furtar-se ao 

pagamento dos tributos devidos, o agente acaba por malferir esse dever de lealdade 

e fidelidade aos compromissos assumidos com o Fisco. 

Inspirada em raízes contratualistas e refletindo o dever de informação que 

o contribuinte tem para com as autoridades fazendárias, esta teoria tem como bem 

jurídico dos crimes tributários o dever de lealdade e colaboração dos indivíduos, 

sendo punida a conduta humana que se revele desonesta com os interesses da 

Fazenda Pública. 

Adotando o exato sentido do texto, tem-se a cátedra de Enrique 

Bacigalupo segundo a qual “el bien jurídico tutelado es la pretensión del Estado de 

contar con una colaboración leal de los ciudadanos en la determinación de los 

hechos imponibles”229. 

Conforme se percebe, a teoria de que ora se cuida confere mais destaque 

à violação dos deveres administrativos de cooperação e auxílio do contribuinte para 

com o aparelho estatal do que com o fato de receitas tributárias estarem sendo 

subtraídas fraudulentamente da sua verdadeira serventia. 

Nesse sentido, enfocando mais a questão ética que deve nortear as 

relações entre o contribuinte e o Fisco, tendo-a inclusive como ponto central do bem 

jurídico salvaguardado pelas incriminações penais fiscais, a autora Eliana Gersão 

aduz: 

[...] o acento tónico da actividade delituosa não está mais na evasão, mas sim 
na falta de colaboração com a administração, ou seja, na falta de 
cumprimento dos deveres, preparatórios ou acessórios da obrigação fiscal, 
impostos pela lei em ordem a garantir o funcionamento tanto quanto possível 
perfeito do sistema tributário

230
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Essa tendência de associar os crimes tributários aos valores de verdade e 

transparência ganha forças quando se constata o acúmulo de obrigações que os 

contribuintes devem saldar com a Administração Fazendária, seja mantendo livros 

escriturários ou preenchendo formulários, tudo com o propósito de informar suas 

atividades às autoridades encarregadas da apuração e fiscalização da arrecadação 

tributária. 

Privilegiando a relação de boa-fé existente entre o cidadão e o Estado, 

Alecio Adão Lovatto, a respeito do bem jurídico dos crimes tributários, assegura que 

“os crimes previstos no artigo 1º são crimes de resultado, cujo bem jurídico é a 

ordem tributária, a veracidade da ordem tributária em seu aspecto material”231. 

No caso, entende o tributarista que esse imprescindível vínculo de 

confiança existente entre o Estado, por meio de seus órgãos fazendários, e o 

cidadão-contribuinte é guindado à condição de bem jurídico tutelado pelas 

incriminações fiscais. 

 

4.2.4 A função tributária 

 

Outra modalidade de corrente funcionalista é a que propaga que o bem 

jurídico salvaguardado pelas incriminações fiscais é a função tributária, entendida 

como a atividade exercida pela Administração na gestão dos recursos arrecadados 

segundo as normas fiscais regularmente estabelecidas pelo Estado. 

Segundo esse raciocínio, o objeto de tutela dos delitos fiscais é 

exatamente o interesse por parte da Fazenda Pública em ver devidamente 

respeitada toda a normativa tributária e a própria Administração, mas não sob o 

aspecto puramente patrimonial, enquanto entidade incumbida do cumprimento de 

uma função pública, senão sob o aspecto da legislação tributária. 

Adepto e maior expoente desta corrente funcionalista, Fernando Pérez 

Royo, além de afirmar que a função tributária é o bem jurídico genérico, comum a 

todas as modalidades de delitos fiscais, e que o bem jurídico específico deve ser 

extraído da perquirição de cada figura delitiva em particular, postula que esse objeto 

mediato deve ser compreendido como a função pública em si mesma, cujo aspecto 
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central é a atividade financeira estatal, compreendendo o ingresso e o gasto dos 

recursos públicos. 

Siguiendo esta línea de razonamientos, consideraríamos que la protección 
penal (al menos, en los delitos tributarios), se dispensa a la Hacienda, 
considerada no como conjunto patrimonial sino como titular de funciones 
públicas, concretamente de la función tributaria, en cuanto concepto general 
que resume la posición en que el ordenamiento coloca a la Administración 
para la defensa del interés público relativo a la efectiva actuación de las 
normas tributarias

232
. 

 

Em verdade, a perspectiva de que ora se cuida parte do pressuposto de 

que a função tributária, por se tratar de uma função administrativa, neste caso 

voltada à arrecadação fiscal, comporta um conjunto de deveres e faculdades da 

Fazenda Pública e, simultaneamente, uma gama de direitos e deveres para os 

contribuintes. 

Daí que a proteção penal se propõe a assegurar o correto procedimento 

administrativo destinado à arrecadação tributária, tendo como objeto essencial de 

tutela os deveres e direitos estabelecidos pela função tributária, descartando-se o 

resultado patrimonial, nem sempre constatável. 

Ao discorrer sobre a função tributária enquanto bem jurídico salvaguardo 

pelas incriminações fiscais, Carlos Martínez-Bujan Pérez assim se pronuncia: 

En efecto, algunos autores sostienen que el objeto jurídico tutelado en los 
delitos tributarios sería la “función tributaria”, concebida como una simple 
actividad de la Administración encaminada a gestionar los tributos a través 
de un procedimiento determinado

233
. 

 

Discorrendo sobre a corrente funcionalista que entende ser a função 

tributária o bem jurídico protegido pelas incriminações fiscais, Susana Aires de 

Sousa escreve: 

De forma sintética, segundo esta concepção o bem jurídico tutelado 
coincide com o interesse público na aplicação correcta das normas 

                                                 
232

 PÉREZ ROYO, Fernando. Los delitos y las infracciones en materia tributaria. Madrid: Instituto 
de Estudios Fiscales, 1986, p. 64. No mesmo sentido, tem-se o magistério de Juan J. Zornoza 
Perez vazado nos seguintes termos: “Porque si acepta la categoría de bien jurídico como concepto 
de referencia cultural a los valores socialmente relevantes merecedores de la protección penal, es 
obvio que en un ordenamiento democrático la determinación del bien jurídico protegido en cada 
caso no puede prescindir del orden de valores incorporados al texto constitucional y entonces, el 
bien jurídico en los delitos tributarios adquiere uma cierta unidad por referencia a la “función 
tributaria” como actividad de la Administración orientada a la actuación de um interes público que 
consiste en la realización del reparo de la carga tributaria de acuerdo con la ley y, en última 
instancia, de acuerdo con los principios que han de informar el sistema tributario” (ZORNOZA Perez, 
Juan J. El sistema de infracciones y sanciones tributarias: los princípios constitucionales del 
derecho sancionador. Madrid: Editorial Civitas, 1992, p. 61). 

233
 MARTÍNEZ-BUJAN PÉREZ, 1997, p. 56. 



 
131 

 

 

tributárias. Seria essa função tributária e pública, que à administração cabe 
desempenhar, que resultaria prejudicada pela prática de crimes fiscais

234
. 

 

Dentro desse cenário, infere-se que, para os tratadistas que vislumbram a 

função tributária como objeto jurídico das incriminações fiscais, o elemento central 

da tutela penal é a atividade administrativa ligada à gestão das receitas obtidas 

segundo as normas que regulam o procedimento fiscal. 

 

4.2.5 A função social dos tributos 

 

Somada às concepções funcionalistas acima deduzidas, tem-se a 

corrente que proclama que o bem jurídico tutelado pelos crimes tributários 

compreende as inúmeras funções que são desempenhadas pelo tributo em uma 

sociedade fundada no Estado Democrático e Social de Direito. 

Baseando-se na ideia de distribuição adequada dos encargos entre todos, 

o objeto de tutela dos delitos fiscais consistiria no cumprimento de todas as funções 

sociais reconhecidas aos tributos, especialmente a repartição justa dos ônus entre 

todos os contribuintes, respeitando-se a capacidade contributiva de cada indivíduo, 

projetando o desenvolvimento da vida em sociedade e a execução das atividades a 

cargo do Estado Democrático235. 

Entende-se, assim, que o bem jurídico tutelado está vinculado ao caráter 

financiador que os tributos exercem sobre as políticas públicas sociais, protegendo e 

promovendo os direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal. 

Nesse passo, cônscios de que sem a renda gerada pela arrecadação 

tributária, tornar-se-ia impossível a concretização do Estado Democrático de Direito, 

cujos objetivos passam necessariamente pela realização da personalidade humana, 

centro axiológico do texto constitucional, alguns doutrinadores se posicionam como 

sendo o bem jurídico tributário o cumprimento dos programas cominados ao Estado 

e implementados mediante a arrecadação dos tributos, estes considerados 

instrumentos de consecução das finalidades de promoção da justiça social. 
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Com efeito, partindo da premissa que o bem tutelado pelos crimes fiscais 
está vinculado ao seu caráter financiador de políticas públicas e de proteção 
dos direitos fundamentais, parece possível concluir que o bem jurídico 
protegido pelo Direito Penal Tributário pode ser retirado do conjunto de 
valores presente na Constituição na República Federativa do Brasil, que se 
constitui em um Estado Social e Democrático de Direito, com todas as 
obrigações que lhe são impostas no atuar ao pleno desenvolvimento da 
pessoa humana. Esses desideratos constitucionais somente podem ser 
alcançados através de políticas públicas tendentes à erradicação da 
pobreza e das desigualdades sociais e regionais, expressamente 
mencionadas na Constituição, nos arts. 3º, III e 170, VII. Naturalmente, o 
desenvolvimento dessas políticas não é imune aos custos que lhes são 
inerentes, os quais somente podem ser arcados com a cobrança de 
tributos

236
. 

 

Rememore-se, outrossim, que os delitos fiscais por afetarem todos os 

membros da comunidade, não se restringindo a um indivíduo especificamente, são 

delitos cujo bem jurídico se insere na categoria dos interesses transindividuais. 

Enfatizando essa nuança presente nas incriminações fiscais, agregando estas ao 

Estado Social e Democrático de Direito, Luiz Régis Prado pontifica: 

A tutela penal da ordem tributária se encontra justificada pela natureza 
supraindividual, de cariz institucional, do bem jurídico, em razão de que são 
os recursos auferidos das receitas tributárias que darão o respaldo 
econômico necessário para a realização das atividades destinadas a 
atender as necessidades sociais. Tal assertiva é corroborada pela proteção 
constitucional conferida à ordem econômica (art. 170 da CF). 
A atividade tributária do Estado dá lugar a uma política fiscal, que é um dos 
instrumentos fundamentais da formulação da sua política econômica global. 
Ocorre isso quando se busca com os tributos uma melhor distribuição da 
renda nacional, mediante a progressividade da alíquota de certos impostos, 
bem como pela existência de incentivos fiscais, que visam a estimular o 
desenvolvimento de regiões ou indústrias. 
A sociedade (teoria do contrato social), ao transferir seus poderes para o 
Estado, condiciona-os à busca da satisfação ampla, geral e irrestrita do 
bem-estar individual e coletivo, e o papel do Estado, seja na ordem 
econômica, social ou tributária, é um só: ser um instrumento para o alcance 
desse objetivo, isto é, ele é um meio e não um fim em si mesmo. 
A legitimidade constitucional para a tutela da ordem tributária radica no fato 
de que todos os recursos arrecadados se destinam a assegurar finalidade 
inerente ao Estado democrático e social de Direito, de modo a propiciar 
melhores condições de vida a todos (v.g., tratamento de água e esgoto, 
criação de áreas de lazer, saúde, educação). É exatamente característica 
do Estado social promover e garantir a assistência e a solidariedade 
social

237
. 

 

Destacando que o valor tutelado pelos delitos fiscais vai muito além da 

simples arrecadação tributária, passando necessariamente por um sistema justo, 

onde os recursos são usados para a realização do pleno desenvolvimento da 

pessoa humana, Claudio R. Navas Rial afirma que o bem jurídico resguardado “debe 
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entenderse en un sentido dinámico, es decir, como ingreso-gasto público 

indispensable para cumplir la finalidad constitucional propia del Estado”238. 

Idêntico raciocínio, associando os valores de justiça substancial do Estado 

contemporâneo ao objeto jurídico desvendado pelos crimes tributários, é levado a 

efeito por Pablo Chico de la Cámara que assevera: 

Pese a que el Código Penal guarda silencio sobre cuál es el bien jurídico 
que protege la norma penal cabe entender que el Legislador tutela el 
patrimonio de la Hacienda Pública como órgano garante de la función 
financiera del Estado. Por consiguiente, abarcaría no sólo el «quantum», el 
objeto material de la función tributaria objeto de la recaudación, sino en un 
sentido más amplio, los proprios fines que realiza el Estado como garante 
en la gestión de los fondos públicos a través de la distribución equitativa de 
la carga tributaria y la ulterior asignación de los recursos públicos

239
. 

 

A ideia de bem jurídico-penal tributário como sendo a função social 

cumprida pelos tributos no Estado Democrático de Direito já foi compartilhada pelo 

Tribunal Supremo espanhol, cuja sentença pioneira do caso Lola Flores assim 

declara: 

Desde el punto de vista de lo que puede denominarse filosofía del sistema 
penal, el bien jurídico protegido en este tipo de delitos, teniendo en cuenta 
la esencialidad de los distintos y no siempre coincidentes criterios 
doctrinales, está íntimimamente relacionado con los artículos 1.1 de la 
Constitución, que proclama a la Justicia como valor fundamental del 
Ordenamiento Jurídico, y el 31 de la misma Ley Fundamental, en orden a la 
función que los tributos han de desempeñar en un Estado democrático de 
Derecho al exigir uma contribución de todas las personas a los gastos 
públicos según la capacidad económica del contribuyente mediante un 
sistema tributario justo, de igualdad y progresividad; se trata en definitiva de 
proteger el orden económico, dentro del más amplio orden social, conforme 
el Ordenamiento jurídico que ha de realizar la justicia material dentro de los 
parámetros de la Ley positiva

240
. 

 

O tratadista Luis Gracia Martín adota o mesmo ponto de vista, ao atestar 

que o “bien jurídico protegido por el Derecho penal tributario puede (y debe) definirse 

mediante la fórmula de las funciones del tributo concretadas en la recaudación 

tributaria”241. 
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Mas não é só isso. Os valores de justiça e solidariedade também devem 

ser associados à função social dos tributos como bem jurídico salvaguardado pelas 

incriminações fiscais. Postula-se, em razão da democracia substancial perseguida 

pelo Estado contemporâneo, e tendo a arrecadação tributária papel relevante na 

consecução dessa finalidade, que os valores que norteiam o Estado Democrático e 

Social de Direito também devem integrar o objeto jurídico protegido pelos crimes 

tributários. Nesse sentido, Eugenio Simón Acosta é contundente ao discorrer sobre o 

bem jurídico tutelado pelos delitos fiscais: 

[...] el derecho-deber de solidariedad ciudadana que constituye el 
fundamento del sistema tributário. Sólo indirectamente se protege el 
patrimonio público con este tipo penal. El tributo es la imprescindible 
institución niveladora que permite compatibilizar la libertad con igualdad, 
hace posible el compromiso de estos principios que están em permanente 
tensión y sirve a la paz social. En otros términos la justa contribución al 
sostenimiento de las cargas públicas en un bien en sí mismo, protegible por 
el derecho, y a este bien trata de servir el Código Penal cuando castiga la 
insolidariedad de quien defrauda a la Hacienda Pública. La protección del 
patrimonio público, que también se consigue en este delito, es una finalidad 
mediata o indirecta, que se deriva como simple consecuencia de la 
protección del valor de la solidariedad, auténtico bien jurídico protegido

242
. 

 

Em síntese, a ideia central da corrente funcionalista do bem jurídico-penal 

tributário como a função exercida pelo tributo no corpo social tem como argumento 

nuclear a compreensão de que a garantia dos ingressos tributários são necessários 

à manutenção e razão de ser do próprio Estado Democrático, cuja finalidade 

inarredável é garantir aos homens a promoção e a proteção dos direitos 

fundamentais, o desenvolvimento da dignidade da pessoa humana e a difusão dos 

valores de justiça social, igualdade e solidariedade. 
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4.3 Posição adotada 

 

Todas as perspectivas apresentadas carregam méritos e desvantagens 

para o descortino da questão que envolve o bem jurídico-penal resguardado pelos 

crimes tributários, daí porque se pode afirmar com segurança ser difícil referendar, 

com rigor, versões puras ou estritas de cada uma das perspectivas já delineadas, 

haja vista que nenhuma concepção isoladamente considerada resolve a questão 

que se põe a respeito da lesividade do objeto jurídico tutelado pelas incriminações 

fiscais. 

No entanto, ainda assim, é possível delinear os aspectos mais relevantes 

que circundam os delitos fiscais e, desse modo, desenhar os contornos do seu 

objeto jurídico, excluindo assim as concepções que não se mostrem condizentes 

com as atuais premissas humanistas. 

O modelo patrimonialista, induvidosamente, apresenta o mérito de definir 

um bem jurídico objetivo e de fácil aferição, cuja referência concreta auxilia a 

compreensão do alcance dos tipos tributários, reduzindo, ao máximo, a possibilidade 

de discussões, vezes muitas levadas a efeito por interesses meramente pessoais, 

sobre a integralização ou não da conduta delitiva. 

Por outro lado, a visão patrimonialista incorre no erro de avizinhar as 

incriminações fiscais com os crimes patrimoniais, definindo o patrimônio do Estado 

apenas sob o aspecto numérico e contábil, olvidando todos os interesses em jogo 

quando se frustra a arrecadação fiscal. 

Esta interpretación concude al fracaso de los preceptos y a total impunidad 
para quienes lesionan el auténtico bien jurídico protegido. El património 
individual nada tiene que ver con el património del Estado y los delitos 
fiscales en nada se asemejan a los delitos contra la propriedad

243
. 

 

Aliás, outra objeção levantada em desfavor do modelo patrimonialista 

puro concerne à circunstância de que se olvida que ao tributo, amiúde, se destinam 

funções que transcendem o papel exclusivamente fiscal, onde o aspecto 

arrecadatório cede espaço para a regulação da economia ou mesmo para outros 

setores da vida humana244. 
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Nessas hipóteses, a criação ou a majoração de impostos, taxas e 

contribuições forma um arquétipo jurídico e econômico direcionado para a 

concretização dos inúmeros direitos fundamentais, entre eles, verbi gratia, o meio 

ambiente hígido e saudável, tutelado pela instituição de impostos extrafiscais 

ambientais245,246. 

Realmente, a análise ainda que perfunctória do cenário global atual, 

inclusive no caso brasileiro, indica que a instituição de tributos ou a desoneração da 

carga tributária, com frequência, passa pela necessidade de ajustes na economia do 

país, sendo possível indicar como exemplos de medidas dessa natureza a utilização 

da contribuição incidente sobre combustíveis para controlar o índice inflacionário e a 

redução das alíquotas do imposto sobre produtos industrializados como instrumento 

de incentivo da indústria e do comércio. 

De fato, quando se impõe ao Estado Democrático e Social de Direito o 

incremento do cenário social e econômico em benefício de uma sociedade justa, 

igual e fraterna, há de se compreender que o sistema fiscal, muito além de se ocupar 

com a arrecadação de tributos para o adimplemento dos programas sociais a que 

está vinculado, também atrai para si a obrigação de repartição das riquezas e dos 
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ônus entre os indivíduos, o que o faz por intermédio de uma técnica de intervenção 

dissuassória ou estimulatória de comportamentos. 

Sobre essa questão, desvinculando a imagem puramente patrimonialista 

dos crimes tributários, Sávio Guimarães Rodrigues escreve: 

Para demonstrar melhor o pensamento, basta imaginar uma fraude 
perpetrada por um dirigente de uma sociedade empresária com o intuito de 
reduzir o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente na 
circulação de bebidas alcoólicas ou cigarros. Sabendo-se da seletividade 
que marca este imposto federal (art. 153, § 3º, I, da CRFB), logo se percebe 
que aquele comportamento delitivo não afetaria tão-somente o patrimônio 
público. Não se pode dizer que a incriminação, no caso, se resumiria à 
proteção da receita pública, mas sim que a garantia do sistema tributário 
que confere ao IPI uma participação ativa no desestímulo de determinadas 
condutas praticadas na comunidade

247
. 

 

Com efeito, diante da crescente função extrafiscal atribuída aos tributos, 

notadamente em razão da crescente intervenção do Estado no setor econômico e 

social, conformando o mercado e promovendo a realização da dignidade da pessoa 

humana, e da carência da compreensão patrimonialista em resguardar juridicamente 

essa perspectiva extrafiscal, resta necessária a adoção de um modelo que 

contemple simultaneamente ambas as perspectivas fiscal e extrafiscal dos tributos. 

O modelo funcionalista atende a essa necessidade. Suas premissas 

podem ser adotadas, indistintamente, tanto para a fiscalidade quanto para a 

extrafiscalidade dos impostos, de modo que, sob essa perspectiva, o padrão 

funcional dos tributos se mostra mais adequado do que a concepção patrimonialista 

para explicar o bem jurídico resguardado pelas incriminações fiscais. 

Por outro lado, as várias modalidades de modelo funcionalista acima 

deduzidas também guardam, cada uma a seu modo, suas próprias deficiências, não 

se podendo acatá-las aprioristicamente sem o mesmo olhar crítico que se lançou em 

desfavor do standard puramente patrimonialista. Seja demonstrado, pois. 

A ordem econômica e tributária apresenta o revés de explicar, de forma 

extremamente genérica, o objeto jurídico salvaguardado, ao mesmo tempo em que 

demanda ulteriores especificações, como a noção de patrimônio público, para 

justificar a legitimidade das incriminações fiscais. 

A vertente funcionalista que entende ser o bem jurídico protegido pelos 

crimes tributários o dever de obediência a que o cidadão está sujeito perante o 

Estado em razão do poder de império que este detém, não resiste aos mais frágeis 
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dos sopros da juridicidade, haja vista a ideia atualmente difundida de que não 

podem conservar-se firmes as incriminações que não ostentem legitimidade material 

angariada junto à Constituição Federal e aos valores dominantes em uma 

determinada comunidade. 

Considera-se hoje ultrapassada tal concepção puramente formal da 
incriminação fiscal. Esta teoria foi profundamente abalada ao reconhecer-se 
ao sistema fiscal e à norma fiscal uma função que vai para além da mera 
obtenção de receitas. A maioria da doutrina considera que, ao 
responsabilizar-se o sistema fiscal pelo cumprimento de finalidades extra-
fiscais, aliadas aos valores de justiça e solidariedade social, o ordenamento 
tributário perdeu a marca de neutralidade ética que em tempos o 
caracterizou. Na verdade, a tributação tem fundamento e limites 
constitucionais, que lhe retiram qualquer arbitrariedade

248
. 

 

Realmente, se se compreende hodiernamente que o conceito de bem 

jurídico há de expressar as condições essenciais necessárias à realização humana, 

devidamente refletidas nos valores adjacentes ao Estado Social de Direito, não há 

como se conceber a ideia de infrações penais que não carreguem em sua essência 

a tutela desses valores, cujos parâmetros, inclusive, dizem respeito à própria 

legitimidade da intervenção penal. 

Por sua vez, com referência ao dever de lealdade e colaboração a que os 

indivíduos estão sujeitos perante a administração fiscal, como bem jurídico protegido 

pelos crimes tributários, objeta-se o fato desta obrigação se revelar excessivamente 

vaga, ao mesmo tempo em que se articula que equiparar o dever de transparência a 

objeto jurídico das incriminações fiscais, estar-se-ia a reduzir referidas infrações a 

meros crimes de desobediência. 

A seu turno, à vertente da função tributária são dirigidas as críticas de que 

não apenas o bem jurídico, nessa hipótese, se revela demasiadamente genérico, 

com evidentes prejuízos para a concretização do objeto, o que sói ocorrer, com 

muitas das correntes funcionalistas, como também se argumenta que a realização 

do tipo penal, em momento algum, lesiona ou põe em risco as funções que o tributo 

deve exercer. Sávio Guimarães Rodrigues, dissertando sobre os reproches 

levantados em desfavor da perspectiva ora versada, esclarece: 

Ao se relacionar o objeto de tutela com certas funções, perde-se os 
parâmetros palpáveis para uma aferição segura da lesão ao bem jurídico. A 
consideração única de fatores teleológicos dilui a necessária concretude do 
objeto de tutela, tornando-o intangível e útil apenas como instrumento de 
interpretação da norma. 
É dizer: dificilmente seria possível comprovar que uma conduta individual se 
apresentaria determinante para atingir a política econômica estatal, a 
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capacidade financeira do Estado, ou mesmo o planejamento de 
redistribuição de rendas através da carga fiscal. Aceitar que todas as 
condutas sejam de antemão lesivas neste tanto retiraria do bem jurídico seu 
caráter crítico e limitador do poder punitivo, reduzindo os comportamentos 
criminosos a simples desobediências

249
. 

 

Por derradeiro, quanto à função social dos tributos como bem jurídico 

tutelado pelos crimes tributários, depara-se com as mesmas censuras de se tratar de 

objeto vago e impreciso e de que a conduta isoladamente considerada não é capaz 

de lesionar a função social cumprida pelos impostos no Estado Democrático, como, 

aliás, já se objeta quanto à função tributária como interesse juridicamente 

salvaguardado. 

Como se pode constatar, também a corrente funcionalista que entende 

ser a função social dos tributos o bem jurídico resguardado pelas incriminações 

fiscais, a despeito de ser a que melhor se adéqua à realidade institucional de um 

Estado Democrático e Social de Direito, também é vista com reservas por parte da 

doutrina. 

Neste azo, ao fazer alusão à postura crítica adotada pela doutrina alemã 

contra a vertente funcionalista da função social dos tributos como bem jurídico dos 

delitos fiscais, Susana Aires de Sousa sintetiza todas as objeções levantadas, assim 

se pronunciando: 

Uma concepção deste tipo tem, no entanto, recebido fortes críticas por parte 
da doutrina alemã. Entende-se que uma «compreensão que identifique o 
bem jurídico tutelado com a função social das receitas fiscais consegue 
somente apreender reflexos de protecção inerentes ao tipo criminal 
enquanto meio de luta contra o fenómeno criminal de fraudes aos 
impostos». Nem o património dos cidadãos honestos, nem as funções 
estatais cumpridas com os meios fiscais são prejudicados numa medida 
apreciável através da conduta individual de fraude fiscal. Na verdade, só a 
consideração global dos montantes defraudados é susceptível de alcançar 
uma ordem de grandeza que limite a capacidade financeira do Estado, 
necessária ao cumprimento de suas tarefas, e imponha sobrecarga fiscal 
suplementar aos contribuintes cumpridores das suas obrigações fiscais. A 
conduta individual de fraude fiscal, por causa dos efeitos limitados que tem 
sobre a receita global de impostos, não é apta a modificar de modo visível a 
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 RODRIGUES, 2013, p. 154-155. Comungando da mesma ideia, Rodrigo Sánchez Ríos oferece os 
seguintes óbices: “Entretanto, algumas ressalvas devem ser feitas quanto à adoção desta função 
dentro do âmbito estritamente penal. A primeira delas é que a realização típica do delito fiscal não 
coloca em perigo as funções do tributo, porque vale o raciocínio de que, se a lesão do bem jurídico 
é um elemento do tipo de injusto – e portanto deveria ser abarcada pelo dolo do autor -, 
compreender-se-á porque o referido bem jurídico (a “função tributária”) não possa ser aceito como 
interesse tutelado no sentido técnico da palavra por não possuir relevância direta no elemento 
objetivo. Além do que não resulta necessário que o dolo do autor abarque o conhecimento de que, 
com sua conduta típica, está afetando as “funções do tributo”, sendo suficiente apenas o 
conhecimento de que, com sua conduta, está causando um prejuízo patrimonial ao Erário Público. 
Destarte, a “função tributária” estaria também ausente do elemento objetivo do tipo” (SÁNCHEZ 
RÍOS, 1998, p. 48). 
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distribuição da carga fiscal. [...] Uma última reserva dirige-se à natureza 
demasiado abstracta de uma concepção deste tipo, ao confundir o bem 
jurídico com os fundamentos e objectivos de uma política fiscal, 
nomeadamente o equilíbrio social e o desenvolvimento económico

250
. 

 

Como se pode constatar, todos os modelos e vertentes apresentados 

trazem consigo algum revés na fundamentação do bem jurídico protegido pelos 

crimes tributários, o que se dá, especialmente, em razão da contemporaneidade e 

complexidade das incriminações fiscais, se comparadas com a estrutura inerente 

aos delitos forjados pelo Direito Penal convencional. 

Daí porque se entende que a melhor opção para tornar clara a 

legitimidade dos delitos fiscais é abraçar a pluriofensividade dos valores que essas 

infrações violentam quando praticadas. 

Assim, não se renuncia as vantagens oferecidas pelo modelo 

patrimonialista, sobretudo no que toca à objetividade e concretude de suas 

premissas, facilitando a aferição das condutas lesivas ao interesse tutelado, ao 

mesmo tempo em que se confere importância aos aspectos de justiça social e 

solidariedade, tão caros à vertente funcionalista da função social dos tributos. 

Uma visão dessa natureza contempla a questão patrimonial sob o ponto 

de vista financeiro, mas também se ocupa da atribuição que as receitas fiscais 

cumprem em um Estado onde a ideia de democracia substancial sobrepuja os 

pontos que sustentam uma democracia meramente formal, especialmente ao 

viabilizar a execução de políticas sociais para a concretização dos direitos 

fundamentais. 

Especificamente a respeito da perspectiva plurívoca do bem jurídico 

tutelado pelos delitos tributários, o tratadista Mario H. Laporta pontifica: 

De este modo, la visión de este delito como una figura que afecta a un bien 
jurídico supraindividual nos permite explicar con claridad esta especie de 
pluriofensividad que ostenta el delito de evasión fiscal. Por un lado, existe 
una inmediata afectación a una función estatal de percepción, verificación, 
control, etc., que es la que primero se ve conmovida por la infracción del 
deber periférico extrapenal; pero al mismo tiempo, y de modo mediato, 
existe una afectación al patrimonio del Estado entendido de modo dinámico. 
Ambas tienen que darse y ninguna es más relevante que la outra, pero ló 
importante es que, del lado de la afectación de una función, se tiene que 
verificar un menoscabo patrimonial, pues individualmente no pueden 
fundamentar, frente al principio de lesividad, la tutela penal de este tipo de 
comportamientos. 
En suma, ni lo uno ni lo outro: el delito de evasión fiscal protege, bajo la 
estructura de los delitos supraindividuales, una constelación de bienes 
jurídicos enorme. Dependerá de cada caso establecer, entonces, qué 
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función concreta se afecta, de qué modo y si el Fisco está configurado 
normativamente para repeler ciertos comportamientos, así como si en el 
caso concreto hay una afectación patrimonial relevante

251
. 

 

Em sentido semelhante, Carlos Martínez-Bujan Pérez também associa as 

ideias de patrimônio público e função social dos tributos para identificar o bem 

jurídico salvaguardado pelos delitos fiscais, ao esclarecer que: 

[...] en esta figura delictiva el bien jurídico inmediatamente protegido es el 
patrimonio de la Hacienda Pública, concretado (si se prefiere, esta adición) 
en la recaudación tributaria. Este es, por tanto, el bien jurídico tutelado en 
sentido técnico, y es éste, pues el bien jurídico que ha de resultar lesionado 
por el comportamiento típico individual y cuya vulneración ha de ser captada 
por el dolo del autor. Evidentemente, ello no significa desconocer la 
existencia de un bien jurídico mediato o inmaterial, que es el bien jurídico 
representado y que vendría integrado por las funciones que el tributo está 
llamado a cumplir, pero con la salvedad de que dicho bien no posee 
relevancia directa alguna ni en el tipo objectivo, ni en el subjetivo, es decir, 
es un bien que por su grado de generalidad no puede ser lesionado por el 
comportamiento típico defraudatorio individual, sino que en su caso solo 
podrá ser abstratamente puesto en peligro a través de la reiteración y 
generalización de las conductas defraudatorias

252
. 

 

Destarte, infere-se que a justificação dos crimes tributários encontra-se na 

circunstância de que não apenas impõem um prejuízo imediato ao patrimônio da 

Fazenda Pública, prejudicando a arrecadação das receitas fiscais, como igualmente 

atingem os valores constitucionais da justiça social, igualdade e solidariedade de 

todos os indivíduos com a manutenção dos gastos públicos e regular funcionamento 

do aparelho estatal. 

De fato, a conjugação do modelo patrimonial com a ideia difundida pelos 

funcionalistas de que os tributos cumprem uma função social de financiamento das 

atividades estatais, é a que melhormente apresenta os matizes do bem jurídico 

salvaguardado pelos delitos fiscais. 

A principal vantagem de se compreender a incriminação fiscal como um 

delito pluriofensivo, que agride tanto o patrimônio público quanto as funções 

desempenhadas pelos tributos no Estado Democrático e Social de Direito reside no 

fato de que assim tanto as facetas mais caras do modelo patrimonial restam 

devidamente contempladas, com todos os corolários delas decorrentes, como, por 

exemplo, aspectos referentes à lesividade e à individualidade da conduta, ao dolo do 

autor e aplicação do princípio da insignificância, como também ao debate acerca do 

papel que os tributos representam na sociedade, como instrumento principal de 
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financiamento das prestações públicas, é conferida a devida importância que o tema 

merece. 

Enfim, são respeitados os princípios tradicionais de imputação do Direito 

Penal, ao mesmo tempo em que se confere um toque de contemporaneidade aos 

crimes tributários, haja vista a intensa prejudicialidade causada pela sonegação 

fiscal em um Estado realizador da dignidade humana e de programas sociais. 
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5 A POLÍTICA CRIMINAL DOS CRIMES TRIBUTÁRIOS – A QUESTÃO DA 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO, A QUALQUER TEMPO, 

DO TRIBUTO 

 

Ultrapassadas as ideias orquestradas nos capítulos anteriores, faz-se 

mister se ater especificamente à regulamentação brasileira dos efeitos do 

pagamento nos crimes contra a ordem tributária, para se concluir que do modo 

como o instituto está normatizado, não apenas o bem jurídico tutelado pelas 

incriminações fiscais não se encontra devidamente protegido, como outros 

reproches podem ser aventados à opção político-criminal, urgindo-se assim o 

Estado brasileiro a rever a possibilidade atualmente existente de o sonegador se 

livrar da persecução penal simplesmente pagando, a qualquer tempo, os tributos 

anteriormente sonegados. 

 

5.1 Noções gerais de Política Criminal 

 

Desde as mais priscas eras o ser humano enfrenta as agruras causadas 

pelo fenômeno da criminalidade, não havendo, em qualquer das fases da História, 

qualquer época em que não se tenha testemunhado exemplos de prática criminosa 

entre os homens253. 

Presente esta moldura, é de se esperar que, com vistas à convivência 

pacífica e estável entre os membros do corpo social, mantendo os níveis de 

criminalidade em números minimamente aceitáveis, o Estado tenha um 

planejamento e elabore estratégias para o combate deste fenômeno da vida 

humana, que a cada dia se refaz, seja pelo surgimento de novos problemas, seja 

pela necessidade de novas soluções para problemas velhos. 

Esse enfrentamento da criminalidade constitui medida impositiva para 

asseguramento da coexistência social, considerando os prejuízos causados pela 
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 “Em todas as sociedades conhecidas existem e existiram uma série de condutas que foram 
proibidas ou foram de cumprimento obrigatório, sob ameaça de um mal. Atualmente, e quando 
ocorrem certas condições, denominamos essas condutas delitos. [...] Ainda que possa ser 
reprovável, o delito é um fenômeno normal de uma sociedade. Com efeito, não apenas existem em 
toda a sociedade condutas que podem ser consideradas delitivas, mas também parece não existir 
sociedade sem delito. Isso se reconhece como princípio da normalidade do delito” (SERRANO 
MAÍLLO, Alfonso. Introdução à criminologia. Tradução Luiz Regis Prado. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 42-43). 
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criminalidade ao desenvolvimento sadio e hígido dos integrantes de uma 

determinada comunidade. 

No entanto, como essa defrontação precisa respeitar toda a ordem 

constitucional estabelecida, e deve estar acompanhada de estudos, análises e 

pesquisas dos instrumentos mais hábeis para a diminuição dessa chaga social, não 

há como fazê-la sem que o faça dentro de um âmbito específico da ciência do 

Direito Penal, com todo o método e rigor científicos. A esse ramo confere-se o nome 

de Política Criminal. 

A ideia de Política Criminal ganhou difusão acadêmica com a pena de 

Franz Von Liszt, para quem a compreensão e a aplicação das normas penais não 

podiam mais se circunscrever à perquirição do direito normativo, devendo ir mais 

além, pesquisando as causas e as melhores estratégias para o controle social da 

deviance. 

Nesse exato instante, surgia o modelo tripartido de ciências criminais, 

onde se destacava a Dogmática Penal, a Criminologia e a Política Criminal, não 

mais havendo qualquer espécie de ascendência de uma sobre as demais, ao 

contrário do que ocorria anteriormente quanto a Dogmática Penal ostentava uma 

condição de superioridade em relação à Criminologia e a Política Criminal254. 

Nesse contexto, à Dogmática Penal255 – ciência criminal primeira – 

incumbe o estudo da interpretação e sistematização das regras legais, das 

elaborações doutrinárias e das manifestações jurisprudenciais do Direito Penal 

vigente sob uma perspectiva meramente técnico-jurídica. Para tal mister, parte-se 

dos preceitos legais postos pelo poder estatal e se procura racionalizar os institutos 

do Direito Penal, por meio da ordenação do seu conteúdo, catalogando-o em um 
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 “[...] atualmente, política criminal e criminologia não podem permanecer subalternizadas e 
limitadas à condição de simples ciências co-adjuvantes do direito penal. Lançado de outro modo: à 
ciência do direito penal stricto sensu (i.e., a dogmática penal), não mais se justifica – superado o 
Estado de Direito meramente formal – uma posição de superioridade hierárquica sobre aquel’outros 
subsistemas jurídicos” (CÂMARA, Guilherme Costa. Programa de política criminal: orientado para 
a vítima de crime. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; Coimbra: Coimbra Ed., 2008, p. 163). 
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 Imperioso destacar que ao empregar o termo dogma, faz-se no sentido de uma declaração de 

vontade com pretensão de validade universal, almejando-se a solução de problemas sociais. Daí 
porque a despeito de a Dogmática Penal partir do conjunto de normas positivas, não pode e não 
deve assumir um caráter dogmático, no sentido de uma verdade absoluta, adquirida de modo 
apriorístico, haja vista que o que caracteriza o cerne de qualquer conhecimento contemporâneo que 
se proclame científico é o seu caráter dinâmico, crítico, suscetível à ampliação e renovação do que 
por ora se tem por definitivo. Enfim, dogmática, no sentido empregado, não pode ser confundida 
com dogmatismo, uma atitude conservadora, acrítica. Criticando a insistência de parte da 
comunidade científica em utilizar a expressão dogmática tem-se a obra de MACHADO SEGUNDO, 
Hugo de Brito. Por que dogmática jurídica? Rio de Janeiro: Forense, 2008. 
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sistema. Em síntese, a Dogmática Penal se ocupa do estudo do direito positivo e 

dos seus institutos, sob os ângulos legais, doutrinários e jurisprudenciais. 

Com o objetivo explícito de estabelecer as condições de aplicabilidade 
judicial do direito, a dogmática penal – organizada a partir da tripartição 
teoria da lei, teoria do delito e teoria da pena -, elaborada e conduzida por 
intérpretes privilegiados (dogmática superior), harmonizaria o material 
legislativo de forma a propiciar ao operador do direito (dogmática inferior) 
critérios seguros de aplicabilidade. Desta forma, caberia à doutrina penal, 
através dos instrumentos interpretativos fornecidos pelas teorias das fontes, 
(a) diagnosticar lacunas e antinomias e (b) proporcionar critérios de 
integração e colmatação, assegurando estabilidade ao cotidiano forense 
(segurança jurídica)

256
. 

 

Já a Criminologia passa a se deter sobre os elementos reais do crime, 

entendidos como o comportamento do ser humano e suas relações com o mundo 

exterior; ocupa-se, portanto, com o estudo do delito e do delinquente, este enquanto 

indivíduo e membro do corpo social. Noutras palavras, a Criminologia se encarrega 

das causas e dos fatores do delito para fins de sua prevenção e reinserção do 

agente criminoso, observando o crime como um problema social, tão antigo quanto 

à própria existência humana. 

Após afirmar que a Criminologia contempla três ramos distintos como a 

Sociologia do Direito Penal e do comportamento desviante, a etiologia do 

comportamento e do comportamento desviante e a reação social, Lola Aniyar de 

Castro conceitua a Criminologia como sendo 

[...] a atividade intelectual que estuda os processos de criação das normas 
penais e das normas sociais que estão relacionadas com o comportamento 
desviante; os processos de infração e de desvio destas normas; e a reação 
social, formalizada ou não, que aquelas infrações ou desvios tenham 
provocado: o seu processo de criação, a sua forma e os seus efeitos

257
. 

 

Verifica-se assim que a Criminologia está intimamente ligada ao estudo e 

termos que explicam o fenômeno da criminalidade e os fatores que impulsionam a 

conduta humana delitiva, abrangendo tanto conhecimentos antropológicos e 

sociológicos, sem, no entanto, afirme-se, se socorrer das ideias lombrosianas do 

caráter biológico e psicológico do crime. A Criminologia, portanto, aborda o 

fenômeno criminal através de indagações como “quem é o criminoso?”, “como se 

torna desviante?” e “quais condições sociais determinam a prática delitiva?”. 

Por fim, a Política Criminal tem a função de buscar e formular soluções 

normativas que venham a melhorar a justiça e a eficiência do ordenamento penal de 
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uma determinada sociedade em um dado momento histórico, de modo que, atuando 

ao lado dos outros âmbitos científicos acima indicados, a Política Criminal, 

materializando-se na atividade que procura os meios mais adequados para o 

controle da criminalidade, estabelece como devem ser configuradas a legislação e a 

jurisprudência na promoção de proteção do tecido social. 

Realmente, ao promover o estudo sistemático das condições reais que 

sugestionam a prática criminosa, a Política Criminal propõe as fórmulas jurídicas 

mais justas e eficientes para o combate do fenômeno delitivo, o que o faz, 

igualmente, por intermédio do exame glosador da realidade circundante e da 

priorização dos instrumentos acessíveis na organização jurídico-social. 

Nesse passo, Nilo Batista, além de alertar que a ideia de Política Criminal 

por ele defendida não se equipara à noção proposta por Von Liszt no final do século 

XIX, apresenta o seguinte conceito: 

Do incessante processo de mudança social, dos resultados que apresentem 
novas ou antigas propostas do direito penal, das revelações empíricas 
propiciadas pelo desempenho das instituições que integram o sistema 
penal, dos avanços e descobertas da criminologia, surgem princípios e 
recomendações para a reforma ou transformação da legislação criminal e 
dos órgãos encarregados de sua aplicação. A esse conjunto de princípios e 
recomendações denomina-se política criminal. Segundo a atenção se 
concentre em cada etapa do sistema penal, poderemos falar em política de 
segurança pública (ênfase na instituição policial), política judiciária (ênfase 
na instituição judicial) e política penitenciária (ênfase na instituição 
prisional), todas integrantes da política criminal

258
. 

 

De fato, a Política Criminal, ao examinar a legislação vigente, 

contemplando a sua capacidade de proteção das instituições e da própria 

comunidade, propõe as medidas necessárias para o combate contra a criminalidade 

com vistas a aperfeiçoar o Direito Penal como instrumento de controle social. 

Como consequência das ideias esposadas, infere-se que a Política 

Criminal assume uma função transcendente das ciências criminais, norteando a 

escolha de institutos dogmáticos penais coerentes com as demandas postas pela 

realidade social e com os vetores axiológicos albergados no Texto Constitucional. 

O autor Guilherme Costa Câmara, esclarecendo que à Política Criminal 

cumpre determinar as diretrizes para as quais deve o sistema penal assestar, 

fornecendo os parâmetros de controle da criminalidade, pontifica: 

[...] a política criminal perspectivada, é bem de ver, como uma ciência 
cultural independente – entendida como a configuração fundamental das 
condições e fins do sistema jurídico penal, ou ainda como o conjunto dos 

                                                 
258

 BATISTA, 2011, p. 33. 



 
147 

 

 

procedimentos pelos quais o corpo social organiza as respostas do 
fenômeno criminal, comparece, dessarte, como teoria e prática das 
diferentes formas de controle social da deviance – desenvolvendo-se e 
progredindo em constante sinergia com a ciência estrita do direito penal e 
com a criminologia

259
. 

 

Não é despiciendo registrar, por derradeiro, que as diferentes funções 

cumpridas pelas ciências criminais são magistralmente retratadas por Jorge de 

Figueiredo Dias que, citando fragmento da obra de Von Liszt, consigna: 

Até finais do séc. XIX a dogmática jurídico-penal era a única ciência que 
servia a aplicação do direito penal e, por conseguinte, a única que o jurista 
podia e devia legitimamente cultivar. Posteriormente, contudo, reconheceu-
se que a tarefa social de controlo do crime não podia bastar-se com uma 
ciência puramente jurídica, normativa e dogmática. A consequência com 
êxito daquela tarefa dependia antes também, em alto grau, de uma 
definição das estratégias de controlo social do fenómeno da criminalidade, 
cujas quotas aumentavam por todo o lado: era o domínio por excelência da 
política criminal. Como dependia do conhecimento empírico da 
criminalidade, dos seus níveis e das suas causas, que precisamente uma 
nova ciência então nascente pretendia abarcar e desenvolver: era o 
domínio por excelência da criminologia. [...] Uma ciência conjunta, esta, que 
compreenderia como ciências autónomas: a ciência estrita do direito penal 
(ou dogmática jurídico-penal), concebida, ao sabor do tempo, como o 
conjunto de princípios que subjazem ao ordenamento jurídico-penal e 
devem ser explicitados dogmática e sistematicamente; a criminologia, como 
ciência das causas do crime e da criminalidade; e a política criminal, como 
“conjunto sistemático dos princípios fundados na investigação científica das 
causas do crime e dos efeitos da pena, segundo os quais o Estado deve 
levar a cabo a luta contra o crime por meio da pena e das instituições com 
ela relacionadas”

260
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 DIAS, 2007, p. 19-20. O penalista português, dessa vez em co-autoria com Manuel da Costa 
Andrade, ao deitar luzes sobre a temática da área de atuação das ciências criminais, esclarece: “O 
étimo fundante do Estado de Direito material, de cariz social e democrático – um Estado que 
mantém incólume a sua ligação ao direito, e mesmo a um esquema rígido de legalidade, bem como 
o seu respeito e o seu propósito de garantia dos direitos fundamentais; mas que se move, dentro 
daquele esquema, por considerações de justiça na promoção e realização de todas as condições 
(sociais, culturais e económicas) de livre desenvolvimento da personalidade de cada homem -, 
parece porém permitir ou postular uma nova síntese. Por um lado, a função da dogmática vira-se do 
sistema para o problema, isto é, passa a visar prioritariamente a justa resolução do problema posto 
por cada caso jurídico-penal e a posterior integração daquela no sistema, que assim se torna em 
sistema aberto. Por outro lado, a criminologia, ao mesmo tempo que alarga o seu campo de 
atenção, introduzindo nele a consideração das instâncias formais e informais de controlo social, 
torna-se, de ciência puramente explicativa, numa crítica penetrada de valorações jurídico-políticas. 
Com tudo isto, por sua vez, a política criminal ganha uma posição de transcendência perante as 
restantes ciências criminais, tornando-se trans-sistemática relativamente a elas e, desta maneira, 
competente para definir em último turno os limites da punibilidade” (DIAS, Jorge de Figueiredo; 
ANDRADE, Manoel da Costa. Criminologia: o homem delinquente e a sociedade criminógena. 
Coimbra: Coimbra Ed., 2013, p. 95). Em sentido contrário ao exposto nas linhas acima trabalhadas, 
Eugenio Raúl Zaffaroni, ao escrever sobre o realismo marginal, destaca não haver diferenças entre 
a Criminologia e a Política Criminal. São essas as palavras do autor argentino: “A dimensão 
criminológica permitiria uma aproximação dos mecanismos e efeitos da realidade operacional de 
nossos sistemas penais com a clara e confessa intencionalidade de procurar o saber necessário 
para diminuir seus níveis de violência de forma imediata e para suprimi-los de forma mediata, como 
objetivo ou estratégia ‘utópica’ (no sentido positivo do ‘não realizado’, não no sentido negativo do 
‘não realizável’). Não acreditamos na separação entre a criminologia e a política criminal, pois todo 
saber criminológico está previamente delimitado por uma intencionalidade política (ou ‘político-
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Desse entendimento não destoa a cátedra de Claus Roxin que, ao 

destacar a importância que cumpre a Política Criminal para a própria ordenação 

coerente do sistema jurídico-penal, sublinha: 

A ideia de estruturar categorias basilares do Direito Penal com base em 
pontos de vista político-criminais permite transformar não só postulados 
sócio-políticos, mas também dados empíricos e, especialmente 
criminológicos, em elementos fecundos para a dogmática jurídica. Se 
procedermos deste modo, o sistema jurídico-penal deixará de ser 
unicamente uma totalidade conceitualmente ordenada de conhecimentos 
com validade geral, mas abre-se ao desenvolvimento social, pelo qual 
também se interessa a Criminologia, o que se empenha na explicação e no 
controle da delinquência
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Em assim sendo, infere-se que a Política Criminal deve permear toda a 

atividade punitiva estatal, não havendo qualquer instância de controle penal que não 

se veja banhada por influxos político-criminais; destaca-se, então, que os mais 

diversos setores do Estado, desde o mister legislativo até a atuação dos órgãos de 

segurança pública, ao tipificarem as condutas que tipificam, ou atuarem preventiva e 

repressivamente, devem fazê-lo segundo estratégias previamente traçadas pela 

Política Criminal. 

Com efeito, quando o Poder Legislativo criminaliza ou mesmo 

descriminaliza condutas, aumenta ou diminui sanções penais, cria institutos 

despenalizadores, ele o faz, pelo menos assim deveria ser, seguindo parâmetros 

político-criminais; realmente, ao decidir quais valores devem ser prestigiados pela 

norma penal e como esses interesses devem ser tutelados, as agências legiferantes 

destacam as escolhas político-criminais anteriormente adotadas. 

Por sua vez, o Poder Judiciário e o Ministério Público, ao interpretarem os 

dispositivos legais, decidirem e propugnarem por medidas de contenção legislativa, 

ou mesmo adotarem entendimentos jurídicos voltados à melhor aplicação das 

normas, exercem igualmente Política Criminal; por fim, até mesmo as iniciativas 

perfilhadas pela Administração Pública, voltadas para o cumprimento das penas 

                                                                                                                                                         
criminal’ se se preferir). Em nossa opinião, a criminologia não é ‘uma ciência, mas o saber – 
proveniente de múltiplos ramos – necessário para instrumentalizar a decisão política de salvar vidas 
humanas e diminuir a violência política em nossa região marginal com vistas a se alcançar um dia, a 
supressão dos sistemas penais e sua substituição por formas efetivas de solução de conflitos (se 
estes necessitarem ser resolvidos, já que, por um lado, nem todos os conflitos necessitam resolver-
se e, por outro, não existe sociedade com capacidade para resolver todos eles” (ZAFFARONI, 
Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema penal. Tradução 
Vania Romano Pedrosa e Amir Lopez da Conceição. 5. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2012, p. 171-
172). 
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 ROXIN, Claus. Sobre a fundamentação político-criminal do sistema jurídico-penal. In: ______. 

Estudos de Direito Penal. Tradução Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 77-78. 
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impostas, com respeito às diretrizes da Lei de Execuções Penais, também traduzem 

medidas político-criminais. 

Extrai-se dessa linha de raciocínio que se por Política Criminal se entende 

o programa que constitui e orienta a atuação de toda a estrutura penal, a ponto de 

modificar conceitos, estabelecer regras, nortear os fins do Direito Penal, justificando 

e conferindo lastro à aplicação da lei, iniludível a ilação de que todos os órgãos 

encarregados da persecução penal fazem Política Criminal e elegem os 

instrumentos que mais lhes parecem eficientes para a formação de um sistema 

jurídico harmônico e condizente com os valores sustentados pelo corpo social. 

 

5.1.1 Política criminal e ideologia 

 

Fixados estes parâmetros, é de se compreender que sendo a Política 

Criminal “o conjunto dos procedimentos através dos quais o corpo social organiza as 

respostas ao fenômeno criminal”262 ou mesmo “a determinação e o estudo dos meios 

ou remédios adotáveis pelo Estado para prevenir eficazmente o maior número 

possível de crimes”263, inescapável a ideia de que ínsita às diretrizes político-

criminais escolhidas por um Estado estão devidamente preservados os valores 

consagrados pela classe social e economicamente dominante. 

Realmente, não sendo o sistema jurídico um arquétipo lógico-formal, 

comparável às estruturas estáticas dos sistemas matemáticos, mas sim um 

esquema valorativo, receptáculo dos interesses e prioridades eleitos pela sociedade, 

natural que no seu conjunto estejam refletidas as mais importantes predileções 

vigentes em determinado tempo e lugar. 

Não há negar, portanto, que os processos de definição e execução das 

normas penais relacionam-se diretamente com as diferenças de força e de poder 

havidos no tecido social, de modo que o Direito Penal, inspirado nas opções 

encartadas pela Política Criminal, não pode ser considerado como forjado no 

consenso geral de todos os indivíduos em idêntica posição, mas sim produto da 

representação dos comportamentos rotulados como mais danosos e prejudiciais aos 

interesses da classe dominante. 
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 DELMAS-MARTY, Mireille. Modelos e movimentos de política criminal. Tradução Edmundo 
Oliveira. Rio de Janeiro: Revan, 1992, p. 24. 

263
 MELO, Lydio M. Bandeira de. O criminoso, o crime e a pena. Belo Horizonte: Prisma, 1970, p. 

13. 
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Nesse sentido, a dogmática penal acaba por amplificar as condutas, as 

sanções e os institutos penais cujos objetos jurídicos retratam os valores mais caros 

à parcela da sociedade detentora do poder de definição dos comportamentos 

delituosos. 

Daí porque a imagem da universalidade e igualdade das regras do Direito 

Penal, de certo modo, se desvai com a ciência de que, aprioristicamente à própria 

construção do sistema penal, de onde as instâncias de definição, aplicação e 

execução das normas vão extrair o substrato de suas atuações, as classes 

dominantes burilam uma parte das infrações frequentemente cometidas no seio 

social, menoscabando ou mesmo abandonando os valores que não lhes interessam 

ser investigados ou condenados, e, por outra parte, recrusdecem o tratamento penal 

das condutas que malferem diretamente seus interesses. 

A respeito desta perspectiva – a de que a forma como a Política Criminal 

de um Estado concebe e combate a criminalidade está intimamente ligada à 

ideologia dos grupos social e economicamente dominantes, João Carlos Castellar 

adverte: 

Diante dessas observações, não será demasia repetir que a política criminal 
adotada por determinado Estado em determinado momento histórico 
refletirá sempre a vontade da classe social dominante, que adota 
determinado sistema político e (sobretudo) econômico, o qual estará 
delineado na Constituição e nas leis do país. Esta classe social é que 
imporá as normas de conduta que convêm aos seus interesses, 
submetendo as demais ao seu efetivo acatamento, o que se realizará por 
meio das instituições e demais instrumentos de força entre os quais se 
destaca o sistema penal. 
Desse modo, reitere-se, será através de medidas de política criminal, as 
quais, como visto, são fortemente impregnadas da coloração ideológica 
pigmentadora da classe social político-economicamente dominante, que 
serão definidos quais comportamentos alçarão à categoria de crime, bem 
como serão articuladas e postas em prática as estratégias estatais mais 
apropriadas ao controle do que venha a ser criminalizado, já que, 
estabelecidas pelo Poder Legislativo as condutas proibidas, caberá ao 
Executivo, ao alvedrio de suas prioridades, eleger quais delas se 
perseguirão com mais ou menos intensidade
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 CASTELLAR, João Carlos. Direito penal econômico versus direito penal convencional: a 
engenhosa arte de criminalizar os ricos para punir os pobres. Rio de Janeiro: Revan, 2013, p. 74. 
No mesmo sentido, Mireille Delmas-Marty assinala: “Certamente, a política criminal tem, a princípio, 
por objeto permanente garantir a coesão e a sobrevivência do corpo social, respondendo à 
necessidade de segurança das pessoas e dos bens. Porém, precisamente no mundo moderno, as 
escolhas de política criminal – quer se trate de delimitar o fenômeno criminal ou de definir as 
respostas a este fenômeno – se orientam de forma diferente conforme essa necessidade seja 
apreciada, sentida, compreendida por meio de um ou de outro valor considerado fundamental. 
Nesse sentido, as grandes correntes ideológicas comandam essas escolhas, ao menos em parte, 
situando-as segundo três eixos principais: liberdade, igualdade, autoridade; observando-se que, na 
verdade, a corrente igualitária é determinada a partir de dois eixos, igualdade e liberdade ou 
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Essa é certamente a representação mais adequada a se elaborar com 

referência à Política Criminal deduzida em um específico círculo social; é bem de 

dizer, as classes dominantes impõem seus valores sobre o sistema penal, 

sugestionando a adoção de medidas de combate à criminalidade, principalmente no 

que concerne à tipificação do fato considerado criminoso ou à intensidade das 

sanções penais cominadas a esse fato. 

Evidentemente, se se considerar o fato de que a Política Criminal 

colabora para a organização social, distribuindo o poder, repartindo os bens, 

estabelecendo responsabilidades e revelando valores, nada mais natural que além 

de fatores econômicos e culturais, a ideologia preponderante naquele lugar e época 

também exerça influência no padrão eleito de combate à criminalidade. 

De fato, ao buscar conservar os interesses sociais por meio da luta contra 

o fenômeno criminoso, inevitável que as medidas de política criminal escolhidas 

para este mister acabem por ser determinadas pela forma como a sociedade, 

personificada sobretudo pela classe dominante, compreende a criminalidade. 

Desta sorte, as correntes ideológicas determinam, ao menos em parte, a 

estratégia oficial de combate à criminalidade, o que o fazem através da 

incorporação, até mesmo de forma inconsciente, dos valores e interesses 

prestigiados pela classe ou grupo por ora dominante265. 

No caso do Estado brasileiro, conforme demonstrar-se-á a seguir, as 

medidas em desfavor da criminalidade perpetrada pelos grandes sonegadores, 

componentes do grupo economicamente dominante, têm se revelado bastante 

tímidas para o eficiente combate desta modalidade delitiva, o que evidencia a 

necessidade de revisão e aperfeiçoamento dos institutos penais-fiscais com vistas à 

existência de um sistema penal concordante com os ditames de um Estado Social e 

Democrático de Direito. 

                                                                                                                                                         
igualdade e autoridade” (DELMAS-MARTY, Mireille. Os grandes sistemas de política criminal. 
Tradução Denise Radanovic Vieira. Barueri: Manole, 2004, p. 45). 

265
 “[...] as classes e categorias sociais do bloco dominante da contradição fundamental da sociedade, 

em cujos limites se situam os sujeitos/autores das práticas anti-sociais identificadas pela definição 
criminológica de crime econômico (cujos efeitos se difundem, especialmente, entre sujeitos vítimas 
pertencentes às classes e categorias sociais do bloco dominado dessa contradição estrutural), 
possuem a hegemonia econômica e política do bloco histórico, e, portanto, o poder de criminalizar 
as práticas anti-sociais cuja autoria está circunscrita aos limites econômicos e políticos de sua 
posição de classe dominante. A questão básica é esta: que interesse possuem as classes 
hegemônicas da formação social na criminalização das práticas anti-sociais lucrativas em que 
assenta o seu modo de existência e reprodução como classes dominantes, autolimitando-se sob 
ameaças de penas eficazes?” (SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal Econômico. Revista de 
Direito Penal e Criminologia, Rio de Janeiro, v. 33, p. 194-201, jan./jun. 1982, p. 200). 
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5.2 A extinção da punibilidade pelo pagamento nos crimes tributários 

 

Em face da prática de uma infração penal, surge para o Estado o poder-

dever de esclarecer os fatos e, eventualmente, impor uma reprimenda para o 

responsável pela prática delitiva. Historicamente a aplicação de pena privativa de 

liberdade foi a medida mais utilizada como resposta ao crime praticado, seja para 

punir o agente, seja para prevenir futuras condutas semelhantes. 

Ocorre que ao longo dos tempos, cientes os estudiosos de que o sistema 

de justiça criminal se mostrava ineficiente e incapaz de oferecer soluções 

adequadas para o fenômeno da criminalidade, ganharam forças ideias que 

propugnavam a construção de um sistema alternativo, diametralmente oposto ao 

modelo retributivo. 

Nasce, portanto, ao lado do modelo retributivo, que se caracteriza pela 

aplicação estritamente dogmática do Direito Penal, com atenção destacada para o 

aspecto punitivo, oriundo de um processo solene e contencioso, o paradigma de 

justiça restaurativa, cujas notas identificadoras são o predomínio do uso alternativo e 

crítico do Direito Penal, tendo como principal interesse as consequências do fato 

para a vítima e a comunidade, por meio de um procedimento voluntário e 

colaborativo, onde predominam a persuasão e a conciliação266. 

Nos últimos anos, o ordenamento jurídico brasileiro tem sido agraciado 

com a introdução de diplomas consagradores do sistema restaurativo, podendo ser 

mencionada a promulgação da Lei n.º 9.099/95 como maior representante desse 

novo padrão de justiça. 

Todas essas medidas restaurativas ressumbram uma política do Estado 

brasileiro de reduzir a amplitude da intervenção punitiva, cuja inclusão de institutos 

despenalizantes, orientados por objetivos conciliatórios, tem por finalidade primordial 

solucionar questões penais sem a utilização de instrumentos que privem a liberdade 

do agente. 

A despeito de não se tratar de uma normativa recente, a reparação do 

dano causado, como forma de atenuante do significado negativo atribuído ao fato 

criminoso, constitui instrumento disciplinador do modelo alternativo de justiça 

restaurativa, tendo em vista que, realçando mecanismo consensual de solução de 
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 Para maiores detalhes ver SICA, Leonardo. Justiça restaurativa e modelo penal: o novo modelo 
de justiça criminal e de gestão do crime. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 
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conflito, acaba por retirar, total ou parcialmente, a reprovabilidade penal inerente ao 

fato delitivo. 

A reparação do dano, aplicável ao Direito Penal comum, encontra-se 

regulamentada no art. 16 da Parte Geral do Código Penal, o qual estabelece que 

“nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano 

ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário 

do agente, a pena será reduzida de um a dois terços”. 

Por se tratar da forma mais abrangente de diminuição das consequências 

jurídicas do fato criminoso, os requisitos para incidência do instituto do 

arrependimento posterior – nomen juris do dispositivo – disciplinado na regra 

suprarreferida são bastante amplos, sendo alguns de caráter objetivo, enquanto 

outros ressaltam aspectos subjetivos do agente. 

Com efeito, além de estar restrita aos crimes cometidos sem violência ou 

grave ameaça à pessoa, a reparação do dano, para fins de redução da sanção 

penal no montante que estabelece o art. 16 do Código Penal, há de ser promovida 

antes do recebimento da petição vestibular do processo (denúncia ou queixa) e 

precisa reparar todo o prejuízo infligido, não se podendo falar, para fins do instituto 

de que ora se cogita, em reparação parcial do dano causado; quanto ao aspecto 

subjetivo, exige-se que a reparação tenha sido implementada por ato voluntário do 

agente, não se reclamando, no entanto, que o ato seja espontâneo267. 

Já a tratativa legal dos crimes tributários é bastante diferente com relação 

à normativa referente à reparação do dano para os delitos ditos comuns; com efeito, 

ao contribuinte que descumpre sua obrigação de saldar o pagamento do tributo 

devido é conferida a possibilidade de ver extinta a punibilidade268 da infração penal 
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 Com referência à voluntariedade do ato de reparação do dano, considerado como um 
comportamento positivo pós-delitivo, Rodrigo Sánchez Ríos escreve: “No concernente às causas de 
extinção ou de liberação de punibilidade, importa a voluntariedade como atuação positiva na qual o 
agente, respeitando os limites temporais estabelecidos pela norma, venha por meio deste 
comportamento atenuar o desvalor da ação e do resultado. Criam-se, assim, condições para a 
desnecessidade de uma medida penal, uma vez que seu comportamento reparador ajustou-se aos 
fins da prevenção geral e especial da pena. A voluntariedade, como elemento do comportamento 
positivo pós-delitivo, deverá prescindir-se de qualquer julgamento quanto ao mérito e aos motivos 
do seu propósito e da espontaneidade do seu ato, podendo o agente beneficiar-se de uma redução 
parcial ou de uma extinção total da punibilidade (dependendo da escolha adotada pelo legislador)” 
(SÁNCHEZ RÍOS, Rodrigo. Das causas de extinção da punibilidade nos delitos econômicos. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. (Série Ciência do Direito Penal Contemporânea, v. 
5), p. 51). 

268
 “As causas de extinção da punibilidade eliminam a possibilidade de imposição ou execução da 

sanção penal correspondente, em razão de certas contingências ou por motivos de conveniência e 
oportunidade de política criminal. A rigor, não é a ação penal que se extingue e sim o próprio ius 
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que lhe é imputada desde que efetue, a qualquer tempo, o pagamento da quantia 

sonegada. 

Assim, para se beneficiar da extinção da punibilidade da infração fiscal, 

não se exige que o pagamento ocorra antes do recebimento da denúncia, podendo 

inclusive, conforme recente decisão do Supremo Tribunal Federal, ser o 

recolhimento efetuado após o trânsito em julgado de sentença condenatória269. 

                                                                                                                                                         
puniendi do Estado, o qual renuncia a qualquer pretensão punitiva em face do autor de determinado 
fato típico, ilícito e culpável. As causas de extinção da punibilidade são tão importantes que 
constituem matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser reconhecidas ex officio pelo órgão 
jurisdicional (art. 61, CPP)” (AFONSO, 2012, p. 116). 

269
 “A extinção da punibilidade pelo pagamento do débito tributário encontra respaldo na regra 

prevista no artigo 69 da Lei nº 11.941/2009, que não disciplina qualquer limite ou restrição em 
desfavor do agente, merecendo, no ponto, recordar a locução do Ministro Sepúlveda Pertence no 
Habeas Corpus nº 81.929/RJ, julgado em 16 de dezembro de 2003: “a nova lei tornou 
escancaradamente clara que a repressão penal nos crimes contra a ordem tributária é apenas uma 
forma reforçada de execução fiscal” (fragmento do acórdão lavrado na AP 516-DF, tendo como 
redator do acórdão o Min. Luiz Fux). No mesmo sentido, tem-se aresto do Superior Tribunal de 
Justiça que delibera: “HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. LAPSO 
TEMPORAL NÃO VERIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O termo 
inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para 
ambas as partes, porquanto somente neste momento é que surge o título penal passível de ser 
executado pelo Estado. Desta forma, não há como se falar em início da prescrição a partir do 
trânsito em julgado para a acusação, tendo em vista a impossibilidade de se dar início à execução 
da pena, já que ainda não haveria uma condenação definitiva, em respeito ao disposto no artigo 5º, 
inciso LVII, da Constituição Federal. 2. Na hipótese, certificado o trânsito em julgado para ambas as 
partes aos 22.10.2008, não houve o transcurso do lapso prescricional aplicável à espécie - 4 
(quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal -, o que impede a declaração da 
aludida causa de extinção da punibilidade. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO DE 
COMPETÊNCIA ESTADUAL. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE DO 
PATAMAR DISPOSTO NO ARTIGO 20 DA LEI N.º 10.522/02. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL APENAS 
AOS TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 1. Não obstante esta Corte Superior de Justiça 
tenha entendimento pacificado no sentido de aplicar o princípio da insignificância aos crimes contra 
a ordem tributária nos quais o valor da exação suprimido ou reduzido não ultrapasse a quantia de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), é certo que a referida construção jurisprudencial encontra arrimo no 
disposto no artigo 20 da Lei n.º 10.522/02, que trata do Cadastro Informativo dos créditos não 
quitados de órgãos e entidades federais. 2. O fato da União, por razões políticas ou administrativas, 
optar por autorizar o pedido de arquivamento das execuções fiscais que não ultrapassam o referido 
patamar não permite, por si só, que a mesma liberalidade seja estendida aos demais entes 
federados, o que somente poderia ocorrer caso estes também legislassem no mesmo sentido, tendo 
em vista que são dotados de autonomia. 3. Dentre os critérios elencados pela jurisprudência 
dominante para a incidência do princípio da insignificância encontra-se a inexpressividade da lesão 
jurídica ocasionada pela conduta, parâmetro que pode variar a depender do sujeito passivo do 
crime. 4. Não havendo nos autos nenhuma comprovação de que o Estado de São Paulo tenha 
editado lei semelhante àquela que, com relação aos tributos de competência da União, deu origem 
ao entendimento jurisprudencial que se pretende ver aplicado ao caso em tela, afasta-se a alegada 
atipicidade material da conduta. SONEGAÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM 
JULGADO. PAGAMENTO DO TRIBUTO. CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTIGO 9º, 
§ 2º, DA LEI N.º 10.684/03. OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Com o 
advento da Lei n. 10.684/03, no exercício da sua função constitucional e de acordo com a política 
criminal adotada, o legislador ordinário optou por retirar do ordenamento jurídico o marco temporal 
previsto para o adimplemento do débito tributário redundar na extinção da punibilidade do agente 
sonegador, nos termos do seu artigo 9º, § 2º, sendo vedado ao Poder Judiciário estabelecer tal 
limite. 2. Não há como se interpretar o referido dispositivo legal de outro modo, senão considerando 
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Referida opção do legislador ordinário de permitir a extinção da 

punibilidade das incriminações fiscais pelo pagamento mesmo depois do trânsito em 

julgado da sentença condenatória, ao mesmo tempo em que confere ênfase a um 

modelo de Direito Penal orientado à vítima, proporcionando-lhe recomposição do 

dano sofrido, o que é inteiramente louvável, abre, no entanto, ensanchas para uma 

série de questionamentos que se levantam contra essa medida de política criminal 

vocacionada apenas ao atendimento dos interesses arrecadatórios da Fazenda 

Pública, descurando, por outro lado, da tutela penal do bem jurídico salvaguardado 

pelas incriminações fiscais, especialmente sob a perspectiva da função social que 

desempenham os tributos. 

De fato, ao contemplar a possibilidade acima suscitada, o legislador 

destaca com mais vigor o aumento das receitas públicas, enfraquecendo a atuação 

do sistema penal contra os cidadãos que sonegam recursos financeiros que seriam 

utilizados em prol de serviços essenciais ao exercício da cidadania, como educação, 

saúde, segurança pública, entre outros270. 

Prefere-se, portanto, o aspecto político-fiscal ao enfoque jurídico-penal, 

segundo o qual os limites da extinção da punibilidade das incriminações fiscais pelo 

pagamento são definidos tendo como escopo exclusivo o incremento da 

arrecadação fiscal – os interesses sócio-econômicos do Estado, dispensando-se 

                                                                                                                                                         
que o pagamento do tributo, a qualquer tempo, até mesmo após o advento do trânsito em julgado 
da sentença penal condenatória, é causa de extinção da punibilidade do acusado. 3. Como o édito 
condenatório foi alcançado pelo trânsito em julgado sem qualquer mácula, os efeitos do 
reconhecimento da extinção da punibilidade por causa que é superveniente ao aludido marco 
devem ser equiparados aos da prescrição da pretensão executória. 4. Ordem parcialmente 
concedida para declarar extinta a punibilidade do paciente, com fundamento no artigo 9º, § 2º, da 
Lei n.º 10.684/03” (STJ, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Musi, HC 180993/SP, j. em 13.12.2011). 

270
 Esse raciocínio não é compartilhado por João Marcello Araújo Júnior, para quem: “Uma das 

questões mais polêmicas em matéria de Direito Penal Fiscal foi enfrentada pela Proposta de 
maneira positiva. Trata-se do pagamento do tributo, empréstimo compulsório ou contribuição social, 
como causa de extinção da punibilidade. Quando tal causa especial de extinção do poder punitivo 
do Estado foi introduzida no Brasil, não poucas foram as vozes que se insurgiram contra a medida, 
por entendê-la enfraquecedora da repressão penal. A realidade das coisas e o amadurecimento 
revelou-nos, entretanto, que numa reforma penal que deseja ser quase minimalista e que não 
acredita na repressão como instrumento de combate à criminalidade, tal norma é extremamente 
salutar, pois em verdade, estamos diante de uma forma de despenalização absoluta, que atende 
inteiramente aos objetivos da Reforma. Não tem sentido, hoje, levarmos para a cadeia alguém que, 
descoberto na fraude, pagou o que devia ao Fisco, com todos os acréscimos legais. Com o 
pagamento, o conflito fica solucionado, não se justificando mais a intervenção do magistério 
punitivo” (ARAÚJO JÚNIOR, João Marcello de. Dos crimes contra a ordem econômica. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 158-159). 
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qualquer averiguação de razões de prevenção geral e especial para punição do 

sujeito ativo da sonegação fiscal271. 

A prevalência de interesses extrapenais ao se justificar a extinção da 

punibilidade dos crimes tributários pelo pagamento, a qualquer tempo, do tributo 

sonegado é registrada por Rodrigo Sánchez Rios que assim se pronuncia: 

Não surpreende a prevalência de interesses arrecadatórios – predomínio do 
critério político fiscal -, principalmente quando representantes do Poder 
Legislativo propõem uma maior efetividade da Lei n.º 8.137/90 (arts. 1.º e 
2.º), ensejando como resultado do combate à sonegação fiscal o “aumento” 
das receitas públicas para solucionar problemas sociais muito mais 
complexos

272
. 

 

Registre-se, por oportuno e imperioso, que não se está a questionar a 

opção fiscal de incrementar o recebimento das receitas tributárias, tão caras para a 

promoção da dignidade humana e concretização dos direitos fundamentais, muito 

menos a possibilidade da extinção da punibilidade em si mesma; apenas se 

pondera, desde já, se a reparação do dano, da forma como se encontra 

regulamentada pelo legislador pátrio, permitindo o saldo do débito a qualquer tempo, 

atende aos interesses sociais de salvaguardar eficazmente o bem jurídico tutelado 

pelas incriminações fiscais273. 

                                                 
271

 A respeito da divergência de enfoque entre os critérios fiscal e jurídico-penal, Alaor Leite, 
escrevendo sobre o instituto da autodenúncia liberadora de pena, previsto no § 371 da lei geral 
tributária alemã (Abgabenordnung), pontifica: “O pano de fundo teórico de toda a discussão é a 
disputa travada num plano mais geral entre a chamada teoria fiscal e a teoria propriamente jurídico-
penal. Ambas teorias buscam justificar a existência e oferecer padrões interpretativos para a 
autodenúncia liberadora de pena existente excepcionalmente para os crimes tributários. A teoria 
fiscal busca justificar a existência e também delinear os contornos da autodenúncia liberadora de 
pena dos crimes tributários com base em critérios exclusivamente atinentes à necessidade de 
arrecadação fiscal, prescindindo de critérios referentes ao merecimento do autor como, por 
exemplo, a voluntariedade da autodenúncia. A ela se contrapõe a teoria propriamente jurídico-penal 
baseada especialmente em critérios análogos aos da desistência voluntária e que não conseguiu se 
impor na prática judiciária, mas que vem ganhando adeptos nos últimos tempos. Esta teoria parece 
ter como premissa fundamental a consideração de que, se de um lado o direito penal tributário é um 
“direito de superposição” em relação ao direito tributário como dizia Ataliba, de outro é 
inegavelmente ramo do direito penal e deve, então, estar submetido aos princípios que informam a 
construção das categorias jurídico-penais. Esta controvertida disputa teórica, embora travada 
inicialmente em plano bastante abstrato, é de fundamental importância prática na conformação do 
instituto da autodenúncia liberadora de pena nos crimes tributários” (LEITE, Alaor. Abolição da 
chamada autodenúncia liberadora de pena no Direito Penal Tributário alemão? Revista Brasileira 
de Ciências Criminais, São Paulo, n. 90, p. 111-136, maio/jun. 2011, p. 115). 

272
 SÁNCHEZ RÍOS, 2003, p. 144. 

273
 Corrobora-se aqui a cátedra exposta por José Maria de Castro Panoeiro, para quem, citando a 

pena de Nelson Hungria, não se deve desprezar as vantagens proporcionadas pelo pagamento do 
tributo sonegado, desde que certas premissas sejam devidamente preservadas, entre elas a de que 
não se volte os olhos apenas para os cofres públicos. São essas as palavras do autor: “A rigor, seria 
um retrocesso, passar ao largo de relevante instrumento da reparação do dano, no âmago de 
Política Criminal. Contudo, é preciso examinar com cuidado tais disposições, para que não se faça 
uma ‘Política Criminal de Harpagão’, como sublinhou Hungria, ao comentar a Lei n.º 2.110/1909. 
Esta lei excluía o peculato doloso se, antes do julgamento, fosse “integralmente ressarcido o 
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Entrementes, não sendo ainda o momento de se aprofundar nas 

considerações feitas a respeito do equívoco em se autorizar, em razão do 

pagamento realizado a qualquer tempo, a extinção da punibilidade nos crimes 

tributários, passe-se a um breve escorço histórico do instituto na legislação 

brasileira. 

 

5.3  Histórico sobre o pagamento do tributo como causa de extinção da 

punibilidade dos crimes tributários 

 

Tradicionalmente, o ordenamento jurídico brasileiro confere ao 

pagamento do tributo sonegado o condão de extinguir a punibilidade dos delitos 

fiscais. 

No entanto, embora a consequência jurídica específica resultante da 

reparação do dano nos crimes tributários, cifrada na extinção da punibilidade da 

infração imputada, tenha se consolidado ao longo dos tempos, o legislador ordinário, 

num vaivém interminável, entendeu conveniente estabelecer diferentes prazos para 

que fosse possível usufruir do benefício da extinção uma vez efetuado o pagamento 

do tributo sonegado. 

A primeira disposição legal a prever a extinção da punibilidade dos crimes 

tributários em razão da reparação do dano consta da Lei n.º 4.729, de 14 de julho de 

1965, também pioneira na definição do delito de sonegação fiscal. No corpo da regra 

legal, enquanto se tinha no texto do art. 1.º a tipificação das condutas consagradas 

como infração penal, o art. 2.º previa a extinção da punibilidade pelo pagamento do 

tributo sonegado, desde que o agente o efetuasse antes da ação fiscal 

correspondente274,275. 

                                                                                                                                                         
prejuízo, mediante restituição ou pagamento da coisa subtraída ou distraída”, ao que contrapunha 
Hungria a traição do funcionário público, isto é, sua violação de deveres funcionais que restava 
impune nesse contexto. No entendimento de Hungria, devia-se impedir o Estado [de] implementar 
sórdida Política Criminal de Harpagão, preocupado, unicamente, com seu patrimônio, enquanto os 
bens da iniciativa privada não contavam com similar proteção e extinção da punibilidade” 
(PANOEIRO, 2014, p. 252-253). 

274
 Pertinente o registro de que, mesmo antes da tipificação específica do crime de sonegação fiscal, 

o art. 483 do Decreto n.º 48.959-A, de 19 de setembro de 1960, socorrendo-se da conduta delitiva 
da apropriação indébita, prevista no art. 168 do Código Penal, já previa a extinção da punibilidade 
pelo pagamento, desde que o agente o implementasse no prazo de 30 (trinta) dias contados da data 
da lavratura do auto de infração (Art. 483. Será punida com as penas do crime de apropriação 
indébita a falta de recolhimento na época própria, das contribuições e de outras quaisquer 
importâncias devidas às instituições de previdência social, arrecadadas dos segurados ou do 
público. § 1° Para os fins dêste artigo, consideram-se pessoalmente responsáveis o titular da firma 
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Por sua vez, o Decreto n.º 94, de 30 de dezembro de 1966, fixou uma 

data específica como prazo final para o recolhimento dos tributos devidos, mesmo 

que a ação fiscal já tivesse sido iniciada, contanto que seja efetuado antes do 

encerramento do procedimento administrativo276. 

O Decreto Lei n.º 157, de 10 de fevereiro de 1967, também fez expressa 

referência à extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, permitindo o 

benefício ainda que a ação fiscal já tivesse sido deflagrada, mas desde que o 

pagamento fosse promovido antes do trânsito em julgado do julgamento 

administrativo acerca da constituição do crédito tributário277. 

Inovando a normatividade da extinção da punibilidade para os crimes 

tributários, a Lei n.º 5.498, de 9 de setembro de 1968, rascunhando as primeiras 

disposições que viriam, no futuro, a regulamentar os programas de parcelamento 

dos débitos fiscais, determina que fica extinta a punibilidade para os contribuintes do 

imposto de renda que saldassem a dívida no prazo que a própria lei de antemão 

estipula278. 

Com o advento da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990, houve nova 

alteração do marco temporal final permissivo da extinção da punibilidade; 

estabeleceu o texto do art. 14 do sobredito diploma, diferentemente dos dispositivos 

legais e infralegais anteriores, que promovido o pagamento do tributo e dos 

                                                                                                                                                         
individual, os sócios solidários, gerentes, diretores ou administradores das emprêsas incluídas no 
regime dêste Regulamento. § 2° A emprêsa poderá elidir o processo criminal, efetuando o 
pagamento do total devido nos termos do artigo, no prazo de 30 (trinta) dias a data da lavratura do 
auto de infração). 

275
 “Art. 2.º Extingue-se a punibilidade dos crimes previstos nesta Lei quando o agente promover o 

recolhimento do tributo devido, antes de ter início, na esfera administrativa, a ação fiscal própria”. 
276

 “Art 8º. Além do caso de que trata o artigo 2º da Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, também se 
extinguirá a punibilidade dos crimes nela previstos, se, mesmo iniciada a ação fiscal, o agente 
promover, até 31 de janeiro de 1967, o recolhimento dos tributos e multas ou, não estando ainda 
julgado o respectivo processo, depositar na repartição competente, em dinheiro ou em Obrigações 
do Tesouro, a importância nêle considerada devida”. 

277
 “Art. 18. Nos casos de que trata a Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, também se extinguirá a 

punibilidade dos crimes nela previstos se, mesmo iniciada a ação fiscal, o agente promover o 
recolhimento dos tributos e multas devidos, de acôrdo com as disposições do Decreto-lei nº 62, de 
21 de novembro de 1966, ou dêste Decreto-lei, ou, não estando julgado o respectivo processo, 
depositar, nos prazos fixados, na repartição competente, em dinheiro ou em Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro, as importâncias nele consideradas devidas, para liquidação do débito 
após o julgamento da autoridade da primeira instância”. 

278
 “Art. 1.º Extingue-se a punibilidade dos crimes previstos na Lei 4.729, de 14.07.1965, para os 

contribuintes do impôsto de renda que, dentro de 30 (trinta) dias da publicação desta Lei, 
satisfizerem o pagamento de seus débitos na totalidade, ou efetuarem o pagamento de 1.ª 
(primeira) quota do parcelamento que lhes tenha sido concedido”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L4729.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L4729.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0062.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0062.htm
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acessórios até o recebimento da denúncia, a infração penal atribuída ao agente 

estaria fulminada pela extinção da punibilidade279. 

Acontece que a vigência do art. 14 da Lei n.º 8.137/90 foi bastante 

efêmera, tendo sido o dispositivo revogado com a promulgação da Lei n.º 8.383, de 

30 de dezembro de 1991280, tendo a partir deste momento se iniciado um período de 

lacuna normativa do instituto. 

Passados alguns anos, mais precisamente no ano de 1995, a extinção da 

punibilidade pelo pagamento do tributo foi reincorporada ao ordenamento jurídico 

brasileiro, por meio da inserção do art. 34 da Lei n.º 9.249, de 26 de dezembro de 

1995, o qual basicamente reiterou a redação do revogado art. 14 da Lei dos Crimes 

contra a Ordem Tributária281. 

Até aquele momento, não havia qualquer alusão à figura do parcelamento 

do débito tributário, mas arestos prolatados pelo Superior Tribunal de Justiça 

estenderam ao instituto, desde que antecedente ao recebimento da denúncia, as 

mesmas consequências conferidas ao pagamento, aduzindo que, tratando-se de 

uma modalidade de novação, a obrigação tributária deixaria de existir, incindindo, 

assim, o art. 34 da Lei n.º 9.249/95282. 

                                                 
279

 “Art. 14. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos nos arts. 1.º a 3.º quando o agente 
promover o pagamento de tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento 
da denúncia”. 

280
 “Art. 98. Revogam-se o art. 44 da Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, os §§ 1° e 2° do art. 11 

da Lei n° 4.357, de 16 de julho de 1964, o art. 2° da Lei n° 4.729, de 14 de julho de 1965, o art. 5° 
do Decreto-Lei n° 1.060, de 21 de outubro de 1969, os arts. 13 e 14 da Lei n° 7.713, de 1988, os 
incisos III e IV e os §§ 1° e 2° do art. 7° e o art. 10 da Lei n° 8.023, de 1990, o inciso III e parágrafo 
único do art. 11 da Lei n° 8.134, de 27 de dezembro de 1990 e o art. 14 da Lei n° 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990”. 

281
 “Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei 8.137, de 27 de dezembro de 

1990, e na Lei 4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente promover o pagamento do tributo ou 
contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia”. 

282
 “CRIMINAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO DE RECOLHIMENTO DE 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARCELAMENTO ANTERIOR À DENÚNCIA. 
DESNECESSIDADE DO PAGAMENTO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO. I. Uma vez deferido o 
parcelamento, em momento anterior ao recebimento da denúncia, verifica-se a extinção da 
punibilidade prevista no art. 34 da Lei nº 9.249/95, sendo desnecessário o pagamento integral do 
débito para tanto. II. Recurso provido para conceder a ordem, determinando o trancamento da ação 
penal movida contra os pacientes” (STJ, 3ª Seção, Rel. Min. Gilson Dipp, RHC 11.598/SC, j. em 
08/05/2002). “PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. ART. 41 DO CPP. DELITOS 
SOCIETÁRIOS. EXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. CRIME CONTRA A ORDEM 
TRIBUTÁRIA. LEI 8.137/90. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Não é 
inepta a denúncia que descreve fatos que, em tese, apresentam a feição de crime e oferece 
condições plenas para o exercício de defesa. Se para o deslinde da questão é necessário o 
revolvimento da prova condensada no bojo dos autos, o tema situa-se fora do alcance do habeas-
corpus, que não é instrumento processual próprio para se obter sentença de absolvição sumária. 
Em sede de crime contra a ordem tributária, ocorre a extinção da punibilidade com a concessão do 
parcelamento da dívida pela Administração antes do recebimento da denúncia, nos termos do art. 
14, da Lei n° 8.137, de 1990, revigorado pelo art. 34, da Lei n° 9.249, de 1995. Para a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4131.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4357.htm#art11§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4357.htm#art11§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4729.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1060.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1060.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7713.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7713.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8023.htm#art7iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8023.htm#art7§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8023.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8134.htm#art11iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8134.htm#art11p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8134.htm#art11p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8137.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8137.htm#art14
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Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal não compartilhava o mesmo 

entendimento, exarando que apenas o pagamento integral do débito tributário, antes 

de recebida a peça acusatória, tinha o condão de extinguir a punibilidade das 

incriminações fiscais283. 

No entanto, a divergência a respeito do alcance jurídico-penal do 

parcelamento do débito tributário restou devidamente superada com a edição da Lei 

n.º 9.964, de 10 de abril de 2000, de acordo com a qual foi instituído o Programa de 

Recuperação Fiscal – Refis. A partir de então, de acordo com a nova 

regulamentação, ao parcelamento foi conferido o atributo de instituto suspensivo da 

pretensão punitiva, bem como do curso do prazo prescricional284. 

Evidenciando a completa ausência de tecnicidade com a qual trata a 

temática de que ora se cuida, o legislador ordinário, ainda no ano de 2000, promulga 

a Lei n.º 9.983, de 14 de julho, que inseriu os crimes de apropriação indébita de 

contribuições previdenciárias e de sonegação de contribuição previdenciária no texto 

do Código Penal, estabelecendo que em ambas as hipóteses a extinção da 

punibilidade apenas se efetivaria se o pagamento fosse realizado antes do início da 

                                                                                                                                                         
caracterização do crime em tela, é necessária a presença do dolo específico, ou seja, o ânimo de 
furtar-se ao cumprimento da obrigação tributária, inexistente na hipótese em que o contribuinte 
celebra com a Administração acordo de pagamento parcelado da dívida, resultando atípica a 
conduta imputada. Recurso ordinário provido. Habeas-corpus concedido” (STJ, 6ª Turma, Rel. Min. 
Vicente Leal, RHC 11.816/MG, j. em 26/02/2002). 

283
 “Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária - Leis nºs 8.137/1990 e 9.249/1995. II. Alegação 

de constrangimento ilegal, por não ter a sentença condenatória nem o acórdão que a confirmou 
reconhecido a extinção da punibilidade, na forma do art. 34, da Lei nº 9.249/1995. III. O Plenário do 
STF, a 4.10.1995, ao julgar a Questão de Ordem no Inquérito nº 1028-6/RS, assentou que o simples 
parcelamento do débito não significava o pagamento do tributo, para efeito de extinção da 
punibilidade. IV. Hipótese em que a primeira parcela do débito parcelado venceu em 24.4.1995, 
quando a denúncia já fora recebida a 21.3.1995, estando a ação penal em curso a mais de 30 dias. 
V. Habeas corpus indeferido” (STF, 2ª Turma, Rel. Min. Néri da Silveira, HC 74754/SP, j. em 
04.03.1997). 

284
 “Art. 15. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1.º e 

2.º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e no art 95 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, 
durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver 
incluída no Refis, desde que a inclusão no referido Programa tenha ocorrido antes do recebimento 
da denúncia criminal. § 1.º A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da 
pretensão punitiva. § 2.º O disposto neste artigo aplica-se, também: I – a programas de recuperação 
fiscal instituídos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, que adotem, no que 
couber, normas estabelecidas nesta Lei; II – aos parcelamentos referidos nos arts. 12 e 13. § 3.º 
Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada 
com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, 
inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento antes do recebimento 
da denúncia criminal”. 
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ação fiscal, não sendo o recebimento da denúncia criminal o marco a ser 

observado285. 

Referidos dispositivos foram revogados com a promulgação da Lei n.º 

10.684, de 30 de maio de 2003, protagonista de uma nova reviravolta na matéria, 

tendo em vista que, ao contrário de todas as demais normas concernentes ao 

assunto, a nova disciplina legal não condicionou o pagamento a qualquer marco 

temporal; noutro falar, o recolhimento efetuado a qualquer momento (antes ou 

depois do recebimento da denúncia ou mesmo depois de sentenciada a contenda) 

passou a produzir os efeitos de extinção da punibilidade da incriminação fiscal286. 

Frise-se, por oportuno, que apesar de a Lei n.º 10.684/2003 ter como 

argumento principal o regime especial de parcelamento de débitos tributários – 

PAES, a regra contida no art. 9.º do edito restou considerada como uma norma 

penal de incidência ampla, devendo, por via de consequência, ser aplicada a todas 

as hipóteses de adimplemento dos tributos devidos. 

Com efeito, a despeito do art. 9.º da Lei n.º 10.681/2003 tratar da extinção 

da punibilidade quando nos casos de pagamento decorrente de parcelamento 

deferido nos termos da própria Lei, a jurisprudência entendeu que se houvesse 

pagamento à vista ou decorrente de qualquer outra modalidade de parcelamento, a 

extinção da punibilidade também deveria ser reconhecida287. 

Poucas mudanças foram sentidas com alusão ao regramento da extinção 

da punibilidade dos crimes tributários pelo pagamento do débito com a edição da Lei 

                                                 
285

 “Art. 168-A. [...] § 2º. É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e 
efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à 
previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal”. “Art. 
337-A. [...] § 1º. É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara e confessa as 
contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na 
forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal”. 

286
 “Art. 9.º É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1.

o
 e 

2.º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei n.º 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica 
relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento. § 1.º A 
prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva. § 2.º Extingue-
se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica relacionada com o 
agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, 
inclusive acessórios”. 

287
 Autenticou-se sobredito entendimento com o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do HC 

81929/RJ, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: “AÇÃO PENAL. CRIME 
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO. PAGAMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE. DECRETAÇÃO. HC CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA TAL EFEITO. APLICAÇÃO 
RETROATIVA DO ART. 9.º DA LEI 10.684/2003, C/C ART. 5.º, XL, DA CH/1988, E ART. 61 DO 
CPP. O pagamento do tributo, a qualquer tempo, ainda que após o recebimento da denúncia, 
extingue a punibilidade do crime tributário” (STF, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Rel. para 
acórdão Min. Cezar Peluso, HC 81929/RJ, j. em 16.12.2003). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8137.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8137.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art168a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art337a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art337a
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n.º 11.941, de 27 de maio de 2009, mormente porque o novo estatuto, assim como 

já o fizera a Lei n.º 10.681/2003, não condiciona a concessão do benefício a 

qualquer marco temporal288. 

Assim, de acordo com o conteúdo gizado pela Lei n.º 11.941/2009, a 

adesão da pessoa física ou jurídica a qualquer tipo de parcelamento e a qualquer 

tempo, implica a suspensão da pretensão punitiva, seja do inquérito policial, 

procedimento investigatório ou da própria ação penal, bem como do curso do prazo 

prescricional; no mesmo caminho, o pagamento, seja decorrente do adimplemento 

das prestações previamente parceladas, seja em razão do recolhimento à vista, 

também em qualquer momento, implica a extinção da punibilidade da incriminação 

fiscal. 

Recentemente, uma mudança brusca na regulamentação do instituto da 

extinção da punibilidade foi impulsionada com a vigência da Lei n.º 12.382, de 25 de 

fevereiro de 2011, segundo a qual restará suspensa a pretensão punitiva quando 

houver parcelamento do débito tributário, desde que o pedido seja realizado antes 

do recebimento da denúncia criminal289. 

Como se constata, se antes o parcelamento do quantum debeatur 

proporcionava a suspensão da pretensão punitiva, ainda que o pleito fosse 

formalizado durante a instrução processual, haja vista a ausência de fixação de 

                                                 
288

 “Art. 68. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1º e 
2º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei n.º 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, limitada a suspensão aos débitos que tiverem sido 
objeto de concessão de parcelamento, enquanto não forem rescindidos os parcelamentos de que 
tratam os arts. 1º a 3º desta Lei, observado o disposto no art. 69 desta Lei. Parágrafo único. A 
prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva. Art. 69. 
Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no art. 68 quando a pessoa jurídica relacionada com 
o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, 
inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento. Parágrafo único. Na 
hipótese de pagamento efetuado pela pessoa física prevista no § 1º desta Lei, a extinção da 
punibilidade ocorrerá com o pagamento integral dos valores correspondentes à ação penal”. 

289
 “Art. 6

o
 O art. 83 da Lei n

o
 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido dos 

seguintes §§ 1
o
 a 5

o
, renumerando-se o atual parágrafo único para § 6

o
: Art. 83. ... § 1

o
 Na hipótese 

de concessão de parcelamento do crédito tributário, a representação fiscal para fins penais somente 
será encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa física ou jurídica do 
parcelamento. § 2

o
 É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no 

caput, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos 
aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido 
formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. § 3

o
 A prescrição criminal não corre durante 

o período de suspensão da pretensão punitiva. § 4
o
 Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos 

no caput quando a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o 
pagamento integral dos débitos oriundos de tributos, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto 
de concessão de parcelamento. § 5

o
 O disposto nos §§ 1

o
 a 4

o
 não se aplica nas hipóteses de 

vedação legal de parcelamento. § 6
o
 As disposições contidas no caput do art. 34 da Lei n

o
 9.249, de 

26 de dezembro de 1995, aplicam-se aos processos administrativos e aos inquéritos e processos 
em curso, desde que não recebida a denúncia pelo juiz”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm#art83§1
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qualquer marco temporal, segundo a literalidade do art. 6.º da Lei n.º 12.832/2011, o 

agente gozará do benefício da suspensão da pretensão punitiva apenas e tão 

somente se aderir ao regime de parcelamento antes do recebimento da denúncia 

criminal. 

Registre-se que o novo Estatuto não faz qualquer menção ao pagamento 

à vista, não havendo consenso por parte da doutrina se se pode estender o mesmo 

marco temporal também para as hipóteses de pagamento direto. 

Diante dessa lacuna, reflexo da ausência de tecnicismo na feitura das 

leis, antevia-se, em horizonte próximo, intensa celeuma jurídica sobre o assunto, 

dado que se formavam posições diametralmente opostas sobre a possibilidade ou 

não, para fins de extinção da punibilidade, da exigência do parcelamento ser 

realizado antes do recebimento da denúncia, ser ampliada para os eventos em que 

o contribuinte salda diretamente o débito sem se socorrer de parcelas. 

Discorrendo sobre o assunto, Luiz Flávio Gomes e Adel El Tasse são 

categóricos ao afirmar que as regras da Lei n.º 12.382/2011 em nada alteraram o 

panorama de extinção da punibilidade nos casos de pagamento à vista, podendo 

este ainda ser efetuado a qualquer tempo. São essas suas palavras: 

De acordo com a nossa opinião, a Lei 12.382/11 regulamentou a extinção 
da punibilidade dos crimes tributários nas situações de parcelamento do 
débito tributário, não tendo afetado o disposto no § 2º do art. 9º da Lei 
10.684/2003, que prevê a extinção da punibilidade em razão do pagamento 
(em qualquer tempo). Pagamento direto, sem parcelamento, não é a 
mesma coisa que pagamento antecedido de parcelamento do débito 
tributário. Há, assim, duas situações distintas: pagamento direto (regido 
pela Lei 10.684/2003) e pagamento mediante parcelamento (agora 
disciplinado na Lei 12.382/11). Ambos os pagamentos extinguem a 
punibilidade nos crimes tributários, mas suas características são 
completamente distintas

290
. 

 

Em sentido diametralmente oposto, Thadeu José Piragibe Afonso, 

condicionando a extinção da punibilidade ao fato de o recebimento dos valores 

                                                 
290

 GOMES, Luiz Flávio; EL TASSE, Adel. Os crimes tributários e a extinção de punibilidade. São 
Paulo, 2011. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2011-mar-17/coluna-lfg-crimes-tributarios-
extincao-punibilidade>. Acesso em: 3 mar. 2015. Em sentido idêntico, José Paulo Baltazar Junior 
aduz: “A Lei 12.382/11, em seu art. 6º, modificou substancialmente a disciplina da extinção da 
punibilidade em crimes tributários, para limitar a extinção da punibilidade pelo parcelamento aos 
casos em que isso ocorrer antes do recebimento da denúncia (Lei 9.430/96, art. 83, § 6º c/c Lei 
9.249/95, art. 34). Como a lei fez expressa menção ao parcelamento, nada dispondo sobre 
pagamento, tenho que seguem em vigor, para o pagamento, a regra anterior, da Lei 11.941/09, 
admitindo efeitos penais independentemente de ter o pagamento ocorrido antes ou depois do 
recebimento da denúncia” (BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes federais: contra a 
administração pública, a previdência social, a ordem tributária, o sistema financeiro nacional, as 
telecomunicações e as licitações, estelionato, moeda falsa, abuso de autoridade, tráfico 
transnacional de drogas, lavagem de dinheiro. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 
721). 
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devidos ser efetivado antes do recebimento da denúncia, assim se pronuncia a 

respeito da incidência da nova regra também para os casos de pagamento: 

É verdade que o marco temporal somente é mencionado no § 3º, que cuida 
da suspensão da punibilidade. Entretanto, o § 4º vincula a extinção da 
punibilidade ao pagamento dos débitos submetidos ao parcelamento. Com 
efeito, em uma interpretação sistemática do dispositivo, dando-se a 
suspensão da punibilidade somente quando a adesão ao parcelamento 
ocorrer antes do recebimento da denúncia, pode-se concluir que o 
pagamento integral para efeitos de extinção da punibilidade somente 
poderá ser reconhecido se realizado antes do início da ação penal. 
Considerando o tratamento anterior da matéria, que permitia extinção da 
punibilidade ainda que o pagamento do débito fiscal ocorresse depois de 
iniciada a ação penal-fiscal, pode-se considerar esta lei mais gravosa que a 
precedente e, portanto, somente poderá ser aplicada às infrações 
cometidas em momento posterior à sua edição

291
. 

 

Ocorre que a polêmica, mesmo diante da sucessão desordenada de 

diversos comandos normativos, não teve vida longa, já tendo o Supremo Tribunal 

Federal se posicionado pela manutenção da disposição contida no § 2.º do art. 9.º 

da Lei n.º 10.684/2003, mesmo depois do advendo da Lei n.º 12.382/2011. Noutro 

falar: as regras estabelecidas pelo novo Estatuto não afetam a possibilidade de 

extinção da punibilidade do crime tributário em razão do pagamento, a qualquer 

tempo, do débito292. 

 

5.4 A regulamentação da extinção da punibilidade dos crimes tributários no 

direito comparado 

 

Enfrentada a questão de como o legislador nacional tem disciplinado o 

instituto da extinção da punibilidade dos delitos fiscais em razão do pagamento, cujo 
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 AFONSO, 2012, p. 151. 
292

 “Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Aplicação do princípio da insignificância. Tese 
não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de conhecimento pela Suprema 
Corte. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Não conhecimento do writ. Requerimento 
incidental de extinção da punibilidade do paciente pelo pagamento integral do débito tributário 
constituído. Possibilidade. Precedente. Ordem concedida de ofício. I. Não tendo sido analisada pelo 
Superior Tribunal de Justiça defesa fundada no princípio da insignificância, é inviável a análise 
originária desse pedido pela Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, em afronta às 
normas constitucionais de competência. II. Não se conhece do habeas corpus. III. O pagamento 
integral de débito – devidamente comprovado nos autos - empreendido pelo paciente em momento 
anterior ao trânsito em julgado da condenação que lhe foi imposta é causa de extinção de sua 
punibilidade, conforme opção político-criminal do legislador pátrio. Precedente. IV. Entendimento 
pessoal externado por ocasião do julgamento, em 9/5/13, da AP nº 516/DF-ED pelo Tribunal Pleno, 
no sentido de que a Lei nº 12.382/11, que regrou a extinção da punibilidade dos crimes tributários 
nas situações de parcelamento do débito tributário, não afetou o disposto no § 2º do art. 9º da Lei 
10.684/03, o qual prevê a extinção da punibilidade em razão do pagamento do débito, a qualquer 
tempo. V. Ordem concedida de ofício para declarar extinta a punibilidade do paciente” (STF, 1ª 
Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, HC 116.828/SP, j. em 13.08.2013). 
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traço mais significativo, como já se constatou, é a instabilidade da diretriz político-

criminal, imperioso que se investigue de que forma o mesmo instituto tem sido 

consagrado em legislações estrangeiras. 

Serão analisadas as legislações que mais contribuíram para a formatação 

do benefício na legislação brasileira, iniciando-se com a regulamentação na 

Alemanha, fonte de pesquisa e estudo do Direito Penal contemporâneo, e passando 

pelas regras estabelecidas na Itália, Portugal e Espanha. 

 

5.4.1 Direito alemão 

 

O direito penal tributário alemão não consta do Código Penal, mas sim de 

uma lei tributária (Abgabenordnung – AO) em vigor desde 1977. 

Inaugurando uma nova disciplina, que servirá de parâmetro para as 

demais legislações, inclusive a brasileira, o § 371 da AO293 estabelece o instituto 

designado autodenúncia liberadora de pena, que tem o condão de isentar o agente 

de pena nas hipóteses de alguma das incriminações fiscais tipificadas no § 370 do 

mesmo Estatuto. 

Segundo estabelece a regra contida na redação do § 371, para fins de 

exclusão das sanções referentes à prática de conduta evasiva da arrecadação 

tributária, faz-se necessário um comportamento voluntário do agente antes do início 

das atividades de fiscalização, ou mesmo antes da própria comunicação ao 

contribuinte da deflagração do processo penal respectivo294. 

                                                 
293

 § 371. Autodenúncia em caso de sonegação fiscal. (1) Quem, nas hipóteses do § 370, retificar ou 
completar dados incompletos perante a autoridade fiscal ou comunicar os dados omitidos, ficará 
impune em relação a este aspecto; (2) A isenção não ocorrerá quando: 1. Antes da retificação, 
complemento ou comunicação: a) um servidor da autoridade fiscal houver comparecido para a 
fiscalização ou para a investigação de um delito fiscal ou uma infração administrativa tributária ou; 
b) haja sido notificado ao autor ou a seu representante legal do início do procedimento penal ou de 
imposição de multas pelo fato ou; 2. Haja sido descoberto o fato no momento da retificação, 
complemento ou comunicação, no todo ou em parte, e o autor o sabia ou deveria supor sua 
existência em uma apreciação razoável da situação de fato; (3) Se as reduções fiscais já se 
houverem produzido ou se já houverem sido obtidas as vantagens fiscais, somente terá lugar a 
impunidade de um participante no fato quando pague os impostos sonegados em seu favor dentro 
do prazo fixado para ele; (4) Se a denúncia prevista no § 153 for prestada oportuna e devidamente, 
não se perseguirá penalmente o terceiro que haja omitido a apresentação das declarações 
indicadas no § 153 ou as haja apresentado de forma inexata ou incompleta, salvo se ele ou seu 
representante houvesse sido notificado anteriormente do início de um procedimento penal ou de 
imposição de multas pelo fato. Se o terceiro houver agido para seu próprio benefício, será aplicado 
o número 3” [tradução livre]. 

294
 A respeito do instituto da autodenúncia, o tratadista alemão Klaus Tiedemann escreve: “Una 

particularidad del Derecho penal tributario es la dispensa de penas a que da lugar la autodenuncia 
(§ 371 de la Ordenanza Tributaria), la cual lleva a la impunidad a pesar de la consumación del 
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Na hipótese dos crimes formais, faz-se imprescindível a retificação das 

informações, enquanto que nos crimes materiais o pagamento do tributo é condição 

sine qua non para o afastamento da sanção penal. 

Ocorre que, ao revés do que estabelece a regulamentação brasileira, 

para poder usufruir dessa causa especial de liberação de pena, o agente deve 

regularizar sua situação, seja retificando suas informações ao Fisco, seja efetuando 

o pagamento do tributo devido, antes de qualquer atividade estatal dirigida à 

elucidação do fato (atos de fiscalização, diligências de investigação criminal ou 

processo penal). 

Discorrendo sobre o instituto da autodenúncia liberadora de pena, 

Rodrigo Sánchez Ríos esclarece: 

Para a aplicação desta causa pessoal de liberação de pena, ressalte-se a 
exigência da disposição normativa relativa à compensação do injusto da 
conduta e à própria compensação do injusto do resultado. Em outras 
palavras, além da retificação voluntária – a ocorrer antes de ter iniciado o 
procedimento administrativo ou penal -, exige-se do autor o cumprimento 
com seus deveres fiscais, reparando completamente o dano causado ao 
Fisco. Expressamente ficam excluídas deste benefício as condutas de 
retificação e de reparação posteriores ao início do procedimento 
administrativo ou penal, conforme o inc. 2 do § 371. Nestes casos, as 
condutas “involuntárias” estariam em desacordo com a finalidade do 
sistema penal, descaracterizando o instituto da desistência voluntária e da 
reparação, subsistindo, portanto, razões de prevenção geral e especial para 
aplicação da pena. Eventual retificação e reparação posterior serviriam 
apenas como atenuantes na dosagem da pena

295
. 

 

É constatável a olho nu que a regra usada como referência pela 

legislação brasileira para a regulamentação do instituto da extinção da punibilidade 

pelo pagamento do tributo guarda premissas e escolhas político-criminais bastante 

diferentes daquelas consagradas pelo legislador nacional, a ponto de a doutrina 

apontar o regramento brasileiro como um exemplo de “cópia mal sucedida da 

legislação alemã”296. 

E as diferenças de abordagem não param por aí. Recentemente, o 

Tribunal Federal alemão (Bundesgerichtshof), considerando que a causa especial de 

liberação de pena não pode se fundamentar apenas em critérios econômico-fiscais, 

                                                                                                                                                         
hecho mientras éste no haya sido descubierto. [...] Desde el punto de vista político criminal se 
discute si aqui se trata de una excepción que opera dentro del sistema general del Derecho penal 
por motivos fiscales, o si la idea de la autodenuncia [...] es susceptible de generalización como 
causa de levantiamento de la pena. La opinión dominante ve a la autodenuncia como un 
instrumento fiscal para el incremento de la recaudación tributaria del Estado mediante la revelación 
de fuentes tributarias ocultas hasta entonces” (TIEDEMANN, 2010, p. 266). 

295
 SÁNCHEZ RÍOS, 2003, p. 143. 

296
 Ibidem, p. 155. 
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decidiu que não se deve mais admitir autodenúncias parciais, configurantes de 

retornos apenas parciais à honestidade fiscal. Segundo o BGH, o agente faz jus à 

extinção da punibilidade se se autodenunciar em relação a toda e qualquer fonte 

tributável ainda inacessível ao Fisco, franqueando às autoridades tributárias acesso 

pleno à empresa e à contabilidade, de modo a se restaurar por completo a 

honestidade fiscal. 

Conciliam-se, assim, por intermédio desse acórdão, os aspectos fiscais 

do instituto – vocacionados para a arrecadação dos tributos sonegados – com o 

enfoque jurídico-penal do instituto, aproximando-o das regras estabelecidas para a 

desistência voluntária, da forma como aplicada no Direito Penal convencional297. 

 

5.4.2 Direito italiano 

 

A disciplina das incriminações fiscais sofreu intensa alteração no 

ordenamento jurídico italiano nos últimos anos. Isto porque, os efeitos da reparação 

do dano, antes muito tímidos, limitados à atenuação da sanção penal imposta, agora 

contemplam a extinção da punibilidade dos delitos fiscais, contanto que 

implementado o pagamento do tributo até determinado marco temporal fixado pela 

legislação. 

Com efeito, até a revogação do art. 13.1 do Decreto Legislativo n.º 74, de 

10 de março de 2000, a quitação do débito tributário ocasionava a redução de até a 

metade da pena, uma vez fosse o mesmo efetuado até a declaração de início da 

instrução processual de primeiro grau (“prima della dichiarazione di apertura del 

dibattimento di primo grado”)298. 

Entrementes, em atendimento aos objetivos de incremento da 

arrecadação tributária, o legislador italiano optou por favorecer os contribuintes em 

débito com o Fisco e instituiu a extinção da punibilidade em relação aos crimes 

tributários como consequência da reparação do dano. 
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 Para maiores detalhes ver LEITE, 2011. 
298

 “Art. 13.1. As penas previstas para os crimes referidos no presente decreto são diminuídas pela 
metade, e não sujeitas às penas acessórias previstas no art. 12, se, antes da declaração de início 
da instrução processual de primeiro grau, os débitos tributários relativos aos fatos constitutivos dos 
crimes respectivos forem extintos pelo pagamento, mesmo que em seguida a especiais 
procedimentos de conciliação ou de adesão à avaliação prevista nas normas tributárias” [tradução 
livre]. 
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Realmente, a Lei n.º 289, de 27 de dezembro de 2002, dispondo sobre a 

formação do balanço anual e plurianual do Estado, fixou, minuciosamente, em vários 

dispositivos distintos, marcos temporais diferentes, segundo o quantum pago de 

imposto, para fins de extinção da punibilidade das incriminações fiscais299. 

Registre-se, porém, que ainda que tenha diminuído o recrudescimento da 

punibilidade dos delitos fiscais, haja vista que antes da reforma a reparação do dano 

beneficiava o agente com a simples diminuição da reprimenda penal, tendo agora o 

instituto o condão de extinguir a punibilidade dos crimes tributários, dessume-se que 

a opção político-criminal do legislador italiano ainda se encontra muito distante da 

regulamentação feita no Brasil, tendo em vista a fixação de prazos para que o 

pagamento tenha o condão de extinguir a punibilidade das incriminações fiscais. 

 

5.4.3 Direito espanhol 

 

Entre as reformas promovidas pelo legislador espanhol no ano de 1995, a 

regularização para o delito fiscal se insere como uma das mais relevantes da 

dogmática penal espanhola. 

Trilhando a mesma senda esquadrinhada pelo legislador alemão, o art. 

305.4 do Código Penal estabelece que está isento de responsabilidade o agente que 

regularizar sua situação tributária. 

Com efeito, o contribuinte que, mediante comportamento voluntário 

posterior à fraude fiscal, reparar o dano causado à arrecadação tributária, desde que 

o faça antes de qualquer providência da Administração Fiscal tendente à 

recuperação dos ativos sonegados, gozará do benefício de isenção da 

responsabilidade penal300. 
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 Para maiores detalhes da regulamentação italiana ver a redação original da Lei n.º 289, de 27 de 
dezembro de 2002, no sítio <http://www.camera.it/parlam/leggi/02289l.htm>. 

300
 Essa é a redação do art. 305.4 do Código Penal espanhol: “Art. 305.4. Se considerará regularizada 

la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento 
y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el 
inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas 
tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran 
producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de 
la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra 
aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que 
le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. Asimismo, los efectos de la 
regularización prevista en el párrafo anterior resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas 
tributarias una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía 
administrativa. La regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá que se 

http://www.camera.it/parlam/leggi/02289l.htm
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Muito próxima à solução proposta pelo § 371 da Abgabenordnung alemã, 

o Estatuto espanhol fixa os seguintes requisitos para a benesse da extinção da 

punibilidade pela regularização da situação tributária: i) completo reconhecimento e 

pagamento da dívida fiscal; ii) o comportamento posterior tendente à restauração da 

situação de legalidade deve ser adotado antes de que o contribuinte seja notificado, 

pela Administração fazendária, do início de atuações de comprobação ou 

investigação tendentes a aquilatar a dívida tributária, ou, nos casos em que o 

procedimento administrativo-fiscalizatório não tenha sido instaurado, antes de que o 

Ministério Público, o Procurador do Estado ou o representante legal da 

Administração autônoma, tenha apresentado querela ou denúncia, ou, por 

derradeiro, antes de o agente tomar conhecimento formal do início das diligências 

penais deflagradas pelo Ministério Público ou pelo juiz de instrução. 

Discorrendo sobre a opção político-criminal eleita pelo legislador 

espanhol, realçando sobremaneira os requisitos assinalados na regra catalogada no 

art. 305.4 do Código Penal, Andreas Eisele registra: 

Os requisitos da regularização tributária regulamentada pelo ordenamento 
jurídico espanhol são similares à auto-denúncia alemã, ou seja, a 
integralidade e a voluntariedade. A integralidade corresponde ao âmbito 
total da reparação do dano que compensa a lesão ao bem jurídico 
implementada pela evasão tributária (quando se tratar de crime material), e 
a voluntariedade define o significado ético do comportamento posterior do 
sujeito, demonstrando a ausência de necessidade de intervenção penal 
orientada à prevenção individual. A integralidade caracteriza a satisfação do 
interesse da vítima em obter uma compensação correspondente à lesão do 
bem jurídico afetado, o que no caso específico coincide com as finalidades 
fiscais de arrecadação, ainda que intempestiva, dos valores evadidos. A 
voluntariedade indica o valor cultural da atuação do sujeito, de modo a 
satisfazer finalidades do Direito Penal pela indicação da desnecessidade da 
intervenção para a obtenção de objetivos preventivos. Dessa forma, são 
coordenadas as finalidades tributária e penal, de modo que a intervenção 
penal se relaciona de forma subsidiária com a administrativa, sem a 
descaracterização de qualquer uma das duas

301
. 

 

Percebe-se, pelas linhas destacadas, que a legislação espanhola, em 

sintonia com o que estabelece a regra tedesca constante no § 371 da Lei Geral 

                                                                                                                                                         
le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, 
exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber 
cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria”. 

301
 EISELE, Andreas. Crítica ao Direito Penal Tributário brasileiro. Blumenau: Acadêmica, 2007, p. 

58. No mesmo sentido, tem-se o magistério de Francisco Muñoz Conde: “[...] debe ser una 
regularización voluntaria, no coaccionada y, por tanto, espontánea, lo que implica que el sujeto se 
adelante a la detección del fraude por parte de la autoridad competente (‘autodenúncia’); de no ser 
así se favorece el acuerdo y el ‘compadreo’ entre la Inspección y el contribuyente, quien, en última 
instancia prefiere pagar a verse expuesto a una condena penal” (MUNÕZ CONDE, Francisco. 
Derecho Penal: parte especial. 11. ed. revisada y puesta al día conforme al Código Penal de 1995. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, p. 899). 
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Tributária, e em oposição ao que elegeu como instrumento de Política Criminal o 

legislador brasileiro, estabelece como fundamento do instituto a autodenúncia, 

consistente em um comportamento ativo que supõe uma declaração retificatória das 

informações prestadas, devidamente acompanhada da integral reparação da dívida 

tributária, ambas anteriores à adoção de qualquer medida estatal voltada ao 

esclarecimento dos fatos ocorridos. 

 

5.4.4 Direito português 

 

Em Portugal, as consequências da reparação do dano para os crimes 

tributários são disciplinadas pelo Regime Geral das Infrações Tributárias (RGIT), 

cujos artigos 14.º e 22.º estabelecem diversos efeitos segundo particulares 

requisitos neles fixados. 

De fato, a regra constante no RGIT destaca que os efeitos do pagamento 

são diversos de acordo com o montante de reprimenda cominado para cada 

incriminação penal. 

Assim, conforme assinala o art. 22.º se ao delito for prevista pena igual ou 

inferior a dois anos de prisão, a reparação do dano antes da apresentação da 

denúncia criminal poderá produzir a dispensa especial da pena, caso outros 

requisitos se façam presentes e justifiquem a adoção da medida. 

De outra parte, nos casos de infrações cujas penas sejam superiores a 

dois anos de prisão, a sanção será suspensa, em prazo a se fixar até ao limite de 

cinco anos subsequentes à condenação302. 

Deitando luzes sobre a regulamentação portuguesa da reparação do 

dano nos crimes tributários, o tratadista Germano Marques da Silva escreve: 

                                                 
302

 Assim determinam os arts. 14.º e 22.º do Regime Geral das Infrações Tributárias (RGIT) de 
Portugal: “Art. 14.º. 1. A suspensão da execução da pena de prisão aplicada é sempre condicionada 
ao pagamento, em prazo a fixar até ao limite de cinco anos subsequentes à condenação, da 
prestação tributária e acréscimos legais, do montante dos benefícios indevidamente obtidos e, caso 
o juiz o entenda, ao pagamento de quantia até ao limite máximo estabelecido para a pena de multa. 
2. Na falta do pagamento das quantias referidas no número anterior, o tribunal pode: a) exigir 
garantias de cumprimento; b) prorrogar o perioso de suspensão até metade do prazo inicialmente 
fixado, mas sem exceder o prazo máximo de suspensão admissível; c) revogar a suspensão da 
pena de prisão. 22.º. 1. Se o agente repuser a verdade sobre a situação tributária e o crime for 
punível com pena de prisão igual ou inferior a 2 anos, a pena pode ser dispensada se: a) a ilicitude 
do facto e a culpa do agente não forem muito graves; b) a prestação tributária e demais acréscimos 
legais tiverem sido pagos, ou tiverem sido restituídos os benefícios injustificadamente obtidos, até à 
dedução da acusação; c) à dispensa da pena se não opuserem razões de prevenção. 2. A pena 
será especialmente atenuada se o agente repuser a verdade fiscal e pagar a prestação tributária e 
demais acréscimos legais até à decisão final ou no prazo nela fixado”. 
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Relativamente aos efeitos do pagamento do imposto evadido na 
responsabilidade tributária, relevam directamente as normas dos artigos 22º 
e 14º do RGIT e art. 50º do Código Penal, relativamente à suspensão da 
execução da pena [...]. O art. 22º, n.º 1, dispõe que se o pagamento da 
prestação tributária acrescida dos acréscimos legais, e a restituição dos 
benefícios injustificadamente obtidos, se se verificarem as demais 
condições exigidas por lei, a pena pode ser dispensada. 
A atenuação especial da pena é imposta por lei. Se ocorrer reposição da 
verdade tributária e o pagamento da prestação tributária e demais 
acréscimos legais até a decisão final ou no prazo nela fixado há sempre 
lugar à atenuação especial, nos termos do disposto no art. 73º do Código 
Penal

303
. 

 

Destarte, o legislador português optou por estabelecer efeitos diversos 

para a reparação do dano nos crimes tributários conforme a gravidade da infração 

(leia-se cominação da sanção penal), instituindo diferentes requisitos para a 

incidência das respectivas consequências jurídicas. 

A integralidade do pagamento é exigida na regulamentação da isenção de 

pena, para os crimes cuja reprimenda não seja superior a dois anos, até a dedução 

da acusação pelo Ministério Público, ou na atenuação especial da pena, quando 

realizado o pagamento até a decisão final ou dentro do prazo fixado na própria 

decisão. 

Já a voluntariedade é adotada apenas de forma relativa, tendo em vista 

que a quitação do débito, mesmo depois de instaurada a fiscalização administrativa 

ou de deflagrado o processo criminal para apurar a prática de delitos fiscais, pode 

ocasionar a dispensa ou a atenuação da pena. 

 

5.5 Crítica à regulamentação do instituto no ordenamento jurídico brasileiro 

 

A leitura dos dispositivos alienígenas a respeito dos efeitos do pagamento 

do débito nos crimes tributários, notadamente de países cuja influência na 

elaboração e formatação de nossos institutos é histórica, deixa manifesto que a 

solução encontrada pelo sistema penal brasileiro está a léguas de distância da 

opção político-criminal escolhida pelos demais países, mormente se se considerar 

que no caso brasileiro a regulamentação das consequências jurídicas da reparação 

                                                 
303

SILVA, Germano Marques da. Direito Penal Tributário: sobre as responsabilidades das 
sociedades e dos seus administradores conexas com o crime tributário. Lisboa: Universidade 
Católica Ed., 2009, p. 126-127. Em outro fragmento da mesma obra, o autor adverte: “O pagamento 
da prestação tributária em dívida não é condição bastante para a dispensa da pena. Satisfeita a 
pretensão tributária, mantém-se a pretensão penal. [...] Para os senhores do crime haveria sempre o 
perdão ao alcance de um talão de cheques”. (Ibidem, p. 128-129). 
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do dano não está orientada pelos critérios da integralidade e da voluntariedade do 

pagamento. 

Com efeito, ao contrário do que se passa em outras ordens jurídicas, o 

pagamento para fins de extinção da punibilidade pode ser efetivado de forma 

parcelada, ao mesmo tempo em que não existe qualquer marco temporal para que a 

quitação do débito implique a isenção da responsabilidade penal das incriminações 

fiscais praticadas. 

De fato, a regulamentação do tema no ordenamento jurídico brasileiro, 

consistente na precedência de considerações arrecadadoras da Administração 

Pública, relegando os aspectos penais a um plano praticamente insignificante, 

suscita diversas controvérsias, por se entender, especialmente, que o privilégio 

concedido aos agentes da sonegação fiscal, não extensivo aos autores de outras 

infrações penais, se revela inadequado e acaba por implicar uma série de 

incongruências na aplicação do Direito, malferindo desde princípios fundantes do 

Estado brasileiro até regras mais comezinhas do Direito Penal. 

Por via de consequência, nas próximas linhas, cônscio de que o 

legislador brasileiro, ao permitir a extinção da punibilidade dos crimes tributários pelo 

pagamento, sem que se estabeleça um único marco temporal para a reparação do 

dano, navega no riacho equívoco, serão expostos alguns dos principais argumentos 

contrários à regulamentação reprochada, destacando-se, assim, a necessidade de 

reforma legislativa do tema, de modo que a regulamentação brasileira sobre a 

extinção da punibilidade pelo pagamento seja minimamente semelhante às opções 

político-criminais encontradas em outros países e seja consentânea com os pilares 

do Estado Democrático de Direito e a teoria do bem jurídico-penal. 

 

5.5.1 Proteção deficiente do bem jurídico tutelado pelos crimes tributários 

 

Tendo restado devidamente assentada a relação íntima entre Direito 

Penal e Constituição e, especialmente, a importância que as incriminações fiscais 

cumprem no Estado Democrático de Direito, o primeiro argumento utilizado contra a 

possibilidade de extinção da punibilidade dos crimes tributários pelo pagamento a 

qualquer tempo é a deficiente proteção do interesse jurídico salvaguardado por 

essas infrações penais. 
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Para tanto, imperioso que antes se registre que com o fracasso do 

positivismo, que concebia o direito como um mundo simplório de regras, o 

ascendente novo constitucionalismo introduz, em um campo antes dominado pelas 

regras, a noção de princípios304. 

Entre esses novos instrumentos jurídicos que conformam o 

constitucionalismo contemporâneo, aflora com grande relevância o princípio da 

proporcionalidade305,306, originariamente forjado como mecanismo de controle de 

poder307, mas que atualmente revela também uma faceta, ainda pouco explorada 

pela doutrina e pela jurisprudência, de vincular todos os poderes a um agir conforme 

os valores consagrados no texto constitucional. 

Nesse azo, para além das tradicionais máximas da 

adequação/idoneidade, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, 

todas voltadas originariamente para o controle dos excessos porventura praticados 

pelo aparelho estatal308, o princípio da proporcionalidade também se presta a 

                                                 
304

 Sobre o papel cumprido pelos princípios no novo constitucionalismo, Paulo Bonavides declara: 
“[...] os princípios fundamentais da Constituição, dotados de normatividade, constituem, ao mesmo 
tempo, a chave de interpretação dos textos constitucionais. Mas essa importância decorre em 
grande parte de um máximo poder de legitimação que lhe é inerente” (BONAVIDES, Paulo. A 
Constituição aberta. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p. 181). 

305
 Debruçando-se sobre o postulado de que ora se cuida e destacando a sua relevância para o 

constitucionalismo contemporâneo, Luis Roberto Barroso escreve: “O princípio da razoabilidade ou 
proporcionalidade, termos aqui empregados de modo fungível, não está expresso na Constituição, 
mas tem seu fundamento nas ideias de devido processo legal substantivo e na de justiça. Trata-se 
de valioso instrumento de proteção dos interesses fundamentais e do interesse público, por permitir 
o controle da discricionariedade dos atos do Poder Público e por funcionar como a medida com que 
uma norma deve ser interpretada no caso concreto para a melhor realização do fim constitucional 
nela embutido ou decorrente do sistema. Em resumo sumário, o princípio da razoabilidade ou 
proporcionalidade permite ao Judiciário invalidar atos legislativos ou administrativos quando: (a) não 
haja relação de adequação ente o fim visado e o meio empregado; (b) a medida não seja exigível ou 
necessária, havendo meio alternativo para chegar ao mesmo resultado com menor ônus a um 
direito individual; (c) não haja proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, o que se perde com a 
medida é de maior relevo do que aquilo que se ganha (proporcionalidade em sentido estrito). O 
princípio pode operar, também, no sentido de permitir que o juiz gradue o peso da norma, em uma 
determinada incidência, de modo a não permitir que ela produza um resultado indesejado pelo 
sistema, assim fazendo a justiça no caso concreto” (BARROSO, Luis Roberto. O Direito 
Constitucional e a efetividade das normas. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 314-315). 

306
 Para maiores detalhes sobre o princípio da proporcionalidade ver BARROS, Suzana de Toledo. O 

princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de 
direitos fundamentais. 2. ed. Brasília, DF: Brasília Jurídica, 2000; FERRAZ, Leonardo A. Princípio 
da proporcionalidade da teoria à crítica: uma visão com base nas doutrinas de Robert Alexy e 
Jürgen Habermas. Belo Horizonte: Dictum, 2009. 

307
 Nesse passo, Gilmar Mendes, após asseverar que o princípio da proporcionalidade se qualifica 

como postulado básico de contenção de excessos por parte do Poder Público, aduz que a 
inteligência do princípio se caracteriza como “essencial à racionalidade do Estado Democrático de 
Direito e imprescindível à tutela mesma das liberdades fundamentais” (MENDES, Gilmar. Controle 
de constitucionalidade: aspectos jurídicos e políticos. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 57). 

308
 Em resumo, seguindo as linhas traçadas por Maria Luiza Schäfer Streck, assim se pode 

compreender os subprincípios da proporcionalidade: “Sua formulação mais conhecida, oriunda das 
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questionar se os atos estatais, sejam eles legislativos ou administrativos, são 

capazes de eficientemente proteger os direitos fundamentais a que se propõem a 

tutelar; não se admite, por via de consequência, e o postulado da proporcionalidade 

é o arrimo para essa análise, uma carência de atuação estatal para a defesa de 

valores e interesses fundamentais para a sociedade. 

Nesse sentido, o princípio da proporcionalidade, para além de cumprir 

sua função tradicional de controlar os excessos estatais, evitando, assim, segundo a 

célebre afirmação de Jellinek, que se abatam pardais disparando canhões, 

igualmente se ocupa da efetiva proteção dos direitos fundamentais contra qualquer 

modo de intervenção ilegítimo por parte dos detentores do poder. 

O constitucionalista Ingo Wolfgang Sarlet, discorrendo sobre essa feição 

do princípio da proporcionalidade, encarregada do cumprimento por parte do Estado 

dos deveres de proteção outorgados pela Constituição, especialmente no âmbito do 

Direito Penal, cujos objetos de tutela são primordialmente os direitos fundamentais – 

bens jurídicos – consagrados em um Estado Democrático e Social de Direito, afirma: 

[...] vislumbra-se, desde logo, que a discussão em torno das funções e 
limites do direito penal num Estado Democrático de Direito passa 
inquestionavelmente por uma reavaliação da concepção de bem jurídico e o 
seu devido redimensionamento à luz da nossa realidade (fática e normativa) 
constitucional [...], o que, por sua vez, nos remete à problemática dos 
deveres de proteção do Estado na esfera dos direitos fundamentais e aos 
contornos possíveis de uma teoria garantista (e, portanto, afinada com as 
exigências da proporcionalidade) do Estado, da Constituição e do Direito 
Penal

309
. 

 

Por assim dizer não há como fugir à circunstância de que a tutela penal 

dos direitos fundamentais dos indivíduos – intrínseca ao próprio Estado Democrático 

e Social de Direito – necessariamente impõe que a atuação estatal deve ser 

averiguada e questionada não apenas sob a perspectiva das proibições de excesso, 

mas também sob a ótica das proibições de proteção insuficiente do bem jurídico 

                                                                                                                                                         
decisões da dogmática alemã, é a concepção ampla, que divide o princípio da proporcionalidade em 
três subdivisões: o da adequação/idoneidade, responsável por verificar se a medida limitadora é um 
meio apto a alcançar o fim necessário; o da necessidade, que busca estabelecer a medida penal 
mais benigna e idônea para alcançar o fim buscado pela intervenção; o da proporcionalidade em 
sentido estrito, que indicará se a medida adotada gera mais benefícios do que prejuízos, levando 
em conta o conjunto de direitos e bens colocados em jogo, de modo a verificar, por um lado, a 
intensidade da restrição a um direito fundamental e, em oposição, o nível de satisfação na 
realização de outro direito fundamental (que acaba restringindo a implementação do primeiro)” 
(STRECK, Maria Luiza Schäfer. Direito Penal e Constituição: a face oculta da proteção dos 
direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 68). 

309
 SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição e proporcionalidade: o direito penal e os direitos 

fundamentais entre proibição de excesso e de insuficiência. Revista da Associação dos Juízes do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ano 32, n. 98, p. 105-149, jun. 2005, p. 118-119. 



 
175 

 

 

protegido; ressai, assim, evidenciado que em determinadas oportunidades aflora 

para o ente estatal o dever ético e jurídico de atuar eficientemente para a 

salvaguarda dos bens jurídicos abraçados pela comunidade. 

Nesse sentido, socorre-se novamente da cátedra de Ingo Sarlet de 

acordo com a qual: 

A noção de proporcionalidade não se esgota na categoria da proibição de 
excesso, já que abrange um dever de proteção por parte do Estado, 
inclusive quanto a agressões contra direitos fundamentais provenientes de 
terceiros, de tal sorte que se está diante de dimensões que reclamam maior 
densificação, notadamente no que diz com os desdobramentos da assim 
chamada proibição de insuficiência no campo jurídico-penal e, por 
conseguinte, na esfera da política criminal, onde encontramos um elenco 
significativo de exemplos a serem explorados

310
. 

 

A respeito do que se deve entender por dever de proteção a cargo do 

Estado, enquanto corolário do aspecto objetivo dos direitos fundamentais, Gilmar 

Mendes, amparado na produção literária produzida pela doutrina e jurisprudência 

tedesca, pontifica: 

A concepção que identifica os direitos fundamentais como princípios 
objetivos legitima a idéia de que o Estado se obriga não apenas a observar 
os direitos de qualquer indivíduo em face das investidas do Poder Público 
(direito fundamental enquanto direito de proteção ou de defesa – 
Abwehrrecht), mas também a garantir os direitos fundamentais contra 
agressão propiciada por terceiros (Schutzpflicht des Staats) A forma como 
esse dever será satisfeito constitui tarefa dos órgãos estatais, que dispõem 
de ampla liberdade de conformação. A jurisprudência da Corte 
Constitucional alemã acabou por consolidar entendimento no sentido de que 
do significado objetivo dos direitos fundamentais resulta o dever do Estado 
não apenas de se abster de intervir no âmbito de proteção desses direitos, 
mas também de proteger esses direitos contra a agressão ensejada por 
atos de terceiros. Essa interpretação do Bundesverfassungsgericht 
empresta, sem dúvida, uma nova dimensão aos direitos fundamentais, 
fazendo com que o Estado evolua da posição de "adversário" (Gegner) para 
uma função de guardião desses direitos (Grundrechtsfreund oder 
Grundrechtsgarant)

311
. 

 

Paradigmáticas são as palavras de Carlos Bernal Pulido a respeito da 

proibição de proteção deficiente enquanto face do princípio da proporcionalidade 

que se volta contra as ações ou mesmo omissões estatais que não conferem a 

                                                 
310

 SARLET, 2005, p. 107. Em outro fragmento do mesmo texto, o autor assim se pronuncia: “A 
violação da proibição de insuficiência, portanto, encontra-se habitualmente representada por uma 
omissão (ainda que parcial) do poder público, no que diz com o cumprimento de um imperativo 
constitucional, no caso, um imperativo de tutela ou dever de proteção, mas não se esgota nesta 
dimensão (o que bem demonstra o exemplo da descriminalização de condutas já tipificadas pela 
legislação penal e onde não se trata, propriamente, duma omissão no sentido pelo menos habitual 
do termo” (Ibidem, p. 132). 

311
 MENDES, Gilmar Ferreira. Os direitos fundamentais e seus múltiplos significados na ordem 

constitucional. Revista Jurídica Virtual, Brasília, DF, v. 2, n. 14, jun. 2000. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_14/Capa.htm>. Acesso em: 15 abr. 2015. 



 
176 

 

 

tutela necessária aos direitos fundamentais dos indivíduos, notadamente em um 

cenário de igualdade substancial e democracia social como a que se contempla 

atualmente no Estado brasileiro: 

[...] la cláusula del Estado social de derecho modifica el contenido que los 
derechos fundamentales tenían en el Estado liberal. De este modo, junto a 
la tradicional dimensión de derechos de defensa, que impone al Estado el 
deber de no lesionar la esfera de libertad constitucionalmente protegida, se 
genera un nuevo tipo de vinculación, la vinculación positiva. En esta 
segunda dimensión, los derechos fundamentales imponen al Estado un 
conjunto de “deberes de protección” que encarnan en conjunto el deber de 
contribuir a la efectividad de tales derechos y de los valores que 
representan. 
La segunda variante del principio de proporcionalidad, que también se 
aplica para controlar la constitucionalidad de la legislación penal, pero 
desde el punto de vista de la satisfacción e las exigencias impuestas por los 
derechos de protección, es la prohibición de protección deficiente. En esta 
variante, el principio de proporcionalidad supone también interpretar los 
derechos fundamentales de protección como principios y aceptar que de 
ellos se deriva la pretensión prima facie de que el legislador los garantice en 
la mayor medida posible, habida cuenta de las posibilidades jurídicas y 
fácticas. Esto quiere decir que estos derechos imponen prima facie al 
legislador el desarrollo de todas las acciones (no redundantes) que 
favorezcan la protección de su objeto normativo, y que no impliquen la 
vulneración de otros derechos e principios que juegen en sentido contrario. 
El carácter prima facie de estos derechos implica que las intervenciones del 
legislador de las que sean objeto sólo puedan ser constitucionalmente 
admisibles y válidas de manera definitiva se observan las exigencias del 
principio de proporcionalidad. La versión del principio de proporcionalidad 
que se aplica frente a los derechos de protección se llama prohibición de 
protección deficiente (el Untermassverbot) de la doctrina alemana. Este 
principio se aplica para determinar si las omisones legislativas, que no 
ofrecen um máximo nivel de aseguramiento de los derechos de protección, 
constituyen violaciones de estos derechos. Cuando se interpretan como 
principios, los derechos de protección implican que el legislador les otorgue 
prima facie la máxima protección. Si éste no es el caso, y, por el contrario, 
el legislador protege un derecho sólo de manera parcial o elude brindarle 
toda protección, la falta de protección óptima deve enjuiciarse entonces 
desde el punto de vista constitucional mediante la prohibición de protección 
deficiente. Esta prohibición se compone de los siguientes subprincipios. Una 
abstención legislativa o una norma legal que no proteja un derecho 
fundamental de manera óptima vulnera las exigencias de principio de 
idoneidad cuando no favorece la realización de un fin legislativo que sea 
constitucionalmente legitimo. [...] Una abstención legislativa o una norma 
legal que no proteja un derecho fundamental de manera óptima, vulnera las 
exigencias del principio de necesidad cuando existe outra abstención y 
outra medida legal alternativa que favorezca la realización del fin del 
Congreso por lo menos con la misma intensidad, y a la vez favorezca más 
la realización del derecho fundamental de protección. [...] Una abstención 
legislativa o una norma legal que no proteja un derecho fundamental de 
manera óptima, vulnera las exigencias del principio de proporcionalidad en 
sentido estricto cuando el grado de favorecimiento del fin legislativo (la no-
intervención de la libertad) es inferior al grado en que no se realiza el 
derecho fundamental de protección. Si se adopta la escala triádica expuesta 
con ocasión de la interdicción del exceso, se concluirá entonces que, según 
la prohibición de protección deficiente, está prohibido que la intensidad en 
que no se garantiza un derecho de protección seja intensa y que la 
magnitud de la no-intervención en la libertad o en otro derecho de defensa 
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sea leve o media, o que la intensidad de la no-protección sea media y la no-
intervención

312
. 

 

Trilhando o mesmo caminho já suscitado, Lenio Streck refere à dupla face 

do princípio da proporcionalidade no âmbito penal, aduzindo a existência de um 

garantismo positivo a fundamentar a proibição de proteção deficiente dos bens 

jurídicos-penais. São essas as palavras do autor: 

Trata-se de entender, assim, que a proporcionalidade possui uma dupla 
face: de proteção positiva e de proteção de omissões estatais. Ou seja, a 
inconstitucionalidade pode ser decorrente de excesso do Estado, caso em 
que determinado ato é desarrazoado, resultando desproporcional o 
resultado do sopesamento (Abwägung) entre fins e meios; de outro, a 
inconstitucionalidade pode advir de proteção insuficiente de um direito 
fundamental (nas suas diversas dimensões), como ocorre quando o Estado 
abre mão do uso de determinadas sanções penais ou administrativas para 
proteger determinados bens jurídicos. Este duplo viés do princípio da 
proporcionalidade decorre da necessária vinculação de todos os atos 
estatais à materialidade da Constituição, e que tem como conseqüência a 
sensível diminuição da discricionariedade (liberdade de conformação) do 
legislador

313
 

 

Dessume-se, portanto, que paralelamente à tradicional perspectiva do 

princípio da proporcionalidade da proibição de excesso (Übermassverbot), 

destacada pela compreensão do Estado como adversário dos direitos fundamentais, 

derivam igualmente da Constituição obrigações expressas e tácitas de atuação 

penal em relação a bens jurídicos que não ostentem nenhuma modalidade de 

proteção jurídico-penal ou as proclamem de modo insuficiente. Esta última, a face 

da proibição da proteção deficiente (Untermassverbot), também conhecida como 

garantismo positivo. 

No sentido ora externado, repercutindo o fato de que a Constituição de 

1988 está comprometida com valores de cunho transindividual e com a realização 
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 BERNAL PULIDO, Carlos. El derecho de los derechos. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2005, p. 126. 
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 STRECK, Lenio Luiz. A dupla face do princípio da proporcionalidade: da proibição de excesso 

(Übermassverbot) à proibição de proteção deficiente (Untermassverbot) ou de como não há 
blindagem contra normas penais inconstitucionais. Revista da Associação dos Juízes do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, ano 32, n. 97, p. 171-202, mar. 2005, p. 180. Discorrendo sobre o 
dever estatal de proteger os bens jurídicos, obrigando o legislador a aprovar medidas suficientes 
para uma proteção adequada e eficiente dos valores consagrados na Carta Constitucional, Winfried 
Hassemer escreve: “La prohibición de defecto no es, al menos para aspectos penales, un concepto 
clásico. No lo es por el mero hecho de que contradice la función tradicional de los derechos 
fundamentales como derechos de defensa frente a las intervenciones estatales. Quiere decir que el 
legislador puede estar obligado en determinadas situaciones por la Constitución a proteger 
determinados intereses con determinados médios; por ello se habla también de «deberes de 
protección». Por tal motivo, el ámbito de aplicación de la prohibición de defecto no se reduce al 
Derecho de intervención, ni mucho menos al Derecho penal, sino que se amplía con las distintas 
posibilidades existentes de poner bajo protección jurídica a determinados intereses o bienes 
jurídicos, que son muchas” (HASSEMER, 2007, p. 101). 
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de justiça social, o princípio da proporcionalidade acaba por limitar e pautar a 

atuação do legislador ordinário: por um lado limita-se a imposição de penas 

desarrazoadas, desumanas e degradantes, por império da inviolabilidade da 

dignidade da pessoa humana, enquanto de outra parte impõe a fixação de penas 

proporcionais à gravidade dos bens jurídicos atingidos pelas respectivas figuras 

delitivas. 

Destarte, há de se compreender que a figura do bem jurídico, por conta 

das inflexões do princípio da proporcionalidade, já não pode mais ser vislumbrada, 

especialmente sob a égide do Estado Democrático e Social de Direito, com a 

simples proteção contra os poderes estatais; o bem jurídico também deve ser 

retratado como objeto de proteção através do aparelho estatal. 

Presente esta moldura, iniludível a conclusão de que a proibição de 

proteção deficiente guarda íntima relação com a teoria do bem jurídico, haja vista 

que ambas se vinculam à atuação da intervenção punitiva estatal, impondo-lhes 

uma ação positiva e protetora, no sentido de que é dever do Estado, sobretudo em 

sua atividade legislativa penal, atuar de forma a conservar bens jurídicos 

considerados relevantes pelo corpo social. 

O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já albergou o 

princípio da proteção deficiente do bem jurídico, tendo o Min. Gilmar Mendes, ao 

proclamar o seu voto na ADI n.º 3.510, abordado o princípio da proteção insuficiente 

dos bens jurídicos dos indivíduos. 

A primeira impressão, não há dúvida, é de que a lei é deficiente na 
regulamentação do tema e, por isso, pode violar o princípio da 
proporcionalidade não como proibição de excesso (Übermassverbot), mas 
como proibição de proteção deficiente (Untermassverbot). Como é sabido, 
os direitos fundamentais se caracterizam não apenas por seu aspecto 
subjetivo, mas também por uma feição objetiva que os tornam verdadeiros 
mandatos normativos direcionados ao Estado. A dimensão objetiva dos 
direitos fundamentais legitima a ideia de que o Estado se obriga não apenas 
a observar os direitos de qualquer indivíduo em face das investidas do 
Poder Público (direito fundamental enquanto direito de proteção ou de 
defesa – Abwehrrecht), mas também a garantir os direitos fundamentais 
contra agressão propiciada por terceiros (Schutzpflicht des Staats) (HESSE, 
Konrad. Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland. 16. ed. Heidelberg, 1988, p. 155-156). A forma como esse 
dever será satisfeito constitui, muitas vezes, tarefa dos órgãos estatais, que 
dispõem de alguma liberdade de conformação (HESSE, Konrad. Grundzüge 
des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, cit. p. 156). Não 
raras vezes, a ordem constitucional identifica o dever de proteção e define a 
forma de sua realização. A jurisprudência da Corte Constitucional alemã 
acabou por consolidar entendimento no sentido de que do significado 
objetivo dos direitos fundamentais resulta o dever do Estado não apenas de 
se abster de intervir no âmbito de proteção desses direitos, mas também de 
proteger tais direitos contra a agressão ensejada por atos de terceiros [...]. 
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Essa interpretação da Corte Constitucional empresta sem dúvida uma nova 
dimensão aos direitos fundamentais, fazendo com que o Estado evolua da 
posição de “adversário” para uma função de guardião desses direitos [...]. 
Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como 
proibições de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um 
postulado de proteção (Schutzgebote). Utilizando-se da expressão de 
Canaris, pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas 
uma proibição de excesso (Übermassverbot), mas também podem ser 
traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela 
(Untermassverbot) [...]. “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). [...] É 
tarefa do legislador determinar, detalhadamente, o tipo e a extensão da 
proteção. A Constituição fixa a proteção como meta, não detalhando, 
porém, sua configuração. No entanto, o legislador deve observar a proibição 
de insuficiência [...]. Considerando-se bens jurídicos contrapostos, 
necessária se faz uma proteção adequada. Decisivo é que a proteção seja 
eficiente como tal. As medidas tomadas pelo legislador devem ser 
suficientes para uma proteção adequada e eficiente e, além disso, basear-
se em cuidadosas averiguações de fatos e avaliações racionalmente 
sustentáveis

314
. 

 

Em assim sendo, considerando que os bens jurídicos são concretizações 

dos interesses dos indivíduos, os quais, devido a sua importância enquanto valores 

difundidos pela sociedade, justificam sua proteção por parte do Direito Penal, não há 

como admitir que as incriminações fiscais facultem ao contribuinte sonegador a 

possibilidade de a qualquer tempo se eximir da persecutio in criminis saldando o 

valor outrora sonegado. 

Alertando sobre a necessidade de a Constituição ser perquirida tanto sob 

o aspecto tradicional de contenção do poder criminalizador, mas igualmente sob a 

perspectiva da existência de um espaço que reclama a intervenção penal, 

especialmente quando atrelados interesses de tomo do corpo social, Maria da 

Conceição Ferreira da Cunha escreve: 

De facto, a Constituição não deveria ser vista de forma unilateral, 
preocupada apenas com a defesa do indivíduo potencial criminoso (ou 
acusado de tal), mas também com as potenciais vítimas e com a defesa de 
toda a sociedade. Assim como teria legitimidade para conter o poder 
criminalizador, autorizando-o apenas à tutela de objectos legítimos, teria 
também legitimidade para lhe impor um âmbito mínimo irrenunciável de 
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 Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=22996 
31>. Acesso em: 2 abr. 2015. Em outra oportunidade, quando do julgamento do RE 418.376-5/MS, 
o Ministro Gilmar Mendes reiterou: “Quanto à proibição de proteção insuficiente, a doutrina vem 
apontando para uma espécie de garantismo positivo, ao contrário do garantismo negativo (que se 
consubstancia na proteção contra os excessos do Estado) já consagrado pelo princípio da 
proporcionalidade. A proibição de proteção insuficiente adquire importância na aplicação dos 
direitos fundamentais de proteção, ou seja, na perspectiva do dever de proteção, que se 
consubstancia naqueles casos em que o Estado não pode abrir mão da proteção do direito penal 
para garantir a proteção de um direito fundamental” (Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/ 
processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2205553>. Acesso em: 4 abr. 2015). 
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tutela. Só esta concepção estaria em sintonia com a actual função da 
Constituição

315
. 

 

De se entender, pois, que a carência da tutela penal dos bens jurídicos 

salvaguardados pelos crimes tributários resta manifesta, mormente se se considerar 

que ao se permitir o pagamento a qualquer tempo do tributo desviado da 

arrecadação, desvanecem-se os instrumentos penais de combate à sonegação 

fiscal, os quais estão devidamente legitimados em razão da importância do 

patrimônio estatal e das funções exercidas pelo Estado em uma democracia 

substancialmente igualitária e incumbida da transformação social. 

As ideias ora apresentadas são corroboradas por Francesco C. Palazzo 

que adverte: 

[...] as obrigações de tutela penal no confronto de determinado bem jurídico, 
não infrequentemente característico de novo quadro de valores 
constitucionais e, seja como for, sempre de relevância constitucional, 
contribuem para oferecer imagem de um Estado empenhado e ativo 
(inclusive penalmente) na persecução de maior número de metas 
propiciadoras de transformação social e de tutela de interesses de 
dimensões ultraindividual e coletivas, exaltando, continuadamente, o papel 
instrumental do direito penal com respeito à política criminal, ainda quando 
sob os auspícios – por assim dizer – da Constituição

316
. 

 

Da necessidade da tutela penal de determinados bens jurídicos surgem 

os mandados constitucionais de criminalização, entendidos como comandos 

dirigidos ao legislador infraconstitucional para a tipificação penal de determinadas 

condutas, a imposição de específica reprimenda penal, a vedação de determinados 

benefícios ou até mesmo tratamento prisional mais rigoroso em situações 
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 CUNHA, 1995, p. 306. No mesmo sentido, Lenio Streck pontifica: “[...] continuo a insistir (e 
acreditar) que todas as normas da Constituição têm eficácia, e aquelas assim denominadas ‘normas 
programáticas’ comandam a atividade do legislador (inclusive e logicamente do legislador penal), 
buscando alcançar o objetivo do constituinte. Esse comando (ordem de legislar) traz implícita – por 
exemplo, no campo do Direito Penal – a necessária hierarquização que deve ser feita na 
distribuição dos crimes e das penas, razão pela qual o estabelecimento de crimes, penas e 
desciminalizações não pode ser um ato absolutamente discricionário, voluntarista ou produto de 
cabalas. [...] A partir do paradigma instituído pelo novo constitucionalismo e a partir daquilo que o 
Estado Democrático de Direito representa na tradição jurídica, o legislador não mais detém a 
liberdade para legislar, que tinha no paradigma liberal-iluminista. [...] Nesse (novo) contexto, a teoria 
do bem jurídico que sustenta a ideia de tipos penais no Direito Penal, igualmente passa a depender 
da materialidade da Constituição. Não pode restar qualquer dúvida no sentido de que o bem jurídico 
tem estrita relação com a materialidade constitucional, representado pelos preceitos e princípios que 
encerram a noção de Estado Democrático e Social de Direito” (STRECK, 2005, p. 177). 

316
 PALAZZO, Franceso C. Valores constitucionais e direito penal: um estudo comparado. 

Tradução Gérson Pereira dos Santos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 1989, p. 103. 
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específicas. A Constituição Federal de 1988 apresenta no extensivo rol de garantias 

do art. 5.º exemplos de mandados expressos de criminalização317. 

De fato, as cláusulas de criminalização constantes nas Constituições 

contemporâneas revelam a necessidade da interferência criminal, almejando o 

adimplemento dos deveres de solidariedade econômica e social, sem descuidar, no 

entanto, da imperiosa remoção dos obstáculos econômicos e sociais que se opõem 

à homogenização da fruição dos direitos individuais e que alimentam o fenômeno da 

criminalidade. 

Ocorre que para além dos mandados expressos de criminalização, a 

doutrina e a jurisprudência de Cortes Constitucionais extraíram, pela via 

hermenêutica do Texto Constitucional e pelos fundamentos sobre os quais se erige 

o Estado Democrático e Social de Direito, mandados implícitos de criminalização, 

sem os quais alguns bens jurídicos restariam insuficientemente protegidos sem a 

utilização dos instrumentos penais. 

Luciano Feldens, ao discorrer sobre a existência dos mandados implícitos 

de criminalização, enquanto corolários do sistema jurídico albergado pelo legislador 

constituinte, assim se pronuncia: 

Demais disso, e para selar a questão, observe-se que um perpassar dolhos 
pela Constituição nos demonstrará inequivocamente que, a par de 
disposições criminalizantes expressas, a ordem constitucional se faz prenhe 
de imposições implícitas (ou, caso se prefira, “quase-expressas”), o que 
sucede, por exemplo, no que respeita aos delitos contra a vida, cuja 
necessidade de criminalização quer-nos afigurar seja indubitável. 
Conquanto não se refira categoricamente a um dever legislativo de 
criminalização dessas infrações penais, diz a Constituição, em seu art. 5º, 
XXXVIII: “é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der 
a lei, assegurados: [...] d) a competência para o julgamento dos crimes 
dolosos contra a vida”. 
Ademais, a própria abertura textual do art. 5.º, XLI, da Constituição, ao 
dispor que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 
liberdades fundamentais, já se mostraria habilitada a driblar qualquer 
interpretação restritiva que se anteponha à existência dessas imposições 
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 “Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XLII - a prática do racismo 
constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; XLIII - a 
lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles 
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; XLIV - 
constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a 
ordem constitucional e o Estado Democrático”. Sobre o assunto, Lenio Luiz Streck e Luciano 
Feldens escrevem que “[...] mais que um limite, deveremos entender a Constituição como 
fundamento da pena e do Direito Penal, verificando hipóteses em que a criminalização de 
determinadas condutas demonstra-se constitucionalmente requerida” (STRECK, Lenio Luiz; 
FELDENS, Luciano. Crime e Constituição: a legitimidade da função investigatória do Ministério 
Público. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 34). 
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constitucionais implícitas, porquanto assentam-se, no âmbito dos direitos 
fundamentais, toda ordem de valores principais relacionados à dignidade da 
pessoa humana, a qual, ao menos para nós, retrata o epicentro dos valores 
a serem albergados penalmente

318
. 

 

Trilhando este caminho, o Tribunal Constitucional alemão, em 25 de 

fevereiro de 1975, acolheu a premissa das obrigações constitucionais implícitas de 

criminalização, ao decidir pela inconstitucionalidade da Lei de Reforma do Código 

Penal na parte que versou sobre a possibilidade de interrupção da gravidez 

(BVerfGE 39, 1). 

Em síntese, a nova redação dos §§ 218 a 220 do StGB eximia de 

responsabilidade penal a gestante que interrompesse a gravidez (aborto) até o 13º 

dia de gestação, ao mesmo tempo em que estabelecia que o aborto praticado por 

um médido com a concordância da gestante não era punível criminalmente, caso 

não houvesse integralizado o prazo de doze semanas desde a concepção. 

Outrossim, a reforma penal determinava que o aborto praticado por 

médico com a anuência da gestante, mesmo depois de expirado o interregno de 12 

semanas, não seria punido, caso a intervenção interruptiva da gravidez fosse 

recomendada para se evitar um perigo para a vida da gestante ou mesmo um 

comprometimento relevante ao seu estado de saúde, ou porque estivessem 

presentes fundadas razões para crer que o filho, em razão de uma disposição 

genética ou de influências danosas antes do nascimento, sofreria de deficiência 

insanável de seu estado de saúde que fossem tão graves a ponto de não poder 

exigir da gestante o prosseguimento, desde que não tivessem transcorrido mais do 

que 22 semanas de gestação. 

Assim, instado a se pronunciar sobre a nova regulamentação penal do 

aborto, o Tribunal Constitucional trouxe à baila, ainda que não tenha utilizado a 

expressão proibição de proteção deficiente, a relação entre o postulado da 
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 FELDENS, 2002, p. 96-97. Em sentido contrário, entendendo que não existem mandados de 
ciminalização insertos no texto constitucional, Luiz Flávio Gomes escreve: “A sinalização da 
Constituição no sentido da criminalização ou penalização de determinadas condutas, de qualquer 
modo, não significa, sic et simpliciter, que a imposição de sanções penais seja uma operação 
legisferante automática. Recorde-se que o legislador goza, dentro dos limites estabelecidos na 
Constituição, de uma ampla margem de liberdade que deriva de sua posição constitucional e, em 
última instância, de sua específica legitimidade democrática. Não existe, portanto, uma obrigação de 
criminalização ou penalização automática, senão só uma indicação do valor do bem jurídico 
referido. Elevado ‘merecimento de pena’ não significa automaticamente ‘necessidade’ de pena. Por 
isso o não cumprimento pelo legislador das obrigações de criminalização não está sancionado com 
nenhuma consequência jurídica” (GOMES, 2002, p. 106-107). 



 
183 

 

 

proporcionalidade e a necessária proteção penal dos direitos fundamentais por parte 

do Estado Democrático. 

O dever de proteção do Estado é abrangente. Ele não só proíbe - 
evidentemente - intervenções diretas do Estado na vida em 
desenvolvimento, como também ordena ao Estado posicionar-se de 
maneira protetora e incentivadora diante dessa vida, isto é, antes de tudo, 
protegê-la de intervenções ilícitas provenientes de terceiros [particulares]. 
Cada ramo do ordenamento jurídico deve orientar-se por esse 
mandamento, conforme sua respectiva definição de tarefas. O cumprimento 
do dever de proteção do Estado deve ser tão mais conseqüentemente 
perseguido quanto mais elevado for o grau hierárquico do bem jurídico em 
questão dentro da ordem axiológica da Grundgesetz. Dispensando maiores 
fundamentações, a vida humana representa um valor supremo dentro da 
ordem da Grundgesetz; é a base vital da dignidade humana e o 
pressuposto de todos os demais direitos fundamentais. 
De outro lado, não convence a objeção de que não se possa deduzir de 
uma norma de direito fundamental garantidora de liberdade a 
obrigatoriedade do Estado de sancionar criminalmente. Se o Estado é 
obrigado, por meio de uma norma fundamental que encerra uma decisão 
axiológica, a proteger eficientemente um bem jurídico especialmente 
importante também contra ataques de terceiros, freqüentemente serão 
inevitáveis medidas com as quais as áreas de liberdade de outros 
detentores de direitos fundamentais serão atingidas. Nisso, a situação 
jurídica na utilização de instrumentos do direito social [previdenciário] ou 
civil não é fundamentalmente diversa do que ocorre junto à promulgação de 
uma norma penal. As diferenças existem, quando muito, em relação à 
gravidade da intervenção necessária

319
. 

 

Depois da decisão acima prolatada, o Bundesverfassungsgericht, em 28 

de maio de 1993, dessa vez referindo-se expressamente à proibição de 

insuficiência, teve oportunidade de reiterar seu posicionamento a respeito da 

necessidade de intervenção penal para a defesa de valores fundamentais da 

sociedade, ao assim se pronunciar no Caso Schwangerschaftsabbruch II (BVerfGE 

88, 203): 

A Grundgesetz obriga o Estado a proteger a vida humana. A vida na fase 
intrauterina também faz parte da vida humana. Também a ela cabe a 
proteção do Estado. A Constituição não só proíbe intervenções estatais 
diretas na vida intra-uterina, mas determina que o Estado tenha uma 
postura de proteção e de incentivo perante essa vida, ou seja, sobretudo, 
protegendo-a também contra intervenções ilícitas de terceiros (cf. BVerfGE 
39, 1 [42]). Esse dever de tutela tem seu fundamento no Art. 1º I GG, que 
expressamente obriga o Estado a observar e a proteger a dignidade 
humana. 
Os mandamentos comportamentais legais devem promover a proteção em 
duas direções. De um lado, eles devem se desenvolver em efeitos de 
proteção preventivos e repressivos no caso particular, quando a violação do 
bem jurídico a ser protegido for iminente ou já se consumou. Por outro lado, 
eles devem fortalecer e apoiar, no povo, uma mentalidade viva de valores e 
concepções sobre o que seja o direito e o não-direito (Unrecht), formando 
por sua vez uma consciência jurídica (cf. BVerfGE 45, 187 [254,256]) para 
que, com base em uma tal orientação normativa do comportamento, a 
violação de um bem jurídico não possa já de antemão ser cogitada. 

                                                 
319

 SCHWABE, 2005, p. 269-271. 



 
184 

 

 

É tarefa do legislador determinar, detalhadamente, o tipo e a extensão da 
proteção. A Constituição fixa a proteção como meta, não detalhando, 
porém, sua configuração. No entanto, o legislador deve observar a proibição 
de insuficiência. Considerando-se bens jurídicos contrapostos, necessária 
se faz uma proteção adequada. Decisivo é que a proteção seja eficiente 
como tal. As medidas tomadas pelo legislador devem ser suficientes para 
uma proteção adequada e eficiente e, além disso, basear-se em cuidadosas 
averiguações de fatos e avaliações racionalmente sustentáveis

320
. 

 

Destarte, devidamente consolidada a argumentação esposada pela Corte 

alemã, resta destacado que o dever estatal de proteção corresponde, com 

frequência, ao dever de sancionar criminalmente a lesão do direito atingido. 

Nesse contexto, o marco teórico para esse paradigma é a teoria da dupla 

dimensão dos direitos fundamentais; enquanto a dimensão subjetiva se volta para a 

visão tradicional dos direitos individuais, como direitos de defesa dos indivíduos 

contra os atos estatais, a dimensão objetiva impõe deveres de proteção ao 

Estado321. 

Chamado a se pronunciar sobre a constitucionalidade da incriminação 

fiscal catalogada no art. 24º do Regime Jurídico das Infracções Fiscais Não 

Aduaneiras (abuso de confiança fiscal), notadamente em face da regra insculpida 

nos arts. 8º, nº 2, e 27, nº 1 e 2 da Constituição Portuguesa e do art. 1º, nº 1 do 

Protocolo nº 4 adicional à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, os quais 

prescrevem que ninguém pode ser privado da sua liberdade por não poder cumprir 

uma obrigação ou pagar uma dívida, o Tribunal Constitucional de Portugal reafirmou 

a necessidade de tutela penal eficiente das infrações tributárias, sob pena de 

inadequada proteção do bem jurídico salvaguardado pelas incriminações fiscais. O 

acórdão n.º 312/2000 encontra-se vazados nos seguintes termos: 

[...] sempre que há violação de bens ou valores que, na perspectiva da 
culpa, mereçam uma especial reprovação, provocando mesmo justificado 
alarme social, então a prevenção de tais infracções exige o recurso às 
sanções penais. A tutela penal, no âmbito de um Estado de direito material, 
de natureza social e democrático, deve intervir com os instrumentos 
próprios da sua actuação apenas quando se verifiquem lesões 
insuportáveis ou intoleráveis da vida em comunidade, por forma a não se 
permitir o livre desenvolvimento da pessoa. [...] Antes de mais, importa 
analisar os valores e os bens jurídicos em causa na criminalização das 
infracções fiscais. O entendimento tradicional do nosso direito penal é o de 
que só certas formas de ofensas aos bens jurídicos tutelados que se 
revestem de particular gravidade, pelo alarme social que a sua prática 
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justificadamente causa, necessitam da intervenção do direito penal, assim 
realizando o princípio constitucional da necessidade da pena. No caso das 
infracções fiscais, a publicação em 1988 e 1989 dos Regimes Jurídicos do 
imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS), do imposto 
sobre os rendimentos das pessoas colectivas (IRC), da contribuição 
autárquica (CA) e do Estatuto dos Benefícios Fiscais induziu a reforma do 
tratamento normativo das infracções fiscais não aduaneiras, tendo o 
Governo pedido e obtido autorização da Assembleia da República para 
legislar em tal matéria, relativamente a todos os impostos, contribuições 
parafiscais e demais prestações tributárias e, bem assim, quanto aos 
benefícios fiscais. [...] Este tratamento sistemático da punição das 
infracções fiscais não aduaneiras mostra bem o relevo que o legislador 
pretendeu atribuir à defesa dos interesses subjacentes a tal normação e 
cuja violação a mesma pretende evitar – os interesses da Fazenda 
Nacional. Num Estado de direito, social e democrático, a assunção pelo 
Estado da realização do bem estar social, através da concretização de uma 
democracia económica, social e cultural, com respeito pelos direitos e 
liberdade fundamentais, legitima-se pela necessidade de garantir a todos 
uma existência em condições de dignidade. A realização destas exigências 
não só confere ao imposto um carácter de meio privilegiado ao dispor de 
um Estado de direito para assegurar as necessárias prestações sociais, 
como também alarga o âmbito do que é digno de tutela penal. A este 
respeito escreve Roxin “A garantia das prestações necessária à existência 
(daseinsnotwendiger Leistungen) constitui tarefa tão legítima do Direito 
penal como a tutela de bens jurídicos” (in «Sinn und Grenzen staatlicher 
Strafe, Juristishe Schulung, 1966, pg. 381 e citado por Jorge Figueiredo 
Dias e Manuel Costa Andrade, “O Crime de Fraude Fiscal no novo Direito 
Penal Tributário Português”, in “Revista Portuguesa de Ciência Criminal”, 
Ano 6º, 1º, pág. 76). De facto, um Estado para poder cumprir as tarefas que 
lhe incumbem tem de recorrer a meios que só pode exigir dos seus 
cidadãos. Esses meios ou instrumentos de realização das suas finalidades 
são os impostos, cuja cobrança é condição da posterior satisfação das 
prestações sociais. Compreende-se, assim, que o dever de pagar impostos 
seja um dever fundamental (cf. Casalta Nabais, “O dever fundamental de 
pagar impostos”, Livraria Almedina, 1998, pág. 186,ss) e que a violação 
deste dever, essencial para a realização dos fins do Estado possa ser 
assegurado através da cominação de sanções criminais

322
. 

 

Exatamente com fundamento nas decisões proferidas pelas Cortes alemã 

e portuguesa é que se concebe a existência de imposições constitucionais de 

criminalização que, voltadas para a defesa dos valores sociais mais caros à 

comunidade, impõem o exercício da tutela penal para a defesa desses mesmos 

interesses. 

No caso dos delitos fiscais, revela-se indiscutível que a inequívoca 

danosidade social causada por essas infrações, impõe uma tutela penal adequada e 

eficiente como forma de proteção do bem jurídico salvaguardado pelos crimes 

tributários. 

Discorrendo sobre a necessidade de tutela penal dos crimes tributários, 

Luciano Feldens assim sintetiza as ideias ora abraçadas: 
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[...] há bens jurídicos de relevo social tão inequívoco e agressões tão 
intoleráveis que o Estado não pode deixá-las a descoberto do Direito Penal 
[...]. Exemplos eloqüentes de bens jurídicos de relevo social inequívoco são 
– além da vida e da dignidade da pessoa humana -, em toda sua ampla 
dimensão conceitual – a ordem econômico-tributária, a higidez do sistema 
financeiro e a probidade na administração pública

323
. 

 

Daí o raciocínio de que por estar a Constituição obrigada a proteger 

suficientemente os direitos fundamentais de toda a coletividade, não é de se aceitar 

plausível a opção legislativa de se permitir a qualquer tempo o pagamento do tributo 

como forma de extinção da punibilidade do sonegador, especialmente quando se 

tem ciência de que esse agente, como frequentemente ocorre, usou de todos os 

artifícios possíveis para ludibriar o Fisco e já foi denunciado pelo Ministério Público e 

eventualmente até condenado pelo Poder Judiciário. 

A falta de efetiva proteção do Estado para com o bem jurídico protegido 

pelas incriminações fiscais apenas estimula ainda mais a sonegação fiscal no Brasil 

cujos números e prejuízos enfrentados pela população em razão dessa prática são 

imensuráveis. 

Primorosas são as palavras de Maria Luiza Schäfer Streck sobre a 

deficiente proteção do bem jurídico dos delitos fiscais e o estímulo que essa precária 

atenção causa sobre a arrecadação honesta dos tributos: 

Ao que parece, estamos diante de uma verdadeira institucionalização da 
sonegação de tributos. Ora, a prevenção geral é uma das funções clássicas 
do Direito Penal, e é assentada na ideia de que o agente que pretende 
cometer algum ilícito não o fará porque tem algo a perder, no caso, sua 
liberdade. A pergunta que se faz é: se de antemão ele sabe que não tem 
nada a perder, porque não arriscar? Se for pego paga a dívida, se não, sai 
com o lucro de sua ação criminosa

324
. 

 

Com efeito, salta aos olhos que a opção político-criminal de o Estado 

priorizar interesses extrapenais, facultando ao sonegador acusado e condenado a 

extinção da punibilidade dos crimes tributários pelo pagamento a qualquer tempo 

dos tributos sonegados, além de olvidar aspectos relevantíssimos do Estado 

Democrático de Direito – as funções de transformação social cumpridas pelos 

impostos e o prejuízo causado ao Estado quando não se arrecada tempestivamente 

os tributos previstos -, oferece insuficiente proteção do bem jurídico protegido pelos 

delitos fiscais325. 
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Daí o raciocínio de que com a possibilidade de o sonegador, que antes se 

recusou a partilhar sua riqueza com a coletividade, e o fez através de meios escusos 

e ardilosos, se livrar do processo penal a qualquer tempo, inexistem dúvidas de que 

a tutela penal dos delitos fiscais e, por via de consequência, o bem juridico restam 

sensivelmente desprotegidos por parte da atuação punitiva estatal. 

 

5.5.2 Desrespeito ao princípio da igualdade – a seletividade do sistema penal 

 

A noção de igualdade foi incorporada ao discurso jurídico pelas ideias 

iluministas, tendo como marco pioneiro a Declaração Francesa dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, de 1789. 

Todas as Constituições brasileiras adotaram o princípio da igualdade, 

ainda que em muitas épocas a premissa de igualdade entre os homens tenha 

permanecido apenas nos textos legais, enquanto a realidade atestava inúmeras 

diferenças entre os individuos326. 

A Constituição Federal de 1988 introduz, no corpo da literalidade do caput 

do art. 5.º, a igualdade de todos os indivíduos como direito e garantia fundamental, 

deixando manifesto que não serão permitidas medidas legislativas e administrativas 

que não atentem para essa premissa básica. 

Ocorre que a igualdade enquanto vetor de imparcialidade ainda é um 

valor a ser alcançado plenamente na formatação e aplicação do direito. No caso do 

Estado brasileiro, é de sabença abastosa as dificuldades históricas de tratar a todos 

os indivíduos igualmente, sendo comuns exemplos de privilégios concedidos a um 

determinado segmento social não extensivo a outros grupos. 

De fato, frequentemente a sociedade brasileira testemunha episódios que 

revelam a existência de uma casta que assume o controle do aparelho estatal e o 

administra segundo seus próprios interesses. Raymundo Faoro, em obra lapidar 

sobre a formação patrimonialista e estamental da sociedade e do Estado brasileiros, 

assim se pronuncia sobre o cenário de predicamentos conferidos a determinados 

grupos sociais: 
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que o protetor e ministro das leis” (BECCARIA, 1991, p. 80). 
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[...] sobre a sociedade, acima das classes, o aparelhamento político – uma 
camada social, comunitária embora nem sempre articulada, amorfa muitas 
vezes – impera, rege e governa, em nome próprio, num círculo impermeável 
de comando. Esta camada muda e se renova, mas não representa a nação, 
senão que, forçada pela lei do tempo, substitui moços por velhos, aptos por 
inaptos, num processo que cunha e nobilita os recém-vindos, imprimindo-
lhes os seus valores

327
. 

 

Diante dessas constatações, sem embargo do que já ressaltado alhures, 

a respeito da íntima associação entre o postulado da igualdade e os pilares do 

Estado Democrático de Direito, é sabido que o Direito Penal, notadamente em razão 

da circunstância de que a política criminal de um Estado invariavelmente reflete os 

interesses da classe dominante, tem se mostrado excessivamente seletivo em suas 

opções legislativas, na medida em que se dedica a criminalizar condutas, 

usualmente praticadas pela camada mais sofrida da população, e a criar, por meio 

de teorias mirabolantes, instrumentos de despenalização das infrações cometidas 

pela classe privilegiada328. 

Realmente, enquanto de um lado as pessoas das altas camadas 

socioeconômicas participam das decisões políticas do Estado, vezes muitas criando 

embaraços para a aplicação das leis contra si mesmas, os indivíduos mais carentes, 

ressentidos de qualquer dose de poder, não têm qualquer influência na política 

criminal eleita por um Estado. 

A indiscutível injustiça no tratamento conferido pela legislação penal entre 

a deliquência econômica e a delinquência tradicional é retratada por Jorge de 

Figueiredo Dias que assinala: 

Em todos os Estados se pressente um sentimento generalizado de injustiça 
estrutural, relativamente ao qual a impunidade dos delinquentes 
econômicos ou a sua injustificada punição menor adquire acentuada 
ressonância simbólica; o que – diga-se de passagem – é particularmente 
visível nos Estados democráticos, atento o papel desempenhado pelos 
meios de (livre) comunicação social. É para inverter este estado de coisas e 
para obviar à generalização de atitudes de cinismo e evasão que a 
sociedade deve formular particularmente exigências ao seu ordenamento 
penal económico. Com o que, afinal, em nada se contraria, mas antes 
substancialmente se realiza um princípio de igualdade material entre os 
cidadãos

329
. 
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No mesmo sentido, escandarando o funcionamento seletivo do sistema 

penal, o qual estabelece uma linha divisória entre ricos e pobres, pretos e brancos, 

Heleno Cláudio Fragoso afirma categoricamente: 

A Criminologia, voltando-se para a análise do próprio mecanismo 
repressivo, veio revelar que a justiça criminal funciona seletivamente sobre 
os pobres e desfavorecidos. Como disse muito bem Eduardo Novoa o 
direito penal é o direito dos pobres, não por·que os tutele e proteja, mas sim 
porque sobre eles exclusivamente faz recair sua força e seu rigor. Eles é 
que constituem a clientela do sistema e são por ele, virtualmente, oprimidos. 
Só os pobres sofrem os processos por vadiagem e só eles são vítimas das 
batidas policiais com o seu cortejo de ofensas e humilhações. Só os pobres 
são ilegalmente presos para averiguações. Os ricos livram-se facilmente, 
contratando bons advogados, recorrendo ao tráfico de influência e à 
corrupção. Eles nunca vão para as prisões. Quando, em situações 
excepcionais, isso vem a suceder, logo ficam doentes e são transferidos 
para os hospitais. Pode-se imaginar o impacto que tais constatações 
produzem nos que se ocupam com a elaboração técnica do direito penal, 
procurando aperfeiçoá-lo. Parece certo que a realização do sistema punitivo 
funciona como um processo de marginalização social, para atingir uma 
determinada clientela, que está precisamente entre os mais desfavorecidos 
da sociedade

330
. 

 

Na hipótese da regulamentação brasileira da extinção da punibilidade dos 

crimes tributários, o referendo legislativo e jurisprudencial que faculta a um 

contribuinte que se recusou, independente dos meios usados, a pagar os tributos 

devidos, eximindo-se do processo criminal contra si instaurado, bastando, para 

tanto, que salde, a qualquer tempo, o débito fiscal com a Fazenda Pública, é um 

exemplo manifesto da seletividade do sistema penal brasileiro, haja vista que à 

criminalidade macroeconômica são concedidos benefícios, de modo algum, 

granjeados pela criminalidade convencional. 

Com efeito, se se considerarmos que os delitos patrimoniais de rua, 

especialmente aqueles cometidos sem violência ou grave ameaça, além de serem 

muito menos deletérios para a formatação do Estado brasileiro e para a 

transformação do cenário de flagelo social, e interferirem muito menos na 

construção de uma sociedade justa e solidária, não contam com o beneplácito que 

usufruem os agentes dos crimes tributários, esses sim, verdadeiro câncer que aflige 

a sociedade brasileira e que dificulta o desenvolvimento social do Estado, não 

restam dúvidas de que o sistema penal é socialmente seletivo. 

Pelo contrário, em qualquer análise do sistema penal, ainda que 

perfunctória, ressai a ilação de uma escancarada preferência jurídica em criminalizar 

                                                 
330

 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Ciência e experiência do Direito Penal. Revista de Direito Penal, Rio 
de Janeiro, v. 26, p. 7-17, 1979, p. 14-15. 



 
190 

 

 

os autores de crimes contra o patrimônio – em sua maioria indivíduos pobres, sem 

escolaridade e socialmente mais frágeis – enquanto se imunizam e descriminalizam 

condutas criminais típicas de membros pertencentes às classes sócio-econômicas 

dominantes. 

Assim, o sistema penal é apresentado como igualitário, atingindo 
igualmente as pessoas em função de suas condutas, quando na verdade 
seu funcionamento é seletivo, atingindo apenas determinadas pessoas, 
integrantes de determinados grupamentos sociais, a pretexto de suas 
condutas. (As exceções, além de confirmarem a regra, são aparatosamente 
usadas para a reafirmação do caráter igualitário). 
Seletividade, repressividade e estigmatização são algumas características 
centrais de sistemas penais como o brasileiro. Não pode o jurista encerrar-
se no estudo – necessário, importante e específico, sem dúvida – de um 
mundo normativo, ignorando a contradição entre as linhas programáticas 
legais e o real funcionamento das instituições que as executam

331
. 

 

Aliás, parte do tratamento benéfico dispensado aos criminosos do 

colarinho branco se deve à imagem benévola que ostentam os sonegadores perante 

parte da comunidade332,333. 
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Realmente, muito em função de que ao pagamento do imposto não 

corresponde por parte do Estado uma contraprestação de conteúdo individualizado, 

pairam sobre grandes sonegadores fiscais a figura do bem sucedido homem de 

negócios334. 

Não se entenda que o libelo ora apresentado em desfavor da seletividade 

do sistema penal, de alguma forma, tenta defender a criminalidade convencional. 

Não se trata, é obvio, de uma espécie de desculpologia pelas infrações 

convencionais historicamente praticadas pelos homens. 

Apenas lançam-se luzes sobre um tratamento desigual dispensado à 

realidades completamente distintas: aos crimes mais graves – porque atentam 

contra o patrimônio do Estado e contra as funções que os tributos desempenham no 

Estado Democrático de Direito – confere-se o benefício da extinção da punibilidade 

pelo pagamento a qualquer tempo do débito tributário, enquanto que para crimes 

menos graves, como os crimes contra o patrimônio, não há previsão de instituto 

semelhante335. 

                                                                                                                                                         
sociais e a sociedade, na opinião de Albuquerque. Ele também lembra que o imposto sobre grandes 
fortunas está previsto na Constituição e também deveria existir. Para Albuquerque, a grande 
fronteira é tributar o sistema financeiro. E lembra que a Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira (CPMF) foi derrubada também por conta dos efeitos que ela permitia na fiscalização, 
podendo auxiliar no combate à sonegação”. (LIMA, Helder. Dois pesos, duas medidas: classe 
dominante condena a corrupção, mas defende a sonegação. Rede Brasil Atual, São Paulo, 19 abr. 
2015. Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2015/04/classe-dominante-
condena-a-corrupcao-mas-defende-a-sonegacao-9183.html>. Acesso em: 24 abr. 2015). 

334
 A respeito da fraca consciência social dos prejuízos causados pela sonegação fiscal e como essa 

carência de compreensão da gravidade do problema trabalha em favor da seletividade penal e 
maqueia o conceito que os delinquentes econômicos têm perante a sociedade, Thadeu José 
Piragibe Afonso ressalta: “[...] também pertencem ao Direito Penal as pessoas que não estão 
acostumadas a frequentar os corredores da Justiça Criminal, geralmente reservada para aqueles 
sujeitos componentes de setores economicamente menos favorecidos e controlados socialmente 
pela aplicação discriminatória do Direito Penal. Parece inegável, até certo ponto, que banqueiros e 
empresários não são vistos pela sociedade como criminosos tradicionais quando praticam delitos. 
Quando uma mãe educa seu filho para que ele tome cuidado nas ruas, não o alerta para que mude 
de lado da calçada quando avistar um banqueiro ou um empresário sonegador de tributos ou que 
tenha cometido uma fraude contra o sistema financeiro de um país, gerando uma ‘quebradeira’ total 
e o desemprego de milhares de trabalhadores. Ou seja, delinquente, para o Direito Penal clássico, é 
aquele sujeito maltrapilho, de bermuda e chinelo, furtador de carteiras e celulares, e não aquele 
cidadão de terno e gravata que sonega tributos, remete divisas para paraísos fiscais de maneira 
ilegal e fraudulenta e lava o dinheiro sujo em sociedades empresárias off-shore” (AFONSO, 2012, p. 
36-37). 

335
 A diferenca de tratamento do sistema penal, cuja condescendência conferida aos crimes 

praticados pelos criminosos do colarinho branco se contrapõe com a rispidez habitual no 
disciplinamento dos crimes patrimoniais comuns, é denunciada por Alessandro Baratta cujo 
magistério pronuncia: “Enquanto a classe dominante está interessada na contenção do desvio em 
limites que não prejudiquem a funcionalidade do sistema econômico-social e os próprios interesses 
e, por consequência, na manutenção da própria hegemonia no processo seletivo de definição e 
perseguição da criminalidade, as classes subalternas, ao contrário, estão interessadas em uma luta 
radical contra os comportamentos socialmente negativos, isto é, na superação das condições 
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Presente esta moldura de desproporção entre a punição conferida à 

infrações penais tão diferentes ontológica e finalisticamente, quando as infrações 

mais graves são tratadas com menos rigor, quando comparadas com crimes 

socialmente menos danosos, urge a reparação deste equívoco, não mais se 

permitindo a extinção da punibilidade dos delitos fiscais pelo pagamento a qualquer 

tempo dos tributos sonegados. 

De fato, o regramento dos crimes tributários levado a cabo pelo legislador 

estabelece um favorecimento injustificado à criminalidade econômica em relação 

aos crimes contra o patrimônio privado, violando-se assim uma premissa 

fundamental de igualdade. 

Isto porque, enquanto nestes últimos a reparação do dano antes da 

denúncia implica simples redução da pena imposta, nos delitos fiscais o pagamento 

a qualquer tempo tem o condão de extinguir a punibilidade do empresário 

sonegador. 

Uma medida de redefinição dos rumos da Política Criminal das 

incriminações tributárias, além de extinguir parcela da seletividade penal existente 

no ordenamento jurídico pátrio, trasmitiria à sociedade a mensagem de que a 

sonegação fiscal não é apenas uma conduta que afeta valores pecuniários 

pertencentes ao Estado, mas que igualmente acomete as condições que fazem 

possível o gozo da liberdade e a igualdade substancial entre os cidadãos. 

De se entender, pois, a necessidade de se rever a política criminal das 

incriminações fiscais, no que concerne à faculdade de extinção da punibilidade pelo 

                                                                                                                                                         
próprias do sistema socioeconômico capitalista, às quais a própria sociologia liberal não raramente 
tem reportado os fenômenos da ‘criminalidade’. Elas estão interessadas, ao mesmo tempo, em um 
decidido deslocamento da atual política criminal, em relação a importantes zonas de nocividade 
social ainda amplamente deixadas imunes do processo de criminalização e de efetiva penalização 
(pense-se na criminalidade econômica, na poluição ambiental, na criminalidade política dos 
detentores do poder, na máfia etc.), mas socialmente muito danosas, em muitos casos, do que o 
desvio criminalizado e perseguido. Realmente, as classes subalternas são aquelas selecionadas 
negativamente pelos mecanismos de criminalização. As estatísticas indicam que, nos países de 
capitalismo avançado, a grande maioria da população carcerária é de extração proletária, em 
particular, de setores do subproletariado e, portanto, das zonas sociais já socialmente 
marginalizadas como exército de reserva pelo sistema de produção capitalista. Por outro lado, a 
mesma estatística mostra que mais de 80% dos delitos perseguidos nestes países são delitos 
contra a propriedade. Estes delitos constituem reações individuais e não políticas às contradições 
típicas do sistema de distribuição da riqueza e das gratificações sociais próprias da sociedade 
capitalista: é natural que as classes mais desfavorecidas deste sistema de distribuição estejam mais 
particularmente expostas a esta forma de desvio” (BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e 
crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do direito penal. Tradução Juarez Cirino dos 
Santos. 6. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 197-198). 
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pagamento a qualquer tempo, tendo em vista que o instituto expõe o tratamento 

desigual conferido pelo sistema penal aos indivíduos. 

 

5.5.3 Ausência de coerência do ordenamento jurídico 

 

Intimamente ligada à crítica da seletividade do sistema penal, a extinção 

da punibilidade dos crimes tributários pelo pagamento, da forma como 

regulamentada no ordenamento jurídico pátrio, também há de sofrer o reproche da 

ausência de coerência axiológica com as demais soluções preconizadas para outras 

infrações penais. 

A coerência, enquanto requisito estrutural do ordenamento jurídico, deve 

orientar o sistema jurídico de modo que o conteúdo das regulamentações 

normativas guarde coesão e harmonia entre si, não se concebendo qualquer 

espécie de choque entre os valores preservados. O autor italiano Norberto Bobbio, 

ao alertar sobre a necessidade de coerência do ordenamento jurídico, de sorte que 

não se colham antinomias do sistema, afirma: 

Entendemos por ‘sistema’ uma totalidade ordenada, um conjunto de entes 
entre os quais existe uma certa ordem. Para que se possa falar de uma 
ordem, é necessário que os entes que a constituem não estejam somente 
em relacionamento com o todo, mas também num relacionamento de 
coerência entre si. Quando nos perguntamos se um ordenamento jurídico 
constitui um sistema, nos perguntamos se as normas que o compõem estão 
num relacionamento de coerência entre si, e em que condições é possível 
essa relação

336
. 

 

No mesmo sentido, Ronald Dworkin, cujos conceitos de coerência e 

integridade se encontram onipresentes em seu pensamento, postula que a ordem 

jurídica deve se apresentar coerente para o intérprete; entende o jusfilósofo 

americano que a coerência e a integridade do direito estão ligadas à ideia de que 

para cada sistema legal existe uma doutrina ética e política que constitui o 

fundamento último e a própria justificação do direito. 

Sustenta o tratadista que os órgãos responsáveis pela criação e aplicação 

do direito, mantenham-se harmônicos e afinados com os princípios escolhidos pela 

comunidade personificada, de modo que “os diversos padrões que regem o uso 
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 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Apresentação Tércio Sampaio Ferraz 
Júnior; Tradução Maria Celeste C. J. Santos. 7. ed. Brasília, DF: Ed. Universidade de Brasília, 1996, 
p. 71. 
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estatal da coerção contra os cidadãos seja coerente no sentido de expressarem uma 

visão única e abrangente da justiça”337. 

A integridade torna-se um ideal político quando exigimos o mesmo do 
Estado ou da comunidade considerados como agentes morais, quando 
insistimos em que o Estado aja segundo um conjunto único e coerente de 
princípios mesmo quando seus cidadãos estão divididos quanto à natureza 
exata dos princípios de justiça e eqüidade corretos

338
. 

 

Assim, as noções de coerência e integridade no magistério dworkiano são 

trabalhadas com base nos princípios fundamentais e estruturantes do Estado e da 

consideração holística do ordenamento jurídico, não se admitindo soluções 

legislativas ou jurisdicionais que não expressem um sistema único e coerente de 

justiça e eqüidade na correta proporção. 

Destacando que a regra de coerência deve ser interpretada no sentido de 

que as numerosas normas de um sistema jurídico desenvolvido devem fazer sentido 

quando consideradas em conjunto, Neil MacCormick assim se pronuncia sobre a 

exigência da coerência: 

A ideia básica é de um sistema jurídico como corpo coerente e coeso de 
normas cuja observância garante certos objetivos valorizados que podem 
todos ser buscados em conjunto de modo inteligível. Emprego a ideia de um 
corpo ‘coeso’ de normas num sentido estrito. Por mais desejável que uma 
dada deliberação seja quanto a fundamentos consequencialistas, ela não 
pode ser adotada se estiver em contradição com alguma norma válida e de 
caráter obrigatório do sistema. Naturalmente, um precedente 
ostensivamente contraditório pode ser ‘explicado’ e ‘discriminado’ para 
evitar uma contradição semelhante; ou uma lei ostensivamente conflitante 
pode ser interpretada de uma forma que evite essa contradição. Contudo, 
se esses estratagemas para a conciliação falharem, a exigência da coesão 
demandaria a rejeição de uma deliberação que de outro modo seria 
interessante, rejeição esta com base em seu conflito insolúvel com (a 
contradição de) normas válidas e estabelecidas. Já a ‘coerência’ é um 
termo empregado num sentido menos estrito. Pode-se imaginar um 
conjunto aleatório de normas no qual nenhuma esteja em contradição com 
as outras, mas que, vistas como um todo, não envolvam a busca de 
nenhum valor ou linha de ação inteligível. 
A ‘tese da validade’ apresenta a lei como algo que compreende ou no 
mínimo inclui um conjunto de normas válidas para a condução de relações. 
Essas normas devem satisfazer a exigência da coesão, pelo menos pela 
inclusão de procedimentos para resolução de conflitos. Entretanto, as 
normas podem ser coesas sem que o sistema seja coerente como meio de 
ordenamento social, se ‘ordem’ envolver uma organização em relação a 
valores inteligíveis e mutuamente compatíveis. Porém, na medida em que 
as normas sejam, ou sejam tratadas como se fossem, manifestações de 
princípios mais gerais, o sistema adquire um grau de coerência. Quando 
problemas de pertinência, de interpretação ou de classificação surgem 
dentro do sistema, a exigência de coerência é atendida apenas até onde 
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 DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo; revisão técnica 
Gildo Sá Leitão Rios. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 163. 
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deliberações novas oferecidas possam ser inseridas no âmbito do corpo 
existente do princípio jurídico geral

339
. 

 

Contrapondo as ideias de Dworkin e MacCormick com a opção político-

criminal de facultar ao agente sonegador o pagamento a qualquer tempo dos 

tributos desviados para fins de extinção da punibilidade das incriminações fiscais, 

benefício não estendido a nenhum dos crimes patrimoniais comuns, infere-se às 

escâncaras a pouca importância atribuída à coerência de valores no sistema jurídico 

brasileiro. 

De fato, se a ordem jurídica prevê que para o crime de furto qualificado a 

pena máxima em abstrato é muito superior à sanção cominada para o crime de 

sonegação fiscal, sem considerar a possibilidade de reparação do dano a qualquer 

tempo para os crimes tributários, vantagem não conferida àqueles que perpetram o 

crime de furto, não há negar a ausência de coerência de valores no sistema 

punitivo340. 

Por certo, se aos crimes patrimoniais que afligem bens jurídicos 

individuais e personalizados não se confere o benefício da reparação do dano para 

fins de extinção da punibilidade nos moldes em que se prevê para os crimes 

tributários, cujo objeto jurídico, coletivo e impessoal, é o patrimônio público e as 

funções que os tributos desempenham no Estado Democrático de Direito, não há 

como se apontar coerência, integridade e coesão de valores. 

Daí se dizer que a coerência da ordem penal se mostra comprometida 

quando para o crime com bem jurídico mais relevante para a construção de uma 

sociedade justa e igualitária se confere menos rigor do que para as infrações penais 

que destacam apenas os interesses patrimoniais de cada indivíduo, com pouca 

repercussão para a transformação social e para a dignidade de todos os cidadãos. 

Outro aspecto que denota a ausência de coerência e integridade do 

ordenamento jurídico é o fato de o crime tipificado no art. 1.º da Lei n.º 8.137/90, de 

maior danosidade social, prevê o pagamento como mecanismo hábil à extinção da 

punibilidade, enquanto que o art. 2.º do mesmo edito, de significativo menor impacto 

social, não oferece a mesma faculdade para o agente sonegador. 
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 Outras incongruências do sistema penal poderiam ser mencionadas, como, por exemplo, o fato de 

existirem crimes de menor potencial ofensivo previstos na Lei de Licitações. 
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Noutras palavras: se o agente conseguir desfalcar o Erário, incidindo em 

uma das modalidades delitivas catalogadas no texto do art. 1.º, ele terá a seu favor a 

possibilidade de livrar-se da persecução penal mediante o pagamento dos tributos 

sonegados; por outro lado, se o agente praticar um dos delitos tipificados no art. 2.º, 

considerado pela legislação como crime de menor potencial ofensivo, o agente não 

goza da mesma prerrogativa. 

Diante dessas considerações, iniludível a ilação de que também por falta 

de coerência dos valores preservados pelo ordenamento jurídico, a extinção da 

punibilidade pelo pagamento, nos termos em que está atualmente regulamentada, 

há de ser revista pelo Estado brasileiro. 

 

5.5.4 A sonegação fiscal como afronta ao princípio da livre concorrência 

 

A ordem econômica sufragada pela Constituição Federal de 1988 inclui, 

no art. 170, inciso IV, o princípio da livre concorrência entre os ditames 

vocacionados à existência digna de todos os cidadãos, conforme os ditames da 

justiça social. 

Ao assim se pronunciar, o legislador constituinte evidencia que o uso de 

práticas ilícitas por parte do empresário, seja para aumentar a margem de lucros, 

seja para recrutar mais clientes, ou mesmo para melhor se posicionar no mercado, 

prejudicando os seus concorrentes, há de ser devidamente combatido por parte do 

aparelho estatal, tendo em vista os prejuízos causados à ordem econômica e 

financeira. 

Como é de curial conhecimento, a livre concorrência341 faz parte da 

atividade empresarial, apresentando-se como instrumento de extrema relevância 

para o fortalecimento da economia, de modo que, quando regular e legitimamente 

praticada, a concorrência entre todos os participantes traz benefícios para o 

consumidor, cujas possibilidades de adquirir melhores produtos pelo menor preço 

restam ampliadas, bem como para o próprio empresário que poderá planejar-se 

estrategicamente e aprimorar os bens e serviços que oferece. 
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Pode-se conceituar livre concorrência como “a situação de um regime de iniciativa privada no qual 
as empresas competem livremente entre si e nenhuma delas goza de privilégios”, de modo que “os 
preços do mercado formam-se naturalmente de acordo com a oferta e a demanda sem que 
compradores e vendedores interfiram sobre os preços” (BIDERMAN, Maria Tereza Camargo. 
Dicionário de termos financeiros e bancários. São Paulo: Disal, 2006, p. 261). 
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A livre concorrência desperta a competição entre os empresários que 

pelejam perseverantemente pelos mesmos consumidores. Essa concorrência, onde 

são conferidas a todos os participantes as mesmas armas, todas devidamente 

referendadas pelo ordenamento jurídico, é fundamental para o desenvolvimento da 

economia, na medida em que cônscios de que diversos produtores ou prestadores 

de serviços, exercem, em igualdade de condições, uma determinada atividade 

empresarial, os consumidores terão “a possibilidade de escolha do melhor produto, 

preço, condições de pagamento, etc”342. 

No caso da sonegação fiscal, inexistem dúvidas da presença da 

deslealdade da concorrência na medida em que não há igualdade na competição 

quando um dos concorrentes se exime fraudulentamente do pagamento dos 

impostos devidos em razão de suas operações comerciais. 

De fato, se de um lado um empresário se submete fielmente às regras 

gizadas pelo sistema fiscal, enquanto de outra parte seu concorrente usa de 

mecanismos ilícitos para se esquivar da carga tributária, usando o numerário 

destinado ao pagamento de tributos, por exemplo, para a aquisição mais barata de 

insumos, instalando novas filiais, contratando mais funcionários, investindo em 

publicidade, é óbvio que nessa hipótese não se tem por presente uma concorrência 

leal, entendida esta como uma espécie de jogo livre e justo pela disputa da clientela. 

A verdade é que frequentemente se olvida o impacto altamente deletério 

que essa faceta da criminalidade acrescenta à realidade vivida. Originando danos 

econômicos e sociais que fogem a qualquer modalidade de previsão, a sonegação 

fiscal, além de afrontar os programas públicos dirigidos à saúde, educação, 

seguridade, segurança pública, entre outros, põe em questão as próprias estruturas 

nas quais se alicerça o sistema econômico. 

Isto porque a criminalidade tributária também causa o chamado efeito em 

espiral, segundo o qual todos os concorrentes se veem compelidos a adotar as 
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ALMEIDA, Marcos Elidius Micheli de. Abuso de direito e concorrência desleal. São Paulo: 
Quartier Latin, 2004, p. 111. Ensinando sobre as dificuldades de se distinguir a concorrência leal da 
concorrência desleal, Fábio Ulhôa apregoa: “[...] não é simples diferenciar-se a concorrência leal da 
desleal. Em ambas, o empresário tem o intuito de prejudicar concorrentes, retirando-lhes, total ou 
parcialmente, fatias do mercado que haviam conquistado. A intencionalidade de causar dano a outro 
empresário é elemento presente tanto na concorrência lícita como na ilícita. Nos efeitos produzidos, 
a alteração nas opções dos consumidores, também identificam a concorrência leal e a desleal. São 
os meios empregados para a realização dessa finalidade que as distinguem. Há meios idôneos e 
inidôneos de ganhar consumidores, em detrimento dos concorrentes. Será, assim, pela análise dos 
recursos utilizados pelo empresário, que se poderá identificar a deslealdade competitiva” (ULHÔA, 
Fábio. Curso de Direito Comercial. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 1, p. 191). 
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mesmas práticas delitivas do empresário sonegador, a fim de que suas mercadorias 

e seus serviços também se tornem atrativos, se comparados com aqueles 

oferecidos e prestados pelo concorrente malfeitor343. 

Destacando que em razão da sonegação fiscal, o princípio da livre 

concorrência sucumbe diante da deslealdade entre os competidores, José Maria de 

Castro Panoeiro, também aludindo ao efeito em espiral das incriminações fiscais, 

aduz: 

[...] a coexistência, na economia formal, de valores ilícitos e lícitos parece 
representar verdadeira afronta à livre concorrência, inerente ao sistema 
capitalista desde os tempos do liberalismo econômico, na medida em que a 
empresa que se desenvolve com recursos ilícitos se submete a uma 
equação econômica diferenciada, a qual lhe garante vantagem competitiva 
em relação às que se utilizam apenas de recursos legítimos. Seria, por 
assim dizer, contraditório que o Direito venha a tolerar a circulação de tais 
valores ilícitos, ao invés de velar pela igualdade no jogo econômico, o que, 
em última análise, reforça o descumprimento da lei, num efeito espiral

344
. 

 

No caso de permissão de extinção da punibilidade dos crimes tributários 

em razão do pagamento do tributo sonegado, ainda que a quitação seja efetivada a 

qualquer tempo, salta aos olhos que a circulação dos valores obtidos irregularmente 

– mediante o descumprimento das obrigações tributárias do contribuinte – durante 

toda a persecução penal perturbará as finanças dos concorrentes, tendo em vista 

que o agente sonegador certamente usará esses mesmos valores para diminuir os 

custos de suas mercadorias, podendo ainda praticar preços fictícios abaixo dos 

oferecidos pelo mercado. 

 

5.5.5 Desconsideração do substrato ético da norma penal 

 

Um dos predicados que identifica o ordenamento jurídico na 

contemporaneidade é a busca incessante de um conteúdo ético em suas normas, 

estimulando, assim, um recheio de virtude às relações sociais. 

No caso específico do Direito Penal, onde a opção pelo crime representa 

uma ruptura com o ideal ético proclamado pelo corpo social, e para além da 
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Explicando o efeito em espiral que singulariza os delitos tributários, e os delitos econômicos em 
geral, Miguel Bajo Fernandez e Silvina Bacigalupo asseveram: “El efecto de resaca o espiral (Sog- 
und Spiralwirkung), cuya descripción es la siguiente: en un mercado de fuerte competencia la 
deslealtad en la competencia se produce quando se han agotado las possibilidades legales de 
lucha. En esta situación quien primero delinque presiona al resto a la comisión de nuevos hechos 
delictivos (efecto de resaca), y cada participante se convierte así em ejede una nueva resaca (efecto 
de espiral)” (BAJO FERNANDEZ; BACIGALUPO, 2010, p. 26). 
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salvaguarda dos bens jurídicos indispensáveis à vida em sociedade, suas normas 

devem estabelecer padrões de comportamento, vocacionados a prestigiar condutas 

socialmente éticas, em que o respeito aos demais envolvidos reste devidamente 

configurado345. 

Referidos atributos de conteúdo ético das normas jurídicas devem ser 

preenchidos tanto para as hipóteses de definição de condutas penalmente puníveis, 

quanto para os eventos em que a relevância penal seja excluída, como sói ocorrer, 

verbi gratia, nos casos de extinção da punibilidade dos crimes tributários pelo 

pagamento. 

Nesse sentido, para que legitimamente possa se restaurar o bem jurídico 

lesado pela conduta delitiva, faz-se necessária uma valoração positiva do 

comportamento do agente, da mesma forma que para a conduta que transgride o 

interesse jurídico faz-se indispensável uma valoração negativa da conduta (desvalor 

da ação); assim, a apreciação da conduta é importante tanto para a tipificação do 

comportamento como fato delitivo quanto para as hipóteses de reparação do dano 

perpetrado. 

Na hipótese dos crimes tributários, não se vislumbra essa congruência 

entre a valoração negativa da conduta delitiva e a avaliação positiva do pagamento 

do quantum sonegado, na medida em que, ao revés do que ocorre nos delitos 

comuns, à reparação do dano não se impõe qualquer voluntariedade do 

comportamento do agente, o que corresponde à ausência de importância à questão 

ética da regulamentação brasileira sobre o tema. 

Destarte, ao equacionar o instituto do pagamento do tributo para fins de 

extinção da punibilidade, adotando como premissas apenas o aspecto financeiro-

econômico, sem considerar, por exemplo, as causas e nuances da infração, a vida 

pregressa do agente, o bem jurídico resguardado, as finalidades da norma, o fato de 

o agente já ter sido denunciado pelo Ministério Público e eventualmente condenado 
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 Discorrendo sobre a necessidade de se socorrer de valores éticos, mesmo em áreas 
aparentemente pouco sensíveis a esses questionamentos, Marcílio Marques Moreira apregoa: “A 
empresa moderna requer eficiência, produtividade, qualidade de produtos e serviços, e ela tem que 
atingi-las com ética e responsabilidade social. Ao agir assim estará exercendo o papel que lhe é 
próprio e contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável e para as vidas pública e 
privada, imbuídas de valores fundamentais que enobrecem a todos que os praticam” (MOREIRA, 
Marcílio Marques. Existe uma ética de mercado? Revista do Instituto Brasileiro de Ética 
Concorrencial, São Paulo, ano 5, n. 10, ago. de 2008, p. 42. Disponível em: <http://www.etco.org. 
br/publicacoes/a-revista-etco/>. Acesso em: 21 mar. 2015. 
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pelo Poder Judiciário, a perspectiva ética da regra penal que faculta a extinção da 

punibilidade resta obviamente desestabilizada. 

Essa abordagem meramente econômica e ignorante das singularidades 

do Direito Penal, desagregando o benefício dos fundamentos éticos que devem 

sustentar a ordem jurídica, acaba por olvidar que o fundamento da intervenção penal 

estatal deve ser a preservação da norma violada pelo comportamento criminoso, 

enquanto padrão de orientação dos valores éticos e morais que regulam as relações 

sociais346. 
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Destacando que o princípio da moralidade, insculpido no art. 37 da Constituição Federal, não se 
limita a prescrever os referenciais éticos das funções administrativas estatais, mas encerra sua 
orientação normativa parta toda a atividade estatal, o Supremo Tribunal Federal consignou em 
acórdão vazado nos seguintes termos: “E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE AUTORIZA A INCLUSÃO, NO EDITAL DE 
VENDA DO BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO S/A, DA OFERTA DO DEPÓSITO DAS 
DISPONIBILIDADES DE CAIXA DO TESOURO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. 
CONTRARIEDADE AO ART. 164, § 3º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE 
COMPETÊNCIA NORMATIVA DO ESTADO-MEMBRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO 
DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - EXISTÊNCIA DE 
PRECEDENTE ESPECÍFICO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR, COM EFICÁCIA EX TUNC. AS DISPONIBILIDADES DE 
CAIXA DOS ESTADOS-MEMBROS SERÃO DEPOSITADAS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
OFICIAIS, RESSALVADAS AS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI NACIONAL. As disponibilidades 
de caixa dos Estados-membros, dos órgãos ou entidades que os integram e das empresas por eles 
controladas deverão ser depositadas em instituições financeiras oficiais, cabendo, unicamente, à 
União Federal, mediante lei de caráter nacional, definir as exceções autorizadas pelo art. 164, § 3º 
da Constituição da República. O Estado-membro não possui competência normativa, para, 
mediante ato legislativo próprio, estabelecer ressalvas à incidência da cláusula geral que lhe impõe 
a compulsória utilização de instituições financeiras oficiais, para os fins referidos no art. 164, § 3º da 
Carta Política. O desrespeito, pelo Estado-membro, dessa reserva de competência legislativa, 
instituída em favor da União Federal, faz instaurar situação de inconstitucionalidade formal, que 
compromete a validade e a eficácia jurídicas da lei local, que, desviando-se do modelo normativo 
inscrito no art. 164, § 3º da Lei Fundamental, vem a permitir que as disponibilidades de caixa do 
Poder Público estadual sejam depositadas em entidades privadas integrantes do Sistema 
Financeiro Nacional. Precedente: ADI 2.600-ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE. O PRINCÍPIO DA 
MORALIDADE ADMINISTRATIVA - ENQUANTO VALOR CONSTITUCIONAL REVESTIDO DE 
CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO - CONDICIONA A LEGITIMIDADE E A VALIDADE DOS ATOS 
ESTATAIS. A atividade estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência, está 
necessariamente subordinada à observância de parâmetros ético-jurídicos que se refletem na 
consagração constitucional do princípio da moralidade administrativa. Esse postulado fundamental, 
que rege a atuação do Poder Público, confere substância e dá expressão a uma pauta de valores 
éticos sobre os quais se funda a ordem positiva do Estado. O princípio constitucional da moralidade 
administrativa, ao impor limitações ao exercício do poder estatal, legitima o controle jurisdicional de 
todos os atos do Poder Público que transgridam os valores éticos que devem pautar o 
comportamento dos agentes e órgãos governamentais. A ratio subjacente à cláusula de depósito 
compulsório, em instituições financeiras oficiais, das disponibilidades de caixa do Poder Público em 
geral (CF, art. 164, § 3º) reflete, na concreção do seu alcance, uma exigência fundada no valor 
essencial da moralidade administrativa, que representa verdadeiro pressuposto de legitimação 
constitucional dos atos emanados do Estado. Precedente: ADI 2.600-ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE. 
As exceções à regra geral constante do art. 164, § 3º da Carta Política - apenas definíveis pela 
União Federal - hão de respeitar, igualmente, esse postulado básico, em ordem a impedir que 
eventuais desvios ético-jurídicos possam instituir situação de inaceitável privilégio, das quais resulte 
indevido favorecimento, destituído de causa legítima, outorgado a determinadas instituições 
financeiras de caráter privado. Precedente: ADI 2.600-ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE. A EFICÁCIA 
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Por conta de todo o raciocínio orquestrado, infere-se que a 

regulamentação da faculdade de o agente obter a extinção da punibilidade dos 

crimes tributários que lhe são imputados mediante o pagamento, a qualquer tempo, 

do tributo sonegado, privilegiando exclusivamente as necessidades financeiras da 

Fazenda Pública, desconsiderando todas as demais circunstâncias que envolvem a 

infração penal perpetrada, retira todo substrato ético que deve nortear as normas 

jurídicas, inclusive as normas penais. 

 

5.6 Solução proposta 

 

Não fossem suficientes todas as críticas apontadas para a opção político-

criminal do instituto da extinção da punibilidade dos crimes tributários pelo 

pagamento, é de curial sabença que o mecanismo, da forma como regulamentado 

pelo Estado brasileiro, não tem se mostrado eficaz no combate à sonegação fiscal 

praticada no país. 

Realmente, fácil observar que os instrumentos extrapenais de solução da 

evasão dos tributos pouco têm contribuído para a maior eficiência do sistema 

tributário e para a diminuição dos valores sonegados pelos contribuintes brasileiros, 

especialmente da classe empresarial. 

A sonegação fiscal no Brasil é uma prática nefasta e infelizmente 

difundida em boa parte da população, seja pela ausência de consciência social dos 

prejuízos causados à própria população, seja pelo estímulo promovido por uma 

legislação penal que simplesmente desconsidera, para fins penais, todas as fraudes, 

o dolo e o embuste praticados pelos sonegadores, caso estes saldem o tributo 

                                                                                                                                                         
EX TUNC DA MEDIDA CAUTELAR NÃO SE PRESUME, POIS DEPENDE DE EXPRESSA 
DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA DECISÃO QUE A DEFERE, EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. A medida cautelar, em ação direta de inconstitucionalidade, reveste-
se, ordinariamente, de eficácia ex nunc, “operando, portanto, a partir do momento em que o 
Supremo Tribunal Federal a defere” (RTJ 124/80). Excepcionalmente, no entanto, e para que não se 
frustrem os seus objetivos, a medida cautelar poderá projetar-se com eficácia ex tunc, em caráter 
retroativo, com repercussão sobre situações pretéritas (RTJ 138/86). Para que se outorgue eficácia 
ex tunc ao provimento cautelar, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, impõe-se que o 
Supremo Tribunal Federal assim o determine, expressamente, na decisão que conceder essa 
medida extraordinária (RTJ 164/506-509, 508, Rel. Min. CELSO DE MELLO). Situação excepcional 
que se verifica no caso ora em exame, apta a justificar a outorga de provimento cautelar com 
eficácia ex tunc” (STF, Pleno, Rel. Min. Celdo de Mello, ADI 2661/MA, j. em 05.06.2002). 
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desviado anteriormente, mesmo que já tenham sido condenados definitivamente 

pelo Judiciário347. 

Presente essa moldura fática, inevitável a conclusão de que o Estado 

brasileiro precisa rever a política criminal ora escolhida para as incriminações fiscais, 

adotando como premissa valores diversos daqueles eleitos para o combate à 

sonegação fiscal. 

E essa nova postura passa necessariamente pela revisão da faculdade 

hoje concedida aos agentes de delitos fiscais de poder se livrar do processo criminal 

contra ele instaurado, ou mesmo da sentença trânsita em julgado contra ele 

prolatada, simplesmente pagando os tributos à época sonegados da arrecadação 

estatal. 
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 Reportagem publicada no sítio do jornal Valor Econômico registra que em se tratando de 
sonegação fiscal, o Brasil é o segundo país em que mais se sonega tributos em todo mundo, ficando 
atrás apenas da Rússia: “Quando o assunto é evasão de tributos, o Brasil é ‘medalha de prata’ no 
ranking mundial, só perde para a Rússia. Em terceiro lugar, está a Itália, segundo levantamento feito 
pelo grupo internacional Tax Justice Network, com base em dados de 2011 do Banco Mundial. A 
conta é simples: a partir do PIB e das alíquotas tributárias estabelecidas, estima-se quanto deveria 
ser arrecadado. A partir disso, é possível saber o tamanho da evasão fiscal em cada país. No Brasil, 
o valor encontrado corresponde a 13,4% do Produto Interno Bruto (PIB). É fato que em países em 
desenvolvimento há muita atividade informal. Mas como explicar que o Brasil tenha um desempenho 
tão pior do que México e Argentina (evasão de 2,4% e 6,5% do PIB, respectivamente)? Para 
compreender isso, é preciso vencer a imagem de que a evasão brasileira se refere somente ao 
camelô ou ao contrabandista que busca mercadoria no Paraguai. Muitas empresas grandes não 
pagam os impostos que deveriam. No ano passado, por exemplo, a Receita Federal anunciou um 
plano de cobrança de R$ 86 bilhões em tributos vencidos. Metade do total se referia a 317 grandes 
empresas, com dívida média de R$ 135 milhões. Os R$ 86 bilhões são pouco menos do que o 
orçamento anual do Ministério da Saúde e mais de quatro vezes o gasto com o Bolsa Família. Neste 
ano, o governo planeja dar condições especiais de pagamento de dívidas de multinacionais 
brasileiras que somam nada menos que R$ 680 bilhões – sete vezes o orçamento da Saúde. Caso 
paguem seus débitos, terão perdão sobre multas e juros. Divergências sobre o plano fizeram o 
subsecretário de Fiscalização da Receita, Caio Marcos Cândido, deixar o cargo. Em 2009, a então 
secretária da Receita, Lina Vieira, foi demitida após autuações bilionárias contra Ford e Santander. Já 
nos anos 1970, o economista Michael Allingham, de Oxford, mostrou a forte correlação negativa entre 
a evasão e dois fatores: a probabilidade de a empresa ser fiscalizada e a magnitude da pena se for 
pega. Quanto maior forem esses dois fatores, menor a evasão. No caso brasileiro, desde 2003, a 
punibilidade dos crimes contra a ordem tributária passou a ser extinta caso o acusado, a qualquer 
momento, pague o seu débito. Embora a lei preveja até cinco anos de reclusão para tais crimes, o réu 
pode escapar. A pendência pode ainda ser parcelada no âmbito do Refis, programa para facilitar o 
pagamento de dívidas tributárias criado em 2000 e reeditado várias vezes – e aberto agora à adesão. 
No curto prazo, isso aumenta a arrecadação, mas há um risco que a levou a ser questionada, em 
vão, por membros do Ministério Público Federal em 2003. ‘Como explicar a quem pagou os tributos 
na data aprazada que se concedem benefícios fiscais a quem agiu com dolo?’, defenderam o 
procurador da República José Adércio Sampaio e três colegas. ‘É um incentivo à sonegação’. Entre 
outros fatores que incentivam a sonegação no país, está a complexidade que afeta até mesmo o 
empresário bem intencionado. Os economistas Marcelo Siqueira e Francisco Ramos, das 
universidades federais do Ceará e de Pernambuco, respectivamente, citam ainda algo bem nacional: 
o sentimento generalizado de que o governo não aplica direito a arrecadação, reduzindo a culpa do 
sonegador”. (NO MUNDO, Brasil só perde para Rússia em sonegação fiscal, diz estudo. Valor 
Econômico, São Paulo, 9 nov. 2013. Disponível em: <http://www.valor.com.br/brasil/3333552/no-
mundo-brasil-so-perde-para-russia-em-sonegacao-fiscal-diz-estudo>. Acesso em: 28 abr. 2015). 
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Por certo, a imperiosidade da revisão legislativa, que ora se postula, não 

se dá apenas pela pouca eficiência dos instrumentos de política criminal para a 

diminuição da sonegação fiscal em terras brasileiras. 

Como salientado alhures, a vigente política criminal tem, em verdade, 

contribuído para a criminalidade econômico-tributária ao garantir a impunidade dos 

agentes dos crimes fiscais, caso saldem o débito fiscal, menoscabando a proteção 

do bem jurídico tutelado pelas incriminações fiscais: o patrimônio público e a função 

que o tributo realiza na sociedade. 

Em assim sendo, as regulamentações sobre o tema realizadas em outros 

países, como a Alemanha e a Espanha, por exemplo, deviam servir de parâmetro 

para as reclamadas alterações legislativas no Brasil, retomando, inclusive, 

normatizações anteriores, em que se fixava dies ad quem para o pagamento do 

tributo para fins de extinção da punibilidade dos crimes tributários imputados ao 

agente sonegador. 

Assim, como que sufragando o raciocínio aristotélico, segundo o qual 

todos os extremos são considerados vícios, o legislador brasileiro, ao mesmo tempo 

em que não descuraria as vantagens dos instrumentos típicos da justiça 

restaurativa, como a reparação do dano, estaria a salvaguardar suficientemente o 

bem jurídico dos delitos fiscais. 

Com efeito, ao reconhecer a inadequação da medida que possibilita a 

extinção da punibilidade pelo pagamento a qualquer tempo e optar pela fixação de 

um prazo depois do qual o pagamento teria o condão de atenuar a reprimenda penal 

imposta, e não mais extinguir a punibilidade do delito fiscal, o legislador estaria 

equidistante de ambos os extremos: a regulamentação vigente e aquela que não 

confere benefício algum ao pagamento do tributo, e que é tão prejudicial quanto à 

legislação atual. 

Conferir-se-ia, dessa maneira, relevância jurídica à reparação do dano, 

fomentando a justiça restaurativa, e estimulando os agentes sonegadores a 

restaurar a situação de legalidade, ao mesmo tempo em que o bem jurídico 

salvaguardado pelas incriminações fiscais, especialmente sob o aspecto das 

funções que o tributo desempenha no Estado Democrático de Direito, não estaria 

insuficientemente protegido. 

Outrossim, o aspecto moral da regulamentação penal estaria 

devidamente contemplado, não mais se incentivando o criminoso do colarinho 



 
204 

 

 

branco a manipular o instituto da extinção da punibilidade, fazendo da sonegação 

um instrumento de financiamento, como sói ocorrer atualmente, quando ele sabe 

que, mesmo se for descoberto pelas autoridades fazendárias, e condenado pelo 

Poder Judiciário, poderá livrar-se de todos os embaraços penais mediante o 

pagamento do tributo dolosamente sonegado. 

A escolha legislativa realizada pelos legisladores alemão e espanhol 

apresenta ainda a conveniência de que se antecipando o agente à fiscalização 

administrativa-tributária e regularizando sua situação perante o Fisco, não há mais 

porque se falar em desvalor da conduta perpetrada e desvalor do resultado, haja 

vista que voluntária e espontaneamente o agente restaurou a situação de legalidade 

e não foram gerados quaisquer ônus ao Estado. 

Forte nesse sentido, a opção político-criminal hoje adotada de permitir a 

extinção da punibilidade pelo pagamento a qualquer tempo do tributo sonegado 

deveria ser revista pelo Estado brasileiro, seja estabelecendo o início das atividades 

de fiscalização como prazo final para o saldo do débito tributário, para fins de gozo 

do instituto despenalizador, aproximando assim a dogmática penal dos termos 

contidos na legislação tributária348, seja fixando um prazo após a deflagração dos 

procedimentos persecutórios penais para a extinção da punibilidade das 

incriminações fiscais. 

A respeito desse prazo derradeiro, caso esta seja a opção político-

criminal do legislador brasileiro, entende-se, em nome da coerência do ordenamento 

jurídico, que o recebimento da denúncia deve ser estabelecido como dies ad quem 

para a extinção da punibilidade dos crimes tributários, conforme assim é estipulado 

pela regra geral constante no art. 16 do Código Penal. 

Dessa maneira, revendo-se a possibilidade de extinção da punibilidade 

dos delitos fiscais pelo pagamento a qualquer tempo, estipulando-se um prazo final 

para o benefício, compreende-se que as premissas sobre as quais se funda o Direito 

Penal no Estado Democrático de Direito e a própria teoria do bem jurídico, esta 

considerada sob a dupla face do aspecto patrimonial e do aspecto funcionalista, 

restam devidamente amparadas pela legislação penal tributária. 

                                                 
348

 “Art 138 do Código Tributário Nacional. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea 
da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou 
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo 
dependa da apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após 
o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a 
infração”. 
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6 NOTAS CONCLUSIVAS 

 

Através do presente trabalho, procurou-se oferecer uma modesta 

contribuição para uma compreensão da imperiosa revisitação do instituto da 

extinção da punibilidade dos crimes tributários pelo pagamento, tornando-o mais 

adequado às regras constitucionais que necessariamente irradiam efeitos na Política 

Criminal de um Estado. 

Após o compartilhamento, ao longo das linhas antecedentes, da ciência 

de que do modo como o instituto encontra-se regulamentado na legislação 

brasileira, ele se mostra ineficiente para o combate da chaga da sonegação fiscal, 

que sabidamente se multiplica por reprodução em nosso País, cumpre, neste 

momento, alinhavar, à guisa de considerações finais, as proposições que sintetizam 

o raciocínio orquestrado sobre o tema. 

I. qualquer análise do Estado e do Direito, por se tratarem estes de 

fenômenos culturais, que esteja divorciada da realidade vivida pelos indivíduos deve 

ser rechaçada; 

II. a doutrina do Estado Absolutista apresenta o mérito de haver 

reconstruído a unidade do Estado e da sociedade, afastando uma situação de 

privilégios para a adoção de uma situação de coesão nacional, sobre a qual serão 

erguidas as colunas de sustentação do Estado Moderno; 

III. após a queda do Absolutismo, surge o Estado liberal, fundado nas 

ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, propostas pela Revolução Francesa, 

com o desiderato de limitar o pessoalismo no poder político, guindando à condição 

de núcleo referente as disposições legais aprovadas pelo Parlamento. 

Com o advento do Estado liberal-oitocentista, a teoria dos direitos 

fundamentais, imbuída do propósito de não ver revigorado o autoritarismo reinante 

durante o período absolutista, volta suas atenções ao limite do poder do Estado em 

favor da liberdade individual; 

IV. o fracasso do Estado Liberal em assegurar uma transformação à 

realidade de opressão em que viviam os indivíduos fez aflorar as ideias de um 

Estado Social, para o qual as meras declarações formais de direitos, despidas de 

associação com o cotidiano das pessoas, típicas do período liberal, não satisfaziam 

os interesses do corpo social; 
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V. devido a insegurança proporcionada pelos vários modelos de Estado 

Social, os quais de idêntico guardavam apenas o adjetivo que ostentavam, surge o 

Estado Democrático de Direito, incumbido da finalidade de proteger as liberdades 

civis e a inclusão política e social dos indivíduos. 

A grande diferença que singulariza o Estado Democrático de Direito é a 

busca pela transformação das relações sociais, não se limitando com a proclamação 

meramente formal e individualista dos direitos, como se fazia no Liberalismo 

burguês, nem com uma simples melhora nas condições de existência do indivíduo; 

VI. o Estado Democrático de Direito é um Estado de direitos 

fundamentais, tendo em vista que é forjado por um sistema de normas 

constitucionais, que vinculam a atuação dos poderes constituídos no sentido de 

respeitá-las e promovê-las. 

Um dos aspectos mais relevantes da perspectiva do Estado Democrático 

de Direito é a proteção dos direitos fundamentais consagrados em sua Constituição; 

essa proteção, no entanto, não se resume à dimensão meramente subjetiva do 

Estado liberal, de acordo com a qual os direitos fundamentais simplesmente se 

cingem à proteção do indivíduo contra a intervenção estatal, mas também contempla 

a dimensão objetiva, segundo a qual o Estado tem o dever de promover os direitos 

que reconhece como legítimos; 

VII. o espírito democrático, reitor do Estado brasileiro, não pode ser 

indiferente aos problemas de justiça social, de modo que é sua função transformar a 

realidade que cerca os indivíduos, o que pode ser cumprido por intermédio de uma 

atuação propositiva do aparelho estatal; 

VIII. o princípio da igualdade desempenha importante papel enquanto 

instrumento de concretização e realização da democracia, impondo aos órgãos 

estatais, especialmente aqueles encarregados da persecução penal, que desfraldem 

o mesmo padrão de respeito e consideração a todas as pessoas indistintamente ou, 

pelo menos, àquelas que se encontrem na mesma situação fática; 

IX. a figura do tributo consiste no principal meio de financiamento das 

despesas públicas, atualmente incrementadas em razão das necessidades inerentes 

de um Estado democrático e social, tendo em vista que sem a arrecadação fiscal o 

propósito de transformação social, típico de uma democracia, resta seriamente 

comprometido; 
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X. nesse contexto, o centro da tutela desempenhada pelo Direito Penal, 

enquanto instrumento de controle social, deve estar sempre vocacionado à 

concretização dos direitos fundamentais e do aparato necessário à vivificação do 

modelo de Estado Democrático e Social de Direito; 

XI. como reflexo da ascensão das ideias iluministas, o instituto do bem 

jurídico surgiu como princípio negativo e positivo da intervenção estatal penal, na 

medida em que restringia a criminalização de condutas por parte do legislador, ao 

mesmo tempo em que funcionava como bússola para a criação das normas penais; 

XII. de acordo com a teoria de Feuerbach, onde não houver direito 

subjetivo a ser protegido, não há que se falar em conduta criminosa; o delito, 

segundo o autor do Código Penal da Baviera, seria a violação de um direito 

subjetivo; 

XIII. Birnbaum, ao discordar das ideias propostas por Feuerbach, afirma 

que a conduta delitiva deve lesionar bens, e não simples direitos subjetivos, 

devendo se entender como bens os valores preponderantes em uma determinada 

sociedade; 

XIV. Binding e Von Liszt defendem que a tutela penal deve espelhar o 

conteúdo formalmente elaborado pelo Estado; enquanto para o primeiro o bem 

resguardado pela norma penal não é captado da realidade dos fatos, mas sim dos 

critérios estabelecidos pelo legislador, Von Liszt entende que a intervenção penal 

deve se centrar nos valores considerados relevantes pela sociedade, sendo a 

participação do Estado necessária para a intermediação desses valores e a norma 

penal; 

XV. com o advento da teoria neokantista e das ideias professadas pela 

Escola de Kiel a teoria do bem jurídico perdeu sua capacidade crítica, esvaziando o 

conteúdo do instituto; 

XVI. as teorias sociológicas, surgidas após a Segunda Grande Guerra, 

informam que os bens jurídicos merecedores de tutela penal devem ser extraídos do 

tecido social, pecando, no entanto, por não conseguirem a concretização de um 

modelo crítico, capaz de orientar o legislador no exercício da atividade de seleção 

das condutas penais; 

XVII. as teorias constitucionais do bem jurídico preconizam que os valores 

tutelados pelo Direito Penal devem considerar-se como concretizações dos valores 

consagrados expressa ou implicitamente na Constituição. 
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Nesse sentido, a ideia de bem jurídico alcança sua essência conceitual a 

partir de uma interpretação baseada nos interesses consagrados na ordem 

constitucional; 

XVIII. como corolário da noção de que os bens jurídicos são destacados 

da Constituição, tem-se o princípio da proteção penal dos bens jurídicos, segundo o 

qual a intervenção penal só está legitimada a atuar quando estiver devidamente 

referida a um valor exaltado pela comunidade social e jurídica; 

XIX. entre as funções cumpridas pelo instituto do bem jurídico, podem ser 

mencionadas a função de limitar o jus puniendi estatal, a função interpretativa, a 

função individualizadora e a função sistemática; 

XX. a despeito da resistência ainda imposta por alguns tratadistas, o 

Direito Penal é instrumento hábil para a tutela dos interesses transindividuais, sem 

que sua aplicação, no entanto, descure da proteção dos direitos e garantias 

fundamentais, vetores do Estado Democrático de Direito; 

XXI. o modelo patrimonialista do bem jurídico salvaguardado pelos crimes 

tributários destaca o patrimônio público como objeto a se tutelar; tal qual ocorre 

como o patrimônio dos particulares, protegido pelos crimes patrimoniais de rua, o 

patrimônio do Estado há de ser tutelado pelas incriminações fiscais; 

XXII. de outra parte, o modelo funcionalista, de várias propostas distintas, 

consigna que os crimes tributários não se resumem à defesa do patrimônio do 

Estado, senão que protegem as mais diversas funções estatais desempenhadas 

pelo organismo estatal; 

XXIII. a perspectiva mais adequada é a que concilia as vantagens do 

padrão patrimonialista com a vertente funcionalista da função social dos tributos 

como o bem jurídico protegido pelos crimes tributários; 

XXIV. dá-se o nome de Política Criminal à função das ciências criminais 

incumbida de propor a escolha dos institutos penais estrategicamente necessários 

ao combate da criminalidade. 

XXV. os institutos eleitos pelo Estado para responder ao fenômeno da 

criminalidade espelham os interesses da classe dominante, a ponto de se poder 

destacar que as correntes ideológicas preponderantes em uma sociedade acabam 

por definir as escolhas legislativas de acordo com seus valores, ideias e princípios; 

XXVI. sem embargo do reconhecimento de que a extinção da punibilidade 

dos crimes tributários pelo pagamento atende a uma imposição de justiça 
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restaurativa, a regulamentação do instituto para os delitos fiscais não corresponde à 

disciplina fixada para as infrações penais convencionais. 

Realmente, enquanto o art. 16 do Código Penal estabelece, para os 

crimes comuns, os requisitos da temporalidade e da integridade da reparação do 

dano, para fins de redução da sanção penal, na hipótese dos crimes tributários, o 

legislador possibilita a extinção da punibilidade do agente, mesmo que o pagamento 

seja realizado em parcelas e a qualquer tempo; 

XXVII. o instituto da extinção da punibilidade dos crimes tributários sofreu 

várias alterações legislativas ao longo dos anos, primando o legislador nacional pela 

atecnia em muitas das regulamentações do benefício; 

XXVIII. a perquirição da disciplina da reparação do dano dos delitos 

fiscais em outros ordenamentos jurídicos (Alemanha, Itália, Espanha e Portugal) 

atesta que os critérios usados pela regulamentação brasileira não são seguidos em 

outros países. 

Com efeito, no Direito Comparado predomina a ideia de voluntariedade e 

integralidade da reparação, não havendo qualquer semelhança com o regramento 

brasileiro que permite a extinção da punibilidade ainda que o pagamento seja 

realizado após o trânsito em julgado da sentença judicial condenatória; 

XXIX. a regulamentação do instituto em terras brasileiras fragiliza a 

proteção do bem jurídico tutelado pelos crimes tributários, na medida em que em um 

Estado Democrático de Direito, o poder-dever de tutela penal impõe, além das 

tradicionais proibições de excesso, a vedação da proteção insuficiente, seja em 

razão da conformação específica dos direitos fundamentais da pessoa humana na 

Constituição de 1988, seja em razão das garantias constitucionais penais e da 

positividade específica dos direitos individuais na Constituição. 

Destarte, em razão do dever do Estado consubstanciado na proibição de 

proteção insuficiente do bem jurídico-penal, somado à conformação constitucional 

específica dos direitos fundamentais de todos os indivíduos, realizados mediante a 

arrecadação tributária implementada pelo Fisco, não é de admitir-se que o agente 

sonegador possa se furtar à aplicação da lei penal, mediante o pagamento dos 

tributos desviados; 

XXX. a disciplina do instituto na legislação brasileira evidencia o caráter 

segregacionista e seletivo do sistema penal, tendo em vista que à criminalidade 
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macroeconômica são concedidos benefícios inextensíveis à criminalidade 

convencional; 

XXXI. a ausência de coerência é outro reproche que pode ser dirigido à 

regulamentação brasileira da extinção da punibilidade dos crimes tributários pelo 

pagamento, uma vez que se para crimes menos graves não é possível o instituto 

despenalizador de que ora se cuida, não há como se sustentar que para uma 

infração penal, que atenta contra o patrimônio da coletividade e contra as funções 

sociais que o tributo exerce em um Estado Democrático, seja possível a extinção da 

punibilidade, nos termos em que a legislação atualmente estabelece; 

XXXII. da forma como o instituto se encontra normatizado, tem-se uma 

afronta ao princípio da livre concorrência, na medida em que os empresários se 

sentem estimulados a agir deslealmente, cientes de que caso sejam descobertos 

pela administração fazendária, basta o pagamento do tributo sonegado para 

livrarem-se da persecução penal; 

XXXIII. ao privilegiar o aspecto financeiro-econômico e desconsiderar as 

circunstâncias em que normalmente as incriminações fiscais são perpetradas, o 

legislador acaba por desprestigiar o substrato ético que deve nortear todas as 

normas jurídicas, inclusive as normas penais; 

XXXIV. diante das críticas endereçadas à regulamentação da extinção da 

punibilidade dos crimes tributários pelo pagamento, seja à luz das premissas que 

fundamentam o Estado Democrático de Direito, seja à luz da teoria do bem jurídico-

penal, propõe-se a alteração legislativa sobre o tema, seja aproximando a resposta 

penal dos termos estabelecidos no regramento tributário, seja repristinando a 

normatização em que se fixava o recebimento da denúncia como termo final para 

que a reparação do dano tenha o condão de extinguir a punibilidade dos crimes 

tributários. 
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