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RESUMO 

 

Este trabalho tem por finalidade analisar a admissibilidade da responsabilidade penal nos 

crimes contra a Ordem Tributária, tipificados na Lei n.º 8.137/90. Aborda-se, inicialmente, 

uma noção introdutória de conceitos da Teoria Geral do Crime, e, empós, expõe-se a evolução 

histórica e a classificação do instituto em estudo. Comenta ainda acerca o tipo de 

responsabilidade penal adotada pelo ordenamento jurídico pátrio. Ademais, versa-se sobre os 

crimes tributários e suas especificidades, a diferença entre fraude tributária e penal, o histórico 

legislativo do Direito Penal Tributário, destacando o surgimento da norma que a rege 

atualmente. Ao tratar das características de tais ilícitos, tais como bem jurídico tutelado e 

sujeitos do delito, ressalta-se a classificação de crime societário, tendo em vista ser 

demasiadamente perpetrada por indivíduos que agem em nome de pessoas jurídicas, 

objetivando vantagem pessoal ou da própria pessoa jurídica. No ultimo capítulo, expõe-se a 

inadmissibilidade da responsabilidade penal objetiva à luz das garantias constitucionais e 

convencionadas internacionalmente pelo Brasil. Debate-se, ainda, acerca da denúncia 

genérica, demonstrando sua inadmissibilidade por ser aplicação prática da responsabilidade 

penal objetiva, contudo, relatando intensa divergência jurisprudencial dos tribunais superiores 

sobre o tema. Ao final, propõe a responsabilização da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica sobre os ilícitos a ela veiculados, como instrumento para o combate da impunidade 

aos crimes societários. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Penal. Princípio da Culpabilidade. Crimes contra a Ordem 

Tributária. Denúncia Genérica. 



ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the admissibility of objective criminal liability in crimes against 

the Tributary Order, typified in the Law n.º 8.137/90. Addresses, initially, notion introductory 

concepts of General Theory of Crime, and after, exposes the historical evolution and 

classification of the institute study. Further comments on the kind of criminal liability adopted 

by the national legal system. Moreover, versa is about tax crimes and their specificities, the 

difference between tax fraud and criminal matters, the legislative history of Penal Law Tax, 

highlighting the emergence of the rule that currently governs. Moreover, this paper puts 

forward on the tax crimes and their specificities, the difference between tax fraud and criminal 

matters, the legislative history of Penal Law Tax, highlighting the emergence of the norm that 

currently rules. By treating the features of such illegal, such as the legal and tutored subject of 

the offense, it is worth the classification for corporate crime in order to be too perpetrated by 

individuals acting on behalf of corporations, aiming to personal advantage or the person's own 

legal. In the last chapter, exposes him to inadmissibility of objective criminal liability in the 

light of constitutional guarantees and agreed internationally for Brazil. Debate is also on 

denunciation generic, demonstrating its practical application to be inadmissible for criminal 

liability objective, however, reporting intense disagreement jurisprudence of higher courts on 

the subject. At the end, we propose the accountability of criminal liability of legal entities on 

the illicit she served as a tool to combat impunity for corporate crimes. 

 

Keywords: Criminal Liability. Guilty Principle. Crimes against the Tributary Order. Generic 

Accusation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho trata do estudo sobre aplicação da responsabilidade penal 

objetiva nos crimes tributários, visando comentar e criticar a posição tomada pelos órgãos de 

persecução penal ao admitir a incidência do instituto mencionado nesses delitos. 

A responsabilidade penal consagrada pelo Código Penal pátrio tem como princípio 

fundamental o da culpabilidade “nullum crimen sine culpa”, sendo que a imputação de uma 

infração penal a alguém dependeria da existência de uma vontade, a qual deve estar aliada a 

um conhecimento sobre a ilicitude do fato, bem como a possibilidade de se exigir do agente 

outra conduta, nas circunstâncias do cometimento da infração. Tais elementos, somados à 

imputabilidade do agente, formam para a Teoria Geral do Delito o conceito de culpabilidade. 

O questionamento se inicia a partir da análise dos chamados delitos societários. Os 

delitos societários são crimes praticados em favor ou no ambiente de sociedades comerciais, 

instituições financeiras, empresas ou outras entidades. São ilícitos, geralmente, cometidos em 

pluralidade de agentes, dificultando a individualização das condutas perpetradas.  

Diante de tal problema, alguns membros do Ministério Público (posição 

desuniforme entre os mesmos) iniciaram a adotar uma forma mais cômoda de atuação para a 

condenação de sócios, diretores ou gerentes nos termos do contrato social: a inexigência de 

indícios mínimos de participação desses sujeitos ocupantes de cargos de direção para o 

oferecimento de denúncia. 

Desta forma, o tema desta pesquisa faz-se importante diante da insegurança 

jurídica instalada nos Tribunais brasileiros e na atuação do Parquet, que decidem de maneira 

desuniforme, comprometendo a previsibilidade do Judiciário brasileiro, sendo necessário, 

portanto, buscar dentro da doutrina e jurisprudência pátria a conciliação entre as posições 

divergentes, bem como objetivando uma solução equilibrada. 

Para tanto, no primeiro capítulo, serão abordados os principais conceitos 

referentes à responsabilidade penal inseridos na Teoria Geral do Crime. Empós, expõe sua 

evolução teórica e elementos, fazendo, ainda, referência aos tipos de responsabilidade dentro 

do ordenamento penal, além da necessidade da averiguação do requisito subjetivo do ilícito. 

No segundo capítulo, far-se-á a conceituação de crimes tributários, tipificados na 

Lei nº 8.137/90, aduzindo-se inicialmente sobre a diferença entre fraude tributária e fraude 

penal, passando-se, então, para explanação acerca do bem jurídico tutelado por este tipo penal, 
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que é a Ordem Tributária, bem como suas normas regentes. Para finalizar o segundo capitulo, 

comentar-se-á a principal característica do ilícito penal tributário, a de ser considerado crime 

societário, sendo aproveitada a dificuldade de penetração por parte dos órgãos de persecução 

penal para dentro da situação real das organizações empresariais, com o intuito de obter 

vantagens indevidas perante o Fisco e de tornar impune tais infrações. 

No último capítulo, iniciar-se-á comentando as ofensas praticadas contra 

princípios dispostos na Constituição Federal de 1988 para a tentativa da aplicação da 

responsabilidade penal objetiva em crimes societários. Posto isso, adentrar-se-á na divergência 

jurisprudencial dos tribunais superiores acerca da admissibilidade do oferecimento de 

denúncia genérica, ausente a individualização das condutas àqueles figurantes de cargos de 

gestão das pessoas jurídicas. Encerrando o trabalho, apresentar-se-á meio alternativo para a 

solução dos problemas debatidos, qual seja, a possibilidade na imputação da responsabilidade 

penal à empresa que auferir a vantagem, ou mesmo facilitar o ilícito penal. 

É nesse contexto que será desenvolvido o presente ensaio jurídico, trazendo à tona 

alguns questionamentos específicos envolvendo a aplicação da responsabilidade penal 

objetiva pelo Direito Penal Tributário, em face dos administradores de sociedades empresárias 

sonegadoras, à luz dos direitos fundamentais. 
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2 CONCEITOS GERAIS DA TEORIA DO CRIME RELACIONADOS À 

RESPONSABILIDADE PENAL 

 

Inicialmente, antes de analisarmos o ponto principal da monografia, cumpre 

necessário esclarecer a responsabilidade penal a partir de estudo introdutório sobre a Teoria do 

Crime. Perpassaremos, pois, pelos conceitos de crime, examinando seus elementos, bem como 

discorrendo sobre a culpabilidade. Isto posto, apreciaremos sobre o instituto em questão, 

ressaltando a sua evolução histórica, para, finalmente, identificarmos o tipo de 

responsabilidade no Direito Penal. 

 

2.1 Conceitos de Crime 

 

A palavra crime vem do latim crimem, inis, significando queixa, erro, o que nos 

remete a um entendimento semântico relacionado com a ideia do “perverso”, do “mal”. Em 

latu sensu, notório dizer que o sentido de crime está atrelado com os de conduta delituosa, 

infração penal, ilícito penal e delito. 

Damásio de Jesus ensina que entre nós, o termo ‘infração’ é genérico, abrangendo 

os ‘crimes’ ou ‘delitos’ e as ‘contravenções’. 

 
Não há diferença ontológica, de essência, entre crime (ou delito) e contravenção. O 

mesmo fato pode ser considerado crime ou contravenção pelo legislador, de acordo 

com a necessidade da prevenção social. Assim, um fato que hoje é contravenção 

pode no futuro vir a ser definido como crime.
1 

 

A conceituação jurídica do crime é determinante para a busca de seus elementos 

configuradores. Nelson Hungria afirmava que “o crime é, antes de tudo, um fato, entendendo-

se por tal não só a expressão da vontade mediante ação (voluntário movimento corpóreo) ou 

omissão (voluntária abstenção de movimento corpóreo), como também o resultado (effectus 

sceleris), isto é, a conseqüente lesão ou periclitação de um bem.”
2
 

Importante ressaltar que, antigamente, o Código Criminal de 1830 e o Código 

Penal de 1890 traziam o conceito de crime, neste último em seu artigo 7º: “Crime é a violação 

imputável e culposa da lei penal”. 

                                                 
1
 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal, volume I: Parte Geral . 31ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.194. 

2
 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Volume I, Tomo II. 5ª ed. Forense. p. 10 Revista Jurídica 

Mater Dei V.1 N.1 186. 
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Tal fato não ocorre na legislação atual. Contudo, embora a conceituação tenha sido 

desprezada, a sua identificação mais completa (analítica) é possível através da busca das 

disposições espalhadas pelo Código, conforme compreensão doutrinária. 

Por existirem diferentes escolas penalistas no ordenamento jurídico, o crime 

passou a ser definido diferentemente dentre estas. Considerando as teorias majoritárias, temos 

três divisões principais: o conceito formal, o material e o analítico do crime. 

 

2.1.1 Conceito Material 

 

Crime, do ponto de vista material, é a infração da lei do Estado e consequente 

lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico protegido, ou como nos ensinamentos de 

Cezar Roberto Bitencourt: “crime é a ação ou omissão que contraria os valores ou interesses 

do corpo social, exigindo sua proibição com a ameaça de pena.”
3
 

Já Mirabete cita para tal conceito Magalhães Noronha: “Crime é a conduta 

humana que lesa ou expõe a perigo um bem jurídico protegido pela lei penal.”
4
 

O bem jurídico tutelado pela norma penal, também chamado de bem jurídico 

penal, são aqueles bens imprescindíveis para a convivência em sociedade, como, por exemplo, 

a vida e a liberdade. Portanto, materialmente falando, crime é aquela conduta que viola de 

maneira demasiada o bem jurídico penal. 

 

2.1.2 Conceito Formal 

 

Crime, formalmente falando, é o fato típico e antijurídico que está descrito em lei. 

Preleciona Rogério Greco: “sob o aspecto formal, crime seria toda conduta que atentasse, que 

colidisse frontalmente contra a lei penal editada pelo Estado.”
5
 

                                                 
3
 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 15ª ed. rev. e atual. São Paulo. Saraiva, 

2009, p. 250. 
4
 MIRABETE, Júlio Fabbrini; MIRABETE, Renato N. Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral. 25ª ed. 

rev. e atual. São Paulo: Atlas. 2009, p. 82 apud NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. 15ª ed. rev. e atual. 

São Paulo: Saraiva, 1978, v. 1. 
5
 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 11ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 142. 
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O conceito formal de crime não se preocupa com o conteúdo ético-social da 

conduta incriminada, seguindo assim o que a lei diz. Definindo o legislador uma conduta 

como crime, ele já existirá por si só, sem entrar em sua essência, em sua matéria. 

 

2.1.3 Conceito Analítico 

 

Além dos conceitos material e formal, percebe-se que há a necessidade de um 

conceito analítico, dogmático ou doutrinário de crime, procurando definir e explicar todos os 

requisitos do delito. Nessa esteira, ensina Assis Toledo, já definindo a sua preferência acerca 

dos elementos configuradores do crime: 

 
Substancialmente o crime é um fato humano que lesa ou expõe a perigo bens 

jurídicos (jurídico-penais) protegidos. Essa definição é, porém, insuficiente para a 

dogmática penal, que necessita de outra mais analítica, apta a pôr à mostra os 

aspectos essenciais ou os elementos estruturais do conceito de crime. E dentre as 

várias definições analíticas que têm sido propostas por importantes penalistas, 

parece-nos mais aceitável a que considera as três notas fundamentais do fato-crime, 

a saber: ação típica (tipicidade), ilícita ou antijurídica (ilicitude) e culpável 

(culpabilidade). O crime, nessa concepção que adotamos, é, pois, ação típica, ilícita e 

culpável.
6 

 

O posicionamento dos doutrinadores varia entre a teoria bipartite (fato típico e 

ilícito), tripartite (fato típico, ilícito e culpável) e a quadripartite (fato típico, ilícito, culpável e 

punível). 

À luz da primeira teoria, o comportamento humano recai em duas ordens de 

valoração, quais sejam: o fato típico e a antijuridicidade (ou ilicitude). Destarte, crime seria 

apenas uma conduta típica e ilícita, funcionando a culpabilidade como pressuposto de 

aplicação de pena. Argumenta Cleber Masson: 

 
Em primeiro lugar, no Título II da Parte Geral o Código Penal trata “Do Crime”, 

enquanto logo em seguida, no Título III, cuida “Da Imputabilidade Penal”. Dessa 

forma, crime é o fato típico e ilícito, independentemente da culpabilidade, que tem a 

imputabilidade penal como um dos seus elementos. O crime existe sem a 

culpabilidade, bastando seja o fato típico e revestido de ilicitude. 

Em igual sentido, ao tratar das causas de exclusão da ilicitude, determina o Código 

Penal em seu art. 23 que “não há crime”. Ao contrário, ao relacionar-se às causas de 

exclusão da culpabilidade (arts. 26, caput, e 28, § 1º, por exemplo), diz que o autor é 

“isento de pena”. Assim sendo, é necessário que o fato típico seja ilícito para a 

existência do crime. Ausente a ilicitude, não há crime. 

Por outro lado, subsiste o crime com a ausência da culpabilidade. Sim, o fato é típico 

e ilícito, mas o agente é isento de pena. Em suma, há crime, sem a imposição de 

                                                 
6
  TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal – São Paulo: Saraiva, 1994, p.80. 
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pena. O crime se refere ao fato (típico e ilícito), enquanto a culpabilidade guarda 

relação com o agente (merecedor ou não de pena).
7 

 

Os defensores da corrente tripartite afirmam, de outro modo, que excluir a 

culpabilidade da estrutura do crime e considerá-la apenas um pressuposto para aplicação da 

pena é uma impropriedade, posto que os demais elementos da estrutura do crime (fato típico e 

antijuridicidade) também funcionam como pressupostos de aplicação da pena; e isso não 

elimina a condição dos mesmos de elementos integrantes da estrutura do crime. 

Por fim, a teoria quadripartite, defendida por parte da doutrina italiana, bem como 

também é a posição de Muñoz Conde, ilustre professor espanhol, entende a punibilidade como 

elemento do conceito de crime, sendo condição fundamental da responsabilidade jurídica e 

penal do agente criminoso. Para estes, além das três características fundamentais do crime, a 

punibilidade integraria o conceito, sendo requisito básico para a definição de um fato como 

criminoso. Entretanto, a maioria absoluta da doutrina coloca a punibilidade como 

consequência prática do crime, ou seja, se o agente se agir em conduta criminosa, incorrerá 

sobre si a responsabilidade penal prevista em lei. 

Comenta o professor Luiz Flávio Gomes: 

 
O conceito de delito, ainda hoje, predominante na ciência do Direito Penal (em 

termos internacionais, inclusive) é o tripartido (cf. Juarez Cirino dos Santos, A 

moderna teoria do fato punível, cit., p. 5), elaborado da seguinte forma: fato típico, 

antijurídico e culpável. 

Quase a totalidade absoluta dos manuais de Direito penal (fora do Brasil e até 

mesmo alguns brasileiros: Bitencourt, Regis Prado, Fragoso, Juarez Cirino, Greco 

etc.) adota esse sistema (tripartido).
8
 

 

Pondera-se, então, que o conceito tripartido é o predominante na doutrina, apesar 

de haver vários adeptos da corrente bipartida no Brasil. Por isso, consideraremos para o 

presente estudo que o crime é fato típico, antijurídico e culpável. 

 

2.2 Elementos do crime 

 

Para a devida caracterização da existência de um crime, é necessário, como 

exposto, que estejam presentes todos os elementos do crime, quais sejam: conduta humana, 

típica, antijurídica e culpável. 

                                                 
7
  MASSON, Cleber. Direito penal – parte geral, v. 1. 3ª ed. São Paulo: Método, 2010, p. 164. 

8
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A conduta pode se dar de duas formas: uma atividade positiva dirigida para um 

determinado fim (ação) ou uma abstenção de um ato do qual o agente estava obrigado a 

praticar (omissão). Dentro destas condutas positivas ou negativas referentes à estrutura do 

crime, ressalta-se os crimes comissivos por omissão, ou seja, aqueles que são praticados 

através de uma conduta negativa, mas que produz um resultado positivo, um fato desejado 

pelo agente. 

Já a conduta ser típica significa que a prática realizada pelo agente tem de estar 

descrita numa norma penal incriminadora como delituosa. A ação ou a omissão deve se ajustar 

a descrição do crime criado pelo legislador e previsto em lei. A conduta não sendo crime é 

intitulada como conduta atípica, não punida por não haver dispositivo penal que a incrimine. 

Conforme preleciona Zaffaroni: “O tipo penal é um instrumento legal, logicamente necessário 

e de natureza predominante descritiva, que tem por função a individualização de condutas 

humanas penalmente relevantes (por estarem penalmente proibidas).”
9
 

Acerca da antijuridicidade, a conduta deverá ser contrária ao ordenamento 

jurídico, não encontrando nenhuma excludente fática que possa justificá-la. Bem ensina o 

mestre Damásio de Jesus: 

 
Antijuridicidade é a relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento 

jurídico. A conduta descrita em norma penal incriminadora será ilícita ou antijurídica 

quando não for expressamente declarada lícita. Assim, o conceito de ilicitude de um 

fato típico é encontrado por exclusão: é antijurídico quando não declarado lícito por 

causas de exclusão da antijuridicidade (CP, art. 23, ou normas permissivas 

encontradas em sua parte especial ou em leis especiais).
10 

 

Por fim, além de a conduta ser típica e antijurídica, deve ainda ser culpável, ou 

seja, reprovada pelo Direito. Por meio de uma análise social, se examina o fato e devida 

responsabilidade do agente. Segue com estudos de Ronald Amaral Júnior,: 

 
A culpabilidade se apresenta como exigência da sociedade e da comunidade jurídica, 

não é um fenômeno individual, mas social. É através do juízo de culpabilidade que 

se examina a reprovação do indivíduo que não haja observado as exigências gerais. 

O conceito de culpabilidade é um conceito social e jurídico, pois a sua construção se 

dá conforme os requisitos da vida social, dependendo, muitas vezes, da situação 

econômica, dos fundamentos sócio-econômicos, enfim, das mínimas exigências 

sociais de cada época. Se há transformações, certamente o conteúdo da culpabilidade 

sofrerá alterações, denominando-se “a medida do juízo de culpabilidade”.
11 

                                                 
9
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Não se trata, pois, de um conceito apenas jurídico, mas social, tendo em vista que 

sua construção se dá baseado nos requisitos da vida social do indivíduo, como aqui bem 

explicado. 

 

2.2.1 Culpabilidade 

  

Como já exposto, a culpabilidade é definida, pela atual doutrina majoritária, como 

elemento do crime, consistindo no juízo de reprovação social realizado sobre a conduta típica 

e antijurídica praticada pelo infrator, ou seja, é a reprovabilidade que lhe recai. Segundo 

Rogério Greco, complementa Sanzo Brodt: 

 
[...] a culpabilidade deve ser concebida como reprovação, mais precisamente, como 

juízo de reprovação pessoal que recai sobre o autor, por ter agido de forma contrária 

ao direito, quando podia ter atuado em conformidade com a vontade da ordem 

jurídica.
12 

 

Em relação ao desdobramento da culpabilidade, verifica-se que sua evolução tem 

identidade com o próprio amadurecimento do Direito Penal e com o desenvolvimento da 

teoria do delito. Na referida evolução, as teorias que predominam a atenção dos doutrinadores 

penalistas em referência à responsabilidade penal, quais sejam: causal, normativa e final. 

Em primeiro lugar, pela teoria causal-naturalista (ou psicológica), ideia formada 

por von Liszt e Beling, a imputabilidade era tida como pressuposto da culpabilidade, sendo 

esta somente compreendida como o vínculo subjetivo que ligava o agente ao delito, ou seja, 

dolo ou culpa. Comenta Rogério Greco: 

 
O sistema causal-naturalista, apesar de seu mérito inicial, começou a sofrer algumas 

críticas, uma vez que, por exemplo, o conceito naturalístico de ação não conseguia 

explicar a essência da omissão; em sede de culpabilidade, sendo esta o vínculo 

psicológico entre o agente e o fato, não se conseguia explicar a culpa inconsciente 

[…].
13 

 

Através da teoria normativa, identificada também como o movimento de 

metodologia neokantista (causalismo valorativo), são agregados novos elementos normativos 

à teoria psicológica da culpabilidade. Da relação apenas subjetiva entre o agente e o fato, a 

                                                 
12

 SANZO BRODT, Luis Augusto. Da consciência da ilicitude no direito penal brasileiro. Belo Horizonte: Del 

Rey, 1996, p. 102. 
13

 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 11ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2009, p. 386. 
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culpabilidade tornou-se um juízo de censura ou reprovação pessoal. Conclui Cezar Roberto 

Bitencourt: 

 
A elaboração da teoria normativa da culpabilidade produziu-se no contexto cultural 

de superação do positivismo-naturalista e sua substituição pela metodologia 

neokantiana do chamado 'conceito neoclássico de delito'. Sintetizando, em toda a 

teoria normativa da culpabilidade ocorre algo semelhante ao que aconteceu com a 

teoria do injusto. No injusto, naquela base natural-causalista acrescentou-se a teoria 

dos valores: ao positivismo, do século XIX somou-se simplesmente o neokantismo 

da primeira metade do século XX. Na culpabilidade, a uma base naturalista-

psicológica acrescenta-se também a teoria dos valores, primeiro com Frank, de 

forma vaga e difusa, posteriormente com Goldschimidt e Freudenthal. Com isso, se 

superpõe na culpabilidade um critério de caráter eticizante de nítido cunho 

retributivo.
14 

 

Elevou-se, também, a imputabilidade à condição de elemento (não mais 

pressuposto como na teoria psicológica), bem como se incluiu a exigibilidade de conduta 

diversa. Por meio desta, a culpabilidade começa a ser entendida como medidor da reprovação 

social. A culpabilidade, além de ser psicológica (imputabilidade e dolo ou culpa), torna-se ser 

normativa (exigibilidade de conduta diversa). Percebe-se, pois, que o dolo e a culpa ainda 

eram considerados elementos psicológicos da culpabilidade. 

Já a teoria finalista (ou normativa pura) de Welzel não se comportou como a 

neoclássica, mas sim se afastou do sistema causal, abandonando o pensamento abstrato e 

buscando o conceito de ação de um ponto de vista ontológico, quer dizer, através da 

investigação da essência humana. 

Por ela, reconheceu-se o deslocamento do dolo e da culpa para o tipo penal, sendo 

a culpabilidade composta apenas por elementos normativos, os quais são imputabilidade, 

potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. A competência é 

investida ao magistrado para, com base nestes elementos, realizar o juízo de reprovação 

pessoal do agente da conduta típica e ilícita. Conclui sobre sua importância Bitencourt: 

 
A contribuição mais marcante do finalismo, aliás, que já havia sido iniciada pelo 

neokantismo, foi a retirada de todos os elementos subjetivos que integravam a 

culpabilidade, nascendo, assim, uma concepção puramente normativa. O finalismo 

deslocou o dolo e a culpa para o injusto, retirando-os de sua tradicional localização- 

a culpabilidade-, levando, dessa forma, a finalidade para o centro do injusto. 

Concentrou na culpabilidade somente aquelas circunstâncias que condicionam a 

reprovabilidade da conduta contrária ao Direito, e o objeto da reprovação situa-se no 

injusto.
15 
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Assim, compreende-se a culpabilidade como juízo de censura (reprovabilidade) 

que se faz relativamente ao injusto penal (conduta típica e ilícita). A culpabilidade passa a ser 

puramente valorativa ou normativa (puro juízo de valor, de reprovação) com a exclusão de 

qualquer aspecto psicológico. Ausente algum desses elementos, não há que se falar em 

culpabilidade e, consequentemente, em crime e responsabilidade penal. 

 

2.2.1.1 Imputabilidade 

 

A imputabilidade, elemento normativo da culpabilidade, é o conjunto de 

condições de maturidade e sanidade mental que permitem ao infrator entender o caráter 

delitivo de seu comportamento, possibilitando, assim, a imputação a alguém de determinado 

fato típico e ilícito. 

Sobre imputabilidade leciona Sanzo Brodt: 

 
A imputabilidade é constituída por dois elementos: um intelectual (capacidade de 

entender o caráter ilícito do fato), outro volitivo (capacidade de determinar-se de 

acordo com esse entendimento). O primeiro é a capacidade (genérica) de 

compreender as proibições ou determinações judiciais. Bettiol diz que o agente deve 

poder 'prever as repercussões que a própria ação poderá acarretar no mundo social', 

deve ter, pois, 'a percepção do significado ético-social do próprio agir'. O segundo, a 

'capacidade de dirigir a conduta de acordo com o entendimento ético-jurídico. 

Conforme Bettiol, é preciso que o agente tenha condições de avaliar o valor do 

motivo que o impele à ação e, do outro lado, o valor inibitório da ameaça penal.
16 

 

Segue necessária lição de Hugo de Brito Machado acerca da comparação entre 

“imputabilidade” e “culpabilidade”: 

 
A imputabilidade é, portanto, o aspecto da culpabilidade que diz respeito diretamente 

às condições pessoais do agente. Já a culpabilidade é o juízo de reprovação feito por 

terceiros que constitui condição para a responsabilidade penal do agente. Se o agente 

não é imputável não é justo que se estabeleça, em relação a ele, o juízo da 

reprovação.
17 

  

Por fim, ao Damásio de Jesus afirmar que “A imputabilidade é a regra; a 

inimputabilidade é a exceção”
18

, conclui-se que não existindo a capacidade psíquica de 

compreensão, temos a inimputabilidade, motivo pelo qual torna-se isenta sua a apenação. 
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Todavia, o Código Penal Brasileiro, em seus artigos 26, 27 e 28, tratou apenas da 

inimputabilidade, depreendendo-se assim que, sempre que não se figurar a inimputabilidade 

do sujeito, o mesmo será considerado imputável. 

 

2.3 Responsabilidade Penal 

 

Responsabilidade penal relaciona-se às consequências jurídicas oriundas da 

prática de uma infração, ou seja, ao dever jurídico de responder ao delito, decorrendo esta 

repreensão normativa da imputabilidade. Assevera Hugo de Brito Machado: 

 
A responsabilidade, finalmente, é o estado de sujeição no qual se coloca o agente 

que, sendo imputável, tenha em relação ela estabelecido o juízo de reprovação do seu 

ato. Responde pelo ato ilícito, portanto, aquele que sendo imputável agiu com 

culpabilidade, vale dizer, agiu de forma a submeter-se ao juízo de reprovação. 

Responsabilidade, em Teoria Geral do Direito, é a sujeição à sanção.[...]
19 

 

Diante disso, quando um agente comete um ato ilícito e sendo o agente 

plenamente capaz de suas faculdades mentais, este é responsável por suas ações. 

 

2.3.1 Evolução histórica 

 

Inicialmente, no direito penal primitivo, quando a vida humana ocorria em tribos, 

sem regras escritas ou positivadas para o comportamento na vida social, embasadas únicas e 

exclusivamente nos costumes, em dogmas e na religiosidade, a justiça era realizada sem 

nenhuma análise de culpa. Foi a época da reparação do mal pelo mal. Em tal fase a culpa 

sequer era cogitada, bastava o dano, fato que possibilita classificar aquela responsabilidade de 

objetiva. 

Na concepção de Ney Moura Teles sobre o Direito Penal primitivo: 

 
O homem primitivo, assim que passou a viver em grupo, sentiu a necessidade de 

punir aquele que tivesse agredido algum interesse de seus membros, e também de 

punir o estranho que tivesse colocado contra algum valor individual ou coletivo. Ao 

primeiro, punia-se com a perda da paz, que consistia  na sua proscrição da tribo, e, 

ao segundo, o estrangeiro, punia-se com a vingança de sangue.
20 

 

Sobre a forte influência da religiosidade nas penas aplicadas, Mirabete comenta: 
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A fase da vingança divina deve-se à influência decisiva na religião na vida dos povos 

antigos. O Direito Penal impregnou-se de sentido místico desde seus primórdios, já 

que se devia reprimir o crime como satisfação aos deuses pela ofensa praticada no 

grupo social. O castigo, ou oferenda, por delegação divina era aplicado pelos 

sacerdotes que infligiam penas severas, cruéis e desumanas, visando especialmente à 

intimidação. Legislação típica dessa fase é o Código de Manu, mas esses princípios 

foram adotados na Babilônia, no Egito (Cinco Livros), na China (Livro das Cinco 

Penas), na Pérsia (Avesta) e pelo povo de Israel (Pentateuco).
21 

 

Mais tarde, o Poder Público assume a responsabilidade pela administração da 

justiça, passando a ficar no lugar da vingança, mas ainda sem cogitar da culpa. As legislações 

mais antigas, como o Código de Hamurábi (2050 a.C.) e o Código de Manu (século XIII a.C.) 

preveem sanções baseadas na Lei de Talião. 

Segundo tal regra, o lesado pelo dano poderia causar o mesmo mal ao agente 

responsável. As penas, assim, ainda eram extremamente cruéis e a responsabilidade 

continuava objetiva, porém apresentou um progresso ao admitir que esta fosse pessoal. 

A Lei das Doze Tábuas, no Direito Romano, significou uma transformação desse 

período marcado pela vingança, para uma que considerava a composição a critério da vítima, 

consoante ensinamento de Alvino Lima: 

 
Dessa primitiva forma de responsabilidade, passou-se à composição voluntária, pela 

qual o lesado, podendo transigir, entra em composição com o ofensor, recebendo um 

resgate (poena), isto é, uma soma em dinheiro, ou entrega de objeto. A vingança é 

substituída pela composição a critério da vítima, subsistindo, portanto como 

fundamento ou forma de reintegração do dano sofrido.
22 

 

Ademais, esta norma estabeleceu o princípio da Responsabilidade Individual, 

resguardando tanto a família como a comunidade do infrator contra o grupo social que a 

vítima faz parte, sendo garantida a aplicação das penas pelo Estado. Leciona sobre o Direito 

Penal Romano o doutrinador Zaffaroni: 

 
Nos primórdios de Roma – como nos de qualquer povo primitivo -, o direito penal 

teve uma origem sacra. Não obstante, a partir da Lei das XII tábuas (Séc. V a.C.), o 

direito já se encontra laicizado e estabelece-se a diferença entre delitos públicos e 

delitos privados. Os delitos públicos eram perseguidos pelos representantes do 

Estado, no interesse deste, enquanto os delitos privados eram perseguidos pelos 

particulares em seu próprio interesse. [...] Daí que os delitos públicos eram tanto os 

delitos contra os homens livres (mas somente naqueles em que o Estado tinha um 

interesse na persecução), quantos os delitos contra o próprio Estado. 

Posteriormente, os próprios delitos privados, ou seja, os cometidos contra os homens 

livres, e naqueles em que o Estado originariamente não tinha interesse em perseguir, 
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passam a ser perseguidos pelo Estado e submetidos a pena pública por meio do 

chamado procedimento extraordinário, o qual termina convertendo-se em ordinário. 

Assim foi como o direito penal se afirmou em seu caráter público. […] O direito 

penal romano fundava-se, assim, no interesse do Estado.
23 

 

Nessa esteira, foram evoluídos institutos como erro, dolo e culpa, passando-se a 

admitir a responsabilidade subjetiva como caracterizador da culpabilidade. 

 

2.3.2 Responsabilidade penal objetiva e subjetiva 

 

Como exposto, em épocas antigas, a aplicação das penas tinha por base a mera 

relação de causalidade entre a conduta e o resultado jurídico lesivo. O não auferimento dos 

desígnios do infrator gerou a denominada responsabilidade objetiva, sendo presumidos dolo 

ou culpa pelo legislador. Sobre ela discorre Zaffaroni: 

 
A imputação da produção de um resultado, fundada na causação dele, é o que se 

chama responsabilidade objetiva. A “responsabilidade objetiva” é a forma de violar o 

princípio de que não há delito sem culpa, isto é, diz respeito a uma terceira forma de 

tipicidade, que se configuraria com a proibição de uma conduta pela mera causação 

de um resultado, sem exigir-se que esta causação tenha ocorrido dolosa ou 

culposamente.
24 

 

Complementa Zaffaroni
25

 que se aplica a responsabilidade objetiva não só quando 

há a punição a uma conduta que produziu resultado, mas também à pena agravada pela mesma 

razão. 

Ao passar do tempo, influenciado por outros ramos, tal como a Filosofia e o 

Direito Canônico, os teóricos penalistas passaram a desenvolver o pensamento de que a 

condenação deveria identificar a real vontade e o domínio do fato pelo agente. Aduziram que a 

culpabilidade deveria ser considerada como elemento integrante do conceito de crime, 

juntando-se aos já presentes tipicidade e antijuridicidade. 

Origina-se, pois, o princípio da culpabilidade, no qual se protege o infrator de ser 

responsabilizado por condutas praticadas sem a presença da comprovação de culpa para a sua 

ocorrência. A responsabilidade é subjetiva na medida em que há a reprovação pelo fato 

praticado, porque presente o dolo de querer fazê-lo, ou a ação com culpa na falta de um dever 

de cuidado. 
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Conforme ensinamentos do professor Luiz Flávio Gomes: 

 

O princípio da culpabilidade deve expressar a base (o eixo ou fundamento) a partir 

da qual irradiam-se todos os pressupostos necessários para poder responsabilizar 

alguém pelo evento que motiva a pena. Essa premissa reside precisamente na 

capacidade de acesso do agente à proibição, ou seja, na sua capacidade de motivação 

(no sentido da norma). Culpabilidade, nesse sentido, é a capacidade do agente de se 

motivar de acordo com a norma.
26

 

 

Sintetiza Rogério Greco os sentidos fundamentais do princípio da culpabilidade 

no Direito penal: 

 
▪ Culpabilidade como elemento integrante do conceito analítico de crime – A 

culpabilidade é a terceira característica ou elemento integrante do conceito analítico 

de crime, sendo estudada, segundo o magistral ensinamento de Welzel, após a 

análise do fato típico e da ilicitude, ou seja, após concluir0se que o agente praticou 

um injusto penal. Uma vez chegada a essa conclusão, vale dizer, de que a conduta do 

agente é típica e antijurídica, inicia-se um novo estudo, que agora terá seu foco 

dirigido à possibilidade ou não de censura sobre o fato praticado. […] 

▪ Culpabilidade como princípio medidor de pena – Uma vez concluído que o fato 

praticado pelo agente é típico, ilícito e culpável, podemos afirmar a existência da 

infração penal. O agente estará, em tese, condenado. Deverá o julgador, após a 

condenação, encontrar a pena correspondente à infração penal praticada, tendo sua 

atenção voltada para a culpabilidade do agente como critério regulador. […] 

▪ Culpabilidade como princípio impedidor da responsabilidade penal objetiva, ou 

seja, da responsabilidade penal sem culpa – […] Isso significa que para determinado 

resultado ser atribuído ao agente é preciso que a sua conduta tenha sido dolosa ou 

culposa. Se não houve dolo ou culpa, é sinal de que não houve conduta; se não 

houve conduta, não se pode falar em fato típico; e não existindo o fato típico, como 

consequência lógica, não haverá crime. Os resultados que não foram causados a 

título de dolo ou culpa pelo agente não podem ser a ele atribuídos, pois que a 

responsabilidade penal, de acordo com o princípio da culpabilidade, deverá ser 

sempre subjetiva.
27 

 

Como bem ressalta Zaffaroni
28

, as formas de responsabilidade objetiva estão 

quase extintas, sendo apenas uma exceção, bastante criticada, no Direito anglo-saxão, com o 

nome de strict liability. Já o Brasil adotou, como regra geral, que o resultado, de que depende 

a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa (artigo 13 do Código Penal). 

Além disso, os crimes devem ser dolosos e, como exceção, culposos, desde que a lei 

expressamente preveja a possibilidade (artigo 18, parágrafo único, do CP). 

Tendo em vista que, se em determinado tipo penal não está omisso se para 

cometê-lo é necessário agir com dolo ou culpa, presume-se que a lei exige o dolo e que rejeita 
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a punição por culpa. Entendimento este bem delineado pelo professor Hugo de Brito 

Machado, dando como exemplo a Lei nº 8.137/90, que trata sobre os crimes contra a Ordem 

Tributária: 

 
Assim, se a lei define um tipo penal e nada estabelece quanto ao aspecto subjetivo do 

tipo respectivo, esse crime só estará configurado se a conduta descrita em seu tipo 

ocorrer de forma dolosa. É o que ocorre com os crimes contra a ordem tributária, 

previstos na Lei nº 8.137/90, de 27 de dezembro de 1990, que não se reporta a 

nenhum tipo de crime culposo. Todos os crimes contra a ordem tributária somente se 

caracterizam quando se trate de conduta dolosa.[...]
29 

 
Conclui-se que, aos tipos previstos na Lei nº 8.137/90, exige-se não somente a 

previsibilidade da ocorrência de resultado lesiva pela prática da conduta delitiva e a ausência 

de observância de dever genérico de cuidado, mas também que o agente tenha consciência e 

vontade de realizar o ilícito fiscal e de causar dano ao Erário. 
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3 ASPECTOS IMPORTANTES DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 

 

A partir dessa análise teórica sobre  a responsabilidade penal, detalharemos os 

crimes contra a Ordem Tributária, destacando a importância do Direito Penal Tributário para 

proteger a política tributária do Estado, bem como garantir a obtenção do escopo social. A 

partir disso, comentaremos sobre as características de tais ilícitos, abordando o bem jurídico 

tutelado e os sujeitos do delito, finalizando com a denominação de crime societário e os 

efeitos dela decorrentes. 

 

3.1 Considerações iniciais sobre o Direito Penal Tributário 

 

O vocábulo tributo, proveniente do latim tributum, tem, dentre outros significados, 

o de distribuir, dividir ou repartir entre tribos. Ruy Barbosa Nogueira conceitua tributo como: 

“as receitas derivadas que o Estado recolhe do patrimônio dos indivíduos, baseado no seu 

poder fiscal (poder de tributar, às vezes consorciado com o poder de regular), mas 

disciplinado por normas de direto público que constituem o Direito Tributário.”
30

 

O ente responsável pela administração da sociedade, não busca somente atingir as 

finalidades desta, fins estes econômicos, sociais, tecnológicos, científicos. Dessa maneira, ao 

Estado, valendo-se da prerrogativa que a ele é agraciada, compete a instituição dos tributos. 

Denota-se, assim, a importância da ordem tributária à Administração Pública e aos 

cidadãos, ensejando na obtenção dos fins propostos pela sociedade. Destarte, o Direito Penal, 

como ciência jurídica que tem o poder de restringir direitos e liberdades através de suas 

normas, veio a determinar o cumprimento de deveres tributários pelo devedor. 

Diante disso, resta evidente que concomitante a uma tutela de atividades públicas 

arrecadatórias, e a consequente ocorrência de ilícitos fiscais, faz-se necessária a criação do 

Direito Penal Tributário, destacando o entendimento de Manoel Pedro Pimentel é: “[...] um 

ramo autônomo do Direito Penal comum, sujeito, porém, às mesmas regras e princípios 

vigorantes naquele, e [que] tem por fim proteger a política tributária do Estado, definindo 

tipos de ilícitos e cominando-lhes [a] sanção própria do Direito Penal.”
31
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Destaca-se a autonomia do Direito Penal Tributário ao não afastar os preceitos e 

princípios do Direito Penal, embora tendo como finalidade específica proteger a política 

tributária do Estado, bem como definir os tipos penais e cominar-lhes a sanção devida. 

Em complemento, infere Zelmo Denari que: 

  
[...] referimo-nos ao Direito Penal Tributário como o conjunto de normas que 

regulam os delitos tributários e as respectivas sanções, sendo certo que o adjetivo 

‘tributário’ pretende somente significar que as normas penais – que se alojam no 

núcleo da disciplina matriz – colocam sob sua tutela a matéria tributária.
32 

  

Como desdobramento do Direito Penal, o Direito Penal Tributário é instrumento 

estatal para resguardar os interesses da sociedade, pelo qual serve como meio da repressão 

para que os devedores, sujeitos passivos também no ilícito administrativo fiscal, cumpram 

integralmente seus deveres. 

Acerca de tal dever de proteção, doutrina Mirabete: “Tem o Estado a finalidade de 

obter o bem coletivo, mantendo a ordem, a harmonia e o equilíbrio social, qualquer que seja 

a finalidade do Estado (bem comum, bem proletariado, etc.) ou seu regime político 

(democracia, autoritarismo, socialismo, etc.).”
33

 

Diante disso, nasce o Direito Penal Tributário, com o intuito de evitar e reprimir 

transgressões em detrimento à Ordem Tributária, através de suas armas de repressão 

instituídas em normas criminais, oportunizando uma melhor arrecadação e execução da 

política tributária do Estado. 

 

3.2 Infração tributária e infração penal 

 

O termo infração, derivado do vocábulo latim infringere (infringir), determina 

uma conduta transgressora de dispositivo legal. Assim, infração tributária nada mais é que o 

descumprimento de uma obrigação atribuída pelo Código Tributário Nacional ou por meio da 

legislação fiscal, através de uma ação ou omissão, violando, então, normas que fixam a 

instituição e a cobrança de tributos ou que disciplinam a atividade da Administração e os 

deveres sociais perante o Estado. 

A definição de infração tributária, segundo Zelmo Denari, seria como a: 

                                                 
32

 DENARI, Zelmo; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Infrações Tributárias e Delitos Fiscais. 4ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2000, p. 8. 
33

 MIRABETE, Júlio Fabbrini; MIRABETE, Renato N. Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral. 25ª ed. 

rev. e atual. São Paulo: Atlas. 2009, p. 82. 



26 

 

  
[...] violação das normas jurídicas que disciplinam o tributo, seu fato gerador, suas 

alíquotas ou base de cálculo, bem como no descumprimento dos deveres 

administrativos do contribuinte para o Fisco, tendentes ao recolhimento do tributo, 

aludindo-se, numa e noutra hipótese, às infrações tributárias matérias e formais.
34 

 

No mesmo sentido, Hugo de Brito Machado: “Ilícito administrativo tributário é o 

comportamento que implica inobservância da norma tributária. Implica inadimplemento de 

obrigação tributária, seja principal, ou acessória.”
35

 

Trata-se de meras infrações tributárias, as quais não possuem natureza criminal, 

vinculadas, pois, aos princípios gerais do Direito Tributário e Administrativo. As infrações 

fiscais são identificadas como de direito material e suas sanções poderá alcançar e afetar o 

patrimônio do infrator, podendo chegar a atingir restrições de direito. 

São, pois, penalidades de cunho pecuniário e nunca de privação da liberdade, mas 

poderão, todavia, estabelecer meros deveres, de fazer ou de não-fazer, sem natureza 

patrimonial. Contudo, essas sanções não se confundem com a arrecadação de tributos, haja 

vista que enquanto esta visa alcançar receitas orçamentárias, aquelas representam receitas 

casuais impostas ao infrator em razão da sua conduta, ostentando, inclusive, natureza diversa 

dos tributos.   

Retira-se a devida explicação dos meios atribuídos ao sujeito ativo da obrigação 

tributária ao estar ciente de ato ilícito que verse sobre direito material de Celso Rebeiros 

Bastos, citado através de Andrade Filho: 

 
a) Execução fiscal: objetiva a obtenção coercitiva da prestação devida pelo 

contribuinte e que foi feita espontaneamente. A Fazenda Pública tem o direito, ou 

melhor, é o órgão competente para obter através de procedimento executivo o crédito 

tributário não satisfeito. 

b) Ônus moratórios: tratando-se de obrigações pecuniárias não satisfeitas no seu 

devido tempo, a Fazenda Pública pode recuperar-se do dano patrimonial, derivado da 

falta de pontualidade do devedor, exigindo ônus moratórios (juros de mora, correção 

monetária). 

c) Pena: tem por finalidade, além de reprimir ou punir o infrator, intimidar o 

contribuinte para que a conduta ilícita não se reitere ou não chegue a produzir-se. 

Está onde encontramos a multa fiscal. A pena visa defender a norma jurídica, 

protegê-la, como já mencionamos anteriormente. Pode ser imposta tanto pelo não 

cumprimento da obrigação tributária principal (falta de pagamento do tributo no 

prazo do vencimento) como em razão do não cumprimento da obrigação tributária 
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acessória (não apresentação de livros fiscais, não emissão de documentos fiscais, 

falta de inscrição etc.).
36 

 

Ademais, a responsabilidade do ilícito tributário tem o condão de ultrapassar a 

pessoa do infrator quando ele não puder cumprir a penalidade pecuniária que lhe foi imposta, 

ressalvada, em matéria de penalidades, só se às de caráter moratório. É o que se extrai do 

artigo 134, do Código Tributário Nacional, in verbis: 

 

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação 

principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que 

intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: 

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; 

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; 

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo 

concordatário; 

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos 

sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício; 

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 

 

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, 

às de caráter moratório. 

 

Já a sanção penal em muito se difere daquela do ilícito tributário. Visa à proteção 

de toda a sociedade, sujeitando-se aos princípios e regras do Direito Penal e é a modalidade 

mais gravosa por ser possível privar o ser humano de seu direito fundamental de livre 

locomoção, além do cabimento de outras penalidades, como a restrição de direitos e a 

aplicação de multas. 

Assim, enquanto que o infrator tributário só será apenado pecuniariamente, com o 

fim de reparação/compensação dos cofres públicos, ao sentenciado penal poderá ser proferida 

condenação com estas sanções cominadas, ressaltando que uma não afasta a aplicação da 

outra, tendo em vista a independência da esfera administrativa com as demais. 

Dito isso, é necessário lembrar que o Direito Penal só intervém quando realmente 

a lesão ao bem jurídico assim recomendar, bem como quando não seja passível de reparação 

pelos outros ramos do Direito. Este efeito tem o intuito de conduzir a Justiça Criminal nos 

casos de real importância para a sociedade, como bem doutrina o penalista Paulo Queiroz: 

 
Dizer que a intervenção do Direito Penal é mínima significa dizer que o Direito 

Penal deve ser a 'ultima ratio, limitando e orientando o poder incriminador do 
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Estado, preconizando que a criminalização de uma conduta somente se justifica se 

constituir um meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico. O 

Direito Penal somente deve atuar quando os demais ramos do Direito forem 

insuficientes para proteger os bens jurídicos em conflito.
37 

 

Ressalte-se ainda que no Direito Penal vigora-se o Princípio da Intranscendência, 

que preconiza a impossibilidade de se propor ou estender os efeitos da pena para terceiros que 

não tenham participado do crime. Também denominado por Pessoalidade da Pena, este 

princípio justifica a extinção da punibilidade pela morte do agente, impossibilitando que a 

pena de multa se transfira aos herdeiros, mesmo que o falecido tenha deixado vasto 

patrimônio. 

As distinções existentes entre infrações tributárias e penais encontram-se 

resumidas didaticamente na explicação de Sasha Calmo Navalho Coêlho: 

  

É preciso deixar claro que o ferimento da lei fiscal pode fazer com que o legislador 

tipifique a conduta lesiva como um delito. O tipo na espécie tanto pode se basear na 

descrição da conduta de não pagar o tributo, agregando-lhe um plus, como na 

descrição da conduta descumpridora dos deveres instrumentais (fazer e não fazer 

com intenção fraudulenta). Todavia, se a infração é tal que não merece os cuidados 

do legislador penal, então não adentra o Código Penal, mantendo-se nos lindes do 

direito administrativo e do Direito Tributário. Nesta última hipótese, a infração 

tributária é apurada pelas autoridades administrativas, rege-se pelas disposições 

legais de direito administrativo e tributário aplicáveis, e as sanções são aplicadas, 

igualmente, pelas autoridades administrativas competentes. Via de regra, as sanções 

são pecuniárias (multas). São inconversíveis em penas privativas da liberdade e, em 

alguns casos, passam da pessoa do infrator para os sucessores, inter vivos ou causa 

mortis.
38 

  

Portanto, para as condutas que o legislador entenda merecerem sanções mais 

severas, ultrapassando o limite patrimonial e até mesmo atingindo a liberdade pessoal do 

infrator, deverá recorrer ao Direito Penal para tipificá-las e impor uma medida penal ao 

agente. 

Andreas Eisele, então, conceitua o ilícito penal tributário: “O ilícito penal é o 

crime ou contravenção penal, consistente na prática de uma conduta penalmente tipificada 

pelo Direito Penal Tributário, que resultará, em tese, na aplicação de uma sanção com 

finalidade retributiva/preventiva, de caráter pessoal.”
39
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3.3 Histórico legislativo 

 

Em primeiro ponto, importante ressaltar a necessidade social dos tributos, fonte 

primordial da receita do Estado. Partindo desse preceito é que o legislador, consciente da 

imprescindibilidade da Ordem Tributária no sistema jurídico, tipificou comportamentos 

nocivos e inadimplentes de seus deveres tributários. 

Sabe-se que o nascimento dos tributos está ligado ao aparecimento do Estado, ente 

responsável pela administração da sociedade, buscando atingir as finalidades desta. O Estado, 

por meio da arrecadação tributária, portanto, é custeado com recursos advindos de uma 

população sob seu domínio e proteção. 

Este recolhimento deve ser garantido na Constituição do país, sob pena de 

configurar arrecadação arbitrária, tendo em vista que violaria o poder patrimonial dos 

indivíduos que compõem a sociedade e, podendo até ser considerado um enriquecimento 

ilícito do Estado à custa do contribuinte, ferindo o preceito de Estado Democrático de Direito. 

Enquanto que na Idade Antiga o dinheiro e os bens dos cidadãos eram recolhidos 

por representantes da Igreja e da autoridade política, invadindo as residências, sem critérios 

preestabelecidos por lei, hoje a ciência do Direito Tributário prevê limitações ao Estado e 

garantias ao contribuinte, sendo disciplina do Direito com princípios norteadores com 

bastantes similaridades com o Direito Penal, destacando-se a legalidade, anterioridade e 

tipicidade taxativa. Ademais, discorre sobre a conexão entre tais ramos jurídicos Eduardo 

Sabbag: 

 
Há clara intimidade entre o Direito Tributário e o Direito Penal, na medida em que o 

primeiro, marcado pela compulsoriedade na tributação, dá margem à aplicação de 

sanções, em caso de inadimplemento obrigacional ou de infração tributária, v.g., a 

prisão, a multa, o regime especial de fiscalização, a interdição, o perdimento de bens, 

a apreensão de coisas etc.
40 

 

Correlacionada à matéria tributária, as sanções penais têm sua primeira aparição 

na História Legislativa brasileira na repressão ao contrabando, sendo tipificado nos Códigos 

Penais de 1830, 1890 e 1940, considerando-se, contudo, que o bem jurídico protegido não era 

a lesão ao Erário, mas sim a segurança nacional. 

Já a Lei nº 3.807/60, cuidando sobre a Previdência Social, considerou como crime 

de apropriação indébita o não recolhimento das contribuições dos empregados retidas pelos 
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empregadores. Além dessas, surgiram a Lei n.º 4.357/65, a qual estendeu a figura ao Imposto 

de Renda retido na fonte e de selo, e o Decreto-Lei 326/67, que tipificou a apropriação 

indébita referente ao Imposto sobre Produtos Industrializados. 

Especificamente no ordenamento pátrio, a criminalização do ilícito tributário tem 

origem na década de 1960, através dos regimes militares, por meio dos quais foi consolidado 

um regime político de exceção. Durante esse período, foi elaborada a Lei nº 4.729, de 14 de 

julho de 1965, mais conhecida por “Lei da Sonegação Fiscal”, definindo o crime de 

sonegação fiscal e descrevendo como condutas ilícitas deveres específicos do contribuinte em 

detrimento do Fisco. 

Houve, contudo, questionamento sobre a motivação da norma em comento, tendo 

em vista que as condutas que caberiam de forma genérica na adequação dos artigos 171, 297 

ou 298 do Código Penal (estelionato e crimes de falsidade material ou ideológica de 

documentos, respectivamente), foram tipificadas de forma a reduzir a pena que receberiam se 

aplicados fossem os dispositivos do Código Penal. 

Restou consagrado que os delitos nela instituídos são distintos daqueles 

enunciados pelo Código Penal através do elemento subjetivo do delito. Analisa Manoel Pedro 

Pimentel: 

  
A Lei 4.729, de 14.07.65, conhecida como ‘Lei da Sonegação Fiscal’, foi editada 

com o fito principal de fortificar o sistema de arrecadação dos tributos, coibindo a 

sonegação e a evasão, mediante a imposição de sanções severas, com caráter 

específico, a comportamentos antes considerados puníveis somente como infrações 

administrativas. É a mais importante das leis tributárias. Entretanto, parece-nos que 

se trata apenas de um conjunto de normas sancionador (sic), pois todas as figuras 

típicas contempladas por esta lei descrevem figuras típicas já previstas em 

dispositivos do Código Penal vigentes.
41 

 

Portanto, enquanto que no tipo especial, o dolo é a obtenção da evasão, causando 

dano à Fazenda Pública, o delito de estelionato o elemento essencial do tipo é o erro da 

vítima.  

 

3.4 Advento da Lei nº 8.137/90 

 

Advindo a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, as condutas até então 

consideradas como crimes de sonegação fiscal passaram a ser denominadas como Crimes 
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contra a Ordem Tributária. Sobre a tipificação destes delitos em matéria tributária e sua 

relação com o Estado, a legislação surgiu em dois períodos de exceção, como bem discorre o 

autor Juary Silva: 

 
Significativamente que o embrião legislativo do Direito Penal Tributário tenha 

surgido no Brasil em dois períodos de exceção: com a Lei 4729/65, sob o guante do 

AI-1, que se superpunha à Constituição [...]; com a Lei 8137/90, quando, a despeito 

da aparente vigência do Estado de Direito, o país atravessava séria crise 

institucional, máxime nos campos econômico e psicossocial, após o desastroso plano 

econômico editado em março de 1990, que implicou, de fato, em estabelecer a lei 

marcial no domínio econômico, sem abolir a Constituição.
42 

 

Destarte, ressalte-se que o título completo da Lei é “Define crimes contra a ordem 

tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências”, portanto, a 

Lei em comento relata também sobre os crimes contra a ordem econômica e das relações de 

consumo. Contudo, no decurso do presente trabalho, retrataremos as questões acerca apenas 

da primeira parte da norma, qual seja, Crimes contra a Ordem Tributária. 

A referida lei se originou do Projeto de Lei nº 4.788/90, de autoria do Poder 

Executivo, cuja exposição de motivos preconizava o recrudescimento das normas 

incriminadoras e das penas, com o objetivo evidente de desestimular a sonegação fiscal e a 

obstaculização da atividade do Fisco. Nesse contexto político-criminal, as penas cominadas 

aos crimes de sonegação fiscal foram devidamente majoradas: de um máximo de dois anos de 

detenção (artigo 1º da Lei 4.729/65) passaram a um máximo de cinco anos de reclusão (artigo 

1º da Lei 8.137/90). 

Continuando a análise, a Lei seguiu a política fiscal e econômica do início da 

década de 90, tendo por finalidade precípua o recolhimento do tributo desviado dos cofres 

públicos. Ao punir severamente as condutas com indícios de fraude ao Sistema Tributário, a 

norma não só reprime os ilícitos praticados contra o Erário, como também o que seria um 

mero inadimplemento. 

 

3.5 Bem jurídico tutelado 

 

Como já exposto, o Direito Penal destina-se a promover meios para a existência 

de uma convivência social pacífica e equilibrada, fazendo por meio da proteção do que são 
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denominados bens jurídicos fundamentais ao ambiente social, refletidas nos valores inerentes 

ao Estado Democrático de Direito. 

Pode-se conceituá-lo, pela doutrina de Luiz Regis Prado, como sendo: “[...] um 

ente (dado ou valor social) material ou imaterial haurido do contexto social, de titularidade 

individual ou metaindividual reputado como essencial para a coexistência e o 

desenvolvimento do homem em sociedade e, por isso, jurídico-penalmente protegido.”43 

 Na mesma esteira, segue a lição de Bianchini, Molina e Gomes: 

 
[...] é o bem relevante para o indivíduo ou para a comunidade (quando comunitário 

não se pode perder de vista, mesmo assim, sua individualidade, ou seja, o bem 

comunitário deve ser também importante para o desenvolvimento da individualidade 

da pessoa) que, quando apresenta grande significação social, pode e deve ser 

protegido juridicamente. A vida, a honra, o patrimônio, a liberdade sexual, o meio 

ambiente etc. são bens existenciais de grande relevância para o indivíduo.
44 

 

 Assevera, ainda, Hugo de Brito Machado: 

 
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 poder de tributar e, assim, não pode ser considerado 

instrumento do interesse exclusivo da Fazenda Pública como parte nas relações de 

tributação.
45 

 

Sob esse ponto de vista acerca da Lei nº 8.137/90, o bem jurídico tutelado pelo 

Direito Penal Tributário seria a Ordem Tributária, não tendo apenas o intuito de garantir a 

suficiência de recursos estatais para o devido cumprimento dos fins propostos pela sociedade, 

mas estão inclusos os deveres de lealdade e de fé pública. 

 

3.6 Sujeitos do delito 

 

Sujeito ativo do delito é aquele que comete, por meio de ação ou omissão, o fato 

tipificado na legislação criminal. Complementa Fernando Capez: 
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[…] O conceito abrange não só aquele que pratica o núcleo da figura típica (quem 

mata, subtrai etc.), como também o partícipe, que colabora de alguma forma na 

conduta típica, sem, contudo, executar atos de conotação típica, mas que de alguma 

forma, subjetiva ou objetivamente, contribui para a ação criminosa.
46 

 

Os crimes contra a Ordem Tributária seguem a regra de não se considerar a 

incriminação da pessoa jurídica como sujeito ativo do crime, cuja exceção comporta-se apenas 

aos delitos contra o Meio Ambiente, nos termos do artigo 225, § 3º da Constituição, 

regulamentado pelo artigo 3º da Lei 9.605/98. Então, não cabe responsabilidade penal à 

empresa sonegadora, mas sim ao agente, pessoa física, portador de faculdade psíquica, que 

realizou a conduta. 

Em análise aos tipos penais elencados pela Lei nº 8.137/90, seus artigos 1º e 2º, 

delineados na Seção I, do Capítulo I, restringem-se aos ilícitos praticados por particulares, 

geralmente os sujeitos passivos da obrigação tributária respectiva. Em algumas hipóteses, não 

os são, como ressalva a doutrina de Hugo de Brito Machado: 

 
Embora o agente do crime seja geralmente o sujeito passivo da obrigação tributária, 

tal condição não é essencial. O sujeito passivo da obrigação tributária pode ser uma 

pessoa jurídica e esta jamais é autora do crime. Autor do crime será a pessoa física 

ou natural seja o sujeito passivo de determinado tributo, mas o agente do crime que 

se substancia com a supressão deste seja outra pessoa natural.
47 

 

Hipóteses mais específicas se encontram nos incisos III e V do artigo 2º. No 

primeiro inciso, o sujeito ativo pode ser parte interveniente no empreendimento agraciado 

com isenção fiscal ou até mesmo um intermediário. Já no segundo caso, o sujeito ativo pode 

ser um analista ou técnico de informática que divulgue programa de processamento de dados a 

permite ao contribuinte possuir escrituração contábil paralela. 

Já o crime do artigo 3º é próprio, somente podendo ser praticado por quem possua 

a qualidade de servidor público para fins penais, integrante da administração tributária do 

Estado. Nesses termos, infere Antônio Corrêa: “Não é qualquer funcionário público, mas 

aquele vinculado à administração fazendária, quando se transforma em procurador de 

terceiros em postulações.”
48

 

Em tal entendimento doutrinário, é exigido requisito específico, além de ser 

funcionário público, o de integrar a administração tributária, tendo que se beneficiar dos 

privilégios do cargo que exerce para a prática da conduta delitiva. Complementa em suas 
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lições Alecio Adão Lovatto, ressaltando que no inciso III, do art. 3º, o sujeito ativo pode ser 

qualquer funcionário público, inexistindo restrição aos fazendários. 

 
Para os efeitos da Lei nº 8.137, o funcionário público, para a execução dos crimes 

dos incisos I e II, deve ser funcionário fazendário, porquanto são crimes cometidos 

em razão da função exercida por ele ou, em razão da função, aquele que recebe o 

expediente (v.g. julgador dos recursos administrativos dos processos fiscais) ou 

processo fiscal (juiz, promotor de justiça, procurador da pessoa jurídica de direito 

público), etc. Se o funcionário público não é fazendário ou se não exerce uma função 

equivalente, ou mais precisamente, se não recebeu o documento em razão da função, 

não há incidência da Lei nº 8.137/90. Já o inciso III pode ser praticado por qualquer 

funcionário público, não só o fazendário, como por aquele a ele equiparado.
49 

 

 Por outro lado, o sujeito passivo de um crime é o titular do bem jurídico tutelado 

ofendido pela conduta delituosa. Como depreende dos ensinamentos de Luiz Régis Prado: 

 
Podem figurar como sujeitos passivos – vítimas, ofendidos – a pessoa física ou o 

indivíduo, mesmo incapaz, o conjunto de indivíduos, a pessoa jurídica, a 

coletividade, o Estado ou a comunidade internacional, de acordo com a natureza do 

delito. Tem crescido de importância, no campo político-criminal, o papel da vítima 

na realização do delito. Nesse particular aspecto, encaminha-se para uma constante 

busca do ponto de equilíbrio entre liberdade individual e defesa social.
50 

 

O sujeito passivo dos delitos dos artigos 1º e 2º é o Fisco, ou, mais 

especificamente, a pessoa jurídica de Direito Público (União, Estado, Distrito Federal, 

Autarquia ou Município) sujeita ativa da obrigação tributária. Em relação ao crime do artigo 

3º, por ser um delito cometido por funcionário público, o sujeito passivo é a Administração 

Pública, bem como a pessoa jurídica de Direito Público competente para a arrecadação 

tributária. 

 

3.7 Do caráter de crime societário 

 

Dentre as diversas características dos crimes contra a Ordem Tributária, ressalta-se 

a deles serem praticados, geralmente, resultando no maior dano ao patrimônio público, por 

indivíduos que agem em nome de pessoas jurídicas, objetivando vantagem pessoal ou da 

própria pessoa jurídica. 
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Por esse motivo, tais ilícitos são denominados “crimes societários”, conceito este 

explicado por Renato Prates: “como aquele praticado por indivíduo, isolada ou coletivamente, 

agindo em nome da pessoa jurídica, como seu mandatário ou representante.”
51

 

Necessário explicar, conforme o mesmo conceito, que os crimes societários não se 

referem aos delitos praticados pela própria sociedade, e sim àqueles em que o diretor ou sócio 

da respectiva instituição utiliza-se do “manto de invisibilidade” que o interior da pessoa 

jurídica tem para a realização de condutas que ofendem a bens jurídicos tutelados pelo Direito 

Penal, sem que os responsáveis pela investigação descubram a origem dos atos criminosos. 

Frisa-se, pois, conforme ensinamentos de Raul Nepomuceno
52

, há diferenciação 

em “crime societário em sentido amplo” e “crime societário em sentido estrito”. Já nem todo 

crime acontecido no âmbito das sociedades empresárias poderá ser considerado crime 

societário em sentido estrito pelo simples fato de ter sido praticado nesta ou por seus sócios e 

diretores, mas sim quando a sociedade for constituída com o intuito de praticar um ou mais 

delitos. Para reforçar a tese, cita Hugo de Brito Machado: 

 
Ao que parece, o conceito de crime societário entre nós, embora ligado àquele 

sentido amplo relacionado ao ambiente em que é cometido, tem-se prestado para 

alimentar a ideia do que se poderia chamar de crime societário em sentido restrito, 

ou seja, um crime para cujo cometimento os autores formam uma sociedade. Há 

mesmo que compare o crime fiscal, cometido no âmbito de uma empresa, com os 

crimes ditos de ação coletiva, como os assaltos praticados por delinquentes comuns 

[…] É evidente, porém, o equívoco que a comparação envolve. Uma coisa é o crime 

societário no sentido amplo, o crime cometido no ambiente de uma sociedade, mas 

que pode ser obra de um indivíduo isolado. Outra coisa é o crime societário em 

sentido restrito, o crime em cujo cometimento participam várias pessoas, em 

sociedade.
53 

 

Além dos crimes contra a Ordem Tributária, outros delitos são praticados por 

indivíduos operando em nome da pessoa jurídica, como mandatário ou representante, tais 

como: crimes contra o meio ambiente, a saúde pública, a ordem econômica, dentre outros. 

Conforme se depreende da prática, é de notória percepção a dificuldade de invadir 

a realidade dessas organizações empresariais para a devida identificação dos infratores, bem 

como da origem dos atos criminosos peara a correta individualização das condutas praticadas. 

Posto isso, o Ministério Público, instituição atuante na repreensão de forma 

adequada de infratores que buscam se escusar da tributação por ardis e meios fraudulentos, 
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bem como incumbido no dever de defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais, vê-se em 

conflituosa situação: por qual modo combater os crimes societários, não permitindo que a 

impunidade prevaleça? 

A solução por muitos encontrada foi exatamente o da responsabilidade penal 

objetiva, enquadrando o sócio, gerente ou diretor da empresa sonegadora para figurar em juízo 

criminal no polo passivo. A mera constatação de seu nome em contrato social como 

responsável pela atividade recolhedora na sociedade já demonstraria indícios válidos de 

autoria para a propositura de ação penal e posterior condenação. 
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4 DA INADMISSIBILIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OBJETIVA 

 

Empós explanação acerca dos institutos necessários ao debate central deste 

trabalho, a responsabilidade penal e o caráter societário dos crimes contra a Ordem Tributária 

adentra-se, neste último capítulo, à discussão da inadmissibilidade da responsabilidade penal 

objetiva em tais ilícitos, analisando ofensas a princípios constitucionais, para, em seguida, 

discutir atual questão de ordem prática, qual seja, da divergência jurisprudencial nos tribunais 

superiores em relação à aplicação da denúncia genérica diante da impossibilidade de 

individualização das condutas praticadas, sugerindo, ao final, imputação penal das pessoas 

jurídicas como alternativa à dificuldade encontrado. 

 

4.1 Afronta a princípios constitucionais e tratados internacionais 

 

Como exposto, para combater à criminalidade fiscal, o membro do Ministério 

Público na propositura de ações penais, bem como o Poder Judiciário em tempo de 

julgamento de referidos ilícitos, notam a escassa visibilidade para devida análise da autoria e 

da individualização das condutas realizadas por pessoas que agem em nome e no proveito de 

pessoas jurídicas,  

Dessa maneira, supostamente legitimados por reivindicações sociais e entendendo 

que a impossibilidade, em certos casos, da indicação correta do crime praticado geraria uma 

situação de impunidade, esta já instalada em certas infrações que o Direito Penal se incumbiu 

de reprimir, entendem como lícita a presunção de culpa imposta aos administradores da 

entidade fraudadora, tendo por base o cargo de direção dos réus na empresa, impondo, assim, 

responsabilidade penal objetiva. 

Todavia, não será retirando do acusado garantias constitucionais que se notará 

essencial diminuição na sonegação tributária das grandes sociedades empresárias. Apenas 

tolherá princípios de natureza fundamental à vida humana, qualidade esta atribuída pela 

Constituição Federal, norma suprema do ordenamento jurídico. Em outras palavras, 

impossível compensar o déficit investigatório com a violação de direitos fundamentais. 

O constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos reconhece, então, a importância dos 
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princípios: 

 
Princípios fundamentais são diretrizes imprescindíveis à configuração do Estado, 

determinam-lhe o modo e a forma de ser. Refletem os valores abrigados pelo 

ordenamento jurídico, espelhando a ideologia do constituinte, os postulados básicos 

e os fins da sociedade. [...] São qualificados de fundamentais, porquanto constituem 

o alicerce, a base, o suporte, a pedra de toque do suntuoso edifício constitucional.
54 

  

Acerca dos princípios penais constitucionais e de sua força normativa, Luiz Régis 

Prado enuncia: 

 
Os princípios penais constituem o núcleo essencial da matéria penal, alicerçando o 

edifício conceitual do delito – suas categorias teoréticas –, limitando o poder 

punitivo do Estado, salvaguardando as liberdades e os direitos fundamentais do 

indivíduo, orientando a política legislativa criminal, oferecendo pautas de 

interpretação e de aplicação da lei penal conforme a Constituição e as exigências 

próprias de um Estado democrático e social de Direito. Em síntese: servem de 

fundamento e de limite à responsabilidade penal.
55 

 

Ressalte-se que os preceitos ratificados na Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) também são considerados normas de garantia, 

com nível hierárquico supralegal, conforme atual entendimento do Supremo Tribunal 

Federal
56

.  

 

4.1.1 Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

Por ser forma de conhecimento científico, o Direito Penal foi constituído a partir 

de bases principiológicas que direcionam toda a sua organização e aplicação.  Diante disso, 

deve-se salientar que o Estado Democrático de Direito Brasileiro tem como uma de seus 

maiores orientações o princípio da dignidade da pessoa humana, cujo conceito extrai-se dos 

ensinamentos de Ingo Wolfgang Sarlet:  

 
[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de 

cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte 

do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 

deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
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cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 

ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 

com os demais seres humanos.
57 

 

Deriva-se que a pena também necessita de garantias mínimas postas ao cidadão, 

passando por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, exigindo evidente afastamento do 

mero arbítrio estatal. Tal motivo emana de a supressão da liberdade humana consistir em 

determinação terminal, em que sua incidência apenas ocorrerá de forma cautelosa e 

controlada. A punição deve, então, repelir prática infracional, não recaindo sobre o homem 

pelo que é, nem pelo cargo que ele ocupa; expondo o indivíduo a ofensas e vexames decorrentes de 

uma injusta persecução penal. 

Ronald Amaral Júnior associa o princípio da culpabilidade ao princípio da 

dignidade humana, definindo que: 

 

[...] o princípio da culpabilidade é uma exigência do respeito à dignidade humana do 

indivíduo. A imposição de uma pena sem culpabilidade, ou se a medida da pena 

extrapola o grau de culpabilidade, supõe a utilização do ser humano como um mero 

instrumento para a consecução de fins sociais, neste caso preventivamente, o qual 

implica um grave atentando à sua dignidade.
58 

 

Cumpre-se mencionar que a dignidade da pessoa humana foi devidamente 

reconhecida pela Carta Magna de 1988 não como um direito ou garantia, mas sim como um 

princípio fundamental, expresso no artigo 1º, inciso III, da Constituição. Diante disso, afirma-

se que ela serve de suporte para os direitos e garantias fundamentais concebidos pela norma 

suprema.  

Desse modo, Sarlet aduz:  

 
[...] verifica-se que o dispositivo constitucional (texto) no qual se encontra enunciada 

a dignidade da pessoa humana (no caso, o artigo 1º, inciso III, da Constituição de 

1988), contém não apenas mais de uma norma, mas que esta(s), para além de se 

enquadramento na condição de princípio (e valor) fundamental, é (são) também 

fundamento de posições jurídico-subjetivas, isto é, norma(s) definidora(s) de direitos 

e garantias, mas também de deveres fundamentais.
59

 

 

Posto isso, através dessa capacidade de nortear os demais preceitos 
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constitucionais, o princípio da dignidade humana reflete nestes a intenção da sociedade em 

garantir-se perante a qualquer atitude do Estado que afronte à normatividade de direitos 

fundamentais à vida, bem como sendo critério de validade para o sistema jurídico-penal. 

 

4.1.2 Princípio da legalidade 

 

O Princípio da Legalidade, em seu sentido jurídico, estabelece que uma conduta 

só possa ser considerada criminosa, ou seja, uma infração penal, se ela estiver devidamente 

tipificada como tal em uma norma penal incriminadora anterior a prática da conduta. Um dos 

corolários máximos do Direito Penal, pois, esse preceito constitui restrição ao poder punitivo 

estatal, impondo a fiel observância da lei, devendo esta ser prévia, escrita, certa, estrita e 

necessária. 

Acerca do conceito político do princípio da legalidade, Damásio de Jesus leciona: 

 
O princípio legal (ou da reserva legal) tem significado político, no sentido de ser 

uma garantia constitucional dos direitos do homem. Constitui a garantia fundamental 

da liberdade civil, que não consiste em fazer tudo o que se quer, mas somente aquilo 

que a lei permite. À lei e somente a ela compete fixar as limitações  que destacam a 

atividade criminosa da atividade legítima. Esta é a condição de segurança e liberdade 

individuais. Não haveria, com efeito, segurança ou liberdade se a lei atingisse, para 

os punir, condutas lícitas quando praticadas, e se os juízes pudessem punir os fatos 

ainda não incriminados pelo legislador.
60 

 

Ademais, neste princípio, o ilícito surge concomitantemente com o dever de atuar 

de maneira a reprimir a conduta delituosa. Portanto, para o exercício da ação penal são 

indispensáveis definidos quesitos previstos em lei, tais como: fato típico não atingido por uma 

causa extintiva da punibilidade, autoria conhecida e um mínimo de suporte probatório. 

Conforme o explanado, a aplicação da responsabilidade penal objetiva fere 

diretamente o princípio da legalidade por permitir a persecução penal em fato cuja autoria 

notoriamente é desconhecida, sendo atribuída a quem ocupa cargo de direção, o que torna o 

suporte probatório insuficiente, de acordo com as normas jurídicas vigentes, Código de 

Processo Penal e Código Penal. 
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4.1.3 Princípio da pessoalidade da pena 

 

A pessoalidade é atributo penal devido ao caráter predominante de punição 

individualização da pena, imputando-se somente a quem praticar o ilícito as consequências de 

sua transgressão, não alcançando qualquer outra pessoa que não tenha liame com o fato 

criminoso. 

O princípio da pessoalidade da pena é garantido pela Constituição Federal, 

localizando-se no rol de direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, inciso XLV, com a 

seguinte redação: “nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de 

reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 

sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.” 

Ao restar consagrado o princípio da pessoalidade da pena, também se proclama, 

de maneira reflexa, a proibição da responsabilidade objetiva. Conforme ensinamentos de Luiz 

Régis Prado: 

 
O princípio da pessoalidade ou personalidade da pena vincula-se estreitamente aos 

postulados da imputação subjetiva e da culpabilidade. A responsabilidade penal é 

sempre pessoal ou subjetiva – própria do ser humano –, e decorrente apenas de sua 

ação ou omissão, não sendo admitida nenhuma outra forma ou espécie (v.g., por  fato 

alheio, por representação, pelo resultado etc.). Tem-se firmada a pessoalidade da 

responsabilidade penal: ‘ninguém é responsável penalmente senão pelo próprio fato’ 

(art. 121-1, Código Penal Francês). 

Desse seu caráter estritamente pessoal decorre que a sanção criminal – pena e 

medida de segurança – não é transmissível a terceiros. Tal princípio, em sentido 

amplo pode ser definido: ‘a responsabilidade penal é pessoal. Ela é determinada, a 

título de autor, instigador ou cúmplice, segundo o comportamento da pessoa 

processada e em razão de sua culpa’.
61 

 

Observa-se que, se não há possibilidade de a pena ultrapassar a pessoa do 

condenado e, se alguém, para ser condenado, deve ser regularmente processado, não se 

poderia, então, processar o agente que seja estranho ao ilícito penal, vez que não há 

constatação de conduta que se possa julgar reprovável. Compreende-se de tal exposição lógica 

que não é somente a pena detentora da característica de ser intransferível, mas também a 

culpabilidade. 
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4.1.4 Princípio da presunção de inocência 

 

O Princípio da Presunção de Inocência está previsto em nossa Constituição 

Federal de 1988, no artigo 5º, inciso LVII, o qual se expõe da seguinte forma: “ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.” 

Ressalta sua importância Alexandra Vilela: 

 
Não surpreende, de resto, que qualquer Estado de direito eleja a presunção de 

inocência como uma das linhas orientadoras do processo penal, pois, como se 

depreende do que já se disse, o caminho que traça para o processo penal é, sem 

sombra de dúvidas, aquele que melhor realiza os objetivos de justiça e proteção dos 

direitos fundamentais de alguém que pode vir a ser declarado inocente por sentença 

irrecorrível.
62 

  

Sendo por muitos considerada como garantia processual penal, constitui proteção 

da liberdade do indivíduo que é presumidamente inocente, de forma que ao Estado comprovar 

a culpabilidade da pessoa. 

Conforme ensinamentos de Eugênio Pacelli de Oliveira: 

 
Afirma-se frequentemente em doutrina que o princípio da inocência, ou estado ou 

situação jurídica de inocência, impõe ao Poder Público a observância de duas regras 

específicas em relação ao acusado: uma de tratamento, segundo a qual o réu, em 

nenhum momento do iter persecutório, pode sofrer restrições pessoais fundadas 

exclusivamente na possibilidade de condenação, e outra de fundo probatório, a 

estabelecer que todos os ônus da prova relativa à existência do fato e à sua autoria 

devem recair exclusivamente sobre a acusação. À defesa restaria apenas demonstrar 

a eventual incidência de fato caracterizador de excludente de ilicitude e 

culpabilidade, cuja presença fosse por ela alegada.
63 

 

Compreende-se que, até devidamente comprovado o delito e sua autoria, por meio 

de provas lícitas, em processo regular, o acusado deve ser tratado como inocente. A admissão 

da responsabilidade penal objetiva inverteria essa posição no processo penal: o Estado seria 

capaz de atribuir determinada conduta ao agente, por presunções, enunciadas por aquele, 

restando ao suposto infrator provar o contrário, o que não mais se tolera em um Estado 

Democrático de Direito. 
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4.1.5 Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

 

Além da ofensa a princípios constitucionais, a responsabilidade penal objetiva 

ainda infringe o artigo 5º, item 3, bem como o art. 8º, item 2, todos da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos (cujo texto foi aprovado pelo Congresso Nacional e promulgado pelo 

Decreto Legislativo n.º 27 de 1992), nele dispondo, in verbis: 

 
ARTIGO 5 

Direito à Integridade Pessoal 

[…] 

3. A pena não pode passar da pessoa do delinquente. 

[…] 

 
ARTIGO 8 

Garantias Judiciais 

[…] 

2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência 

enquanto não se comprove legalmente sua culpa..[…] 

 

Assim, os citados artigos da Convenção Americana de Direitos Humanos, ao tratar 

das garantias processuais penais, consolidam a aplicação da pessoalidade da pena e da 

presunção de inocência nos sistemas jurídicos dos países signatários, nestes incluído o Brasil, 

compondo-se devidamente o princípio da culpabilidade. 

 

4.2 A denúncia em crimes societários e a divergência jurisprudencial no âmbito dos 

Tribunais Superiores 

 

Inicialmente, denúncia é “ato processual por meio do qual o representante do 

Ministério Público leva ao conhecimento do Juiz, respaldado em provas colhidas no inquérito 

ou em outras peças de informação, a notícia de uma infração penal, diz quem a cometeu e 

pede seja instaurado o respectivo processo em relação a ele.”
64

 

Extrai-se do conceito de Tourinho Filho que compete ao Ministério Público 

detalhar de forma pormenorizada, em sede da respectiva denúncia, as condutas que, atribuídas 

ao agente, inserem-se aos tipos penais considerados transgredidos. A descrição deve ser certa, 

clara e individualizada, possibilitando, então, o exercício do direito de defesa por parte do 

acusado ao longo do processo. 

De acordo com o artigo 41 do Código de Processo Penal, impõe-se, que, na 
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denúncia criminal, exponha-se o ilícito penal, com todas as circunstâncias, sendo considerada 

aquela que se apresentar genérica, não indicando devidamente as condutas, uma denúncia 

inepta, sendo hipótese de rejeição, conforme art. 395, inciso I, do CPP.  

Contudo, identifica-se que na maioria das denúncias oferecidas em face de crimes 

tributários, não há a imputação de prática delitiva ao acusado. Nestes casos, imputa-se a 

responsabilidade penal a determinado indivíduo que figure na qualidade de gestor da 

sociedade empresarial, e não pela realização de conduta que subsuma a algum tipo penal da 

Lei nº 8.137/90, quando no exercício da administração. 

A necessidade de a peça acusatória preencher todos os requisitos legais, com a 

precisa indicação da conduta imputada ao réu, é tema de ampla discussão doutrinária e 

jurisprudencial. A respeito, precisa é a abordagem do doutrinador Aury Lopes Jr.: 

 
A nosso juízo é inadmissível, mesmo nos casos penais complexos. Incumbe à 

investigação preliminar esclarecer (ainda que em grau de verossimilhança) o fato 

delitivo, buscando individualizar as condutas de modo que a denúncia seja 

determinada e certa, no sentido da individualização das responsabilidades penais a 

serem apuradas no processo.
65 

 

Segue o mesmo entendimento Ronaldo Augusto Bretas Marzagão: 

 
Se há compromisso da lei com a culpabilidade, não se admite responsabilidade 

objetiva, decorrente da imputação genérica, que não permite ao acusado conhecer se 

houve e qual a medida da sua participação no fato para poder se defender. […] A 

denúncia genérica, nos crimes de sonegação fiscal, impossibilita a ampla defesa e, 

por isso, não pode ser admitida.
66 

 

Cumpre salientar que, quando da análise jurisprudencial a respeito do tema 

abordado no presente trabalho, verificou-se que os tribunais superiores não alcançaram 

entendimento pacífico. A falta de unicidade se verifica pela diferença de julgados proferidos 

no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. 

Embora presente a exigência descrita no art. 41 do Código de Processo Penal, bem 

como o entendimento majoritário da doutrina, tornou-se consolidada, através de seguidas 

decisões dos tribunais superiores, a orientação da amenização do requisito da completa 

exposição das condutas dos agentes envolvidos, nos casos de crimes societários. 

De acordo com esta jurisprudência, converteu-se a individualização dos atos ou 
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omissões de cada agente nos fatos imputados à organização empresarial para encargo da 

instrução processual, sendo prova idônea a presença do nome do suposto infrator como 

responsável da empresa em contrato social. A admissibilidade da “denúncia parcialmente 

genérica” resta exemplificada nos seguintes julgados: 

 
EMENTA: PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. 

COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR 

HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE 

AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA 

CORTE. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I E II, DA LEI Nº 8.137/90). 

DENÚNCIA GENÉRICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA 

DE JUSTA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA A SER 

APRECIADA PELO JUÍZO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. 

IMPUTAÇÃO SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento da 

ação penal consubstancia medida reservada a casos excepcionais, quando 

indiscutível a ausência de justa causa ou quando flagrante a ilegalidade demonstrada 

em inequívoca prova pré-constituída. 2. In casu, as condutas imputadas, ao narrar 

que o paciente seria o efetivo responsável pela administração da pessoa jurídica no 

período em que esta, mediante fraude consistente na omissão de declarações e na 

inverídica informação de inatividade, suprimiu tributos (art. 1º, inciso I, da Lei nº 

8.137/90), foram suficientemente descritas, de modo a permitir a perfeita 

delimitação fática a partir da qual seria exercido o direito de defesa. 3. Ausência de 

ilegalidade a ser sanada. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal 

para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, 

inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente 

não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. A 

concessão, ex officio, da ordem não se justifica in casu porquanto inexiste error in 

procedendo. 6. Agravo regimental desprovido.67 (grifo nosso) 

  

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 

DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE NO 

CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FIXAÇÃO DA PENA. ALEGADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO 

RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA 

SÚMULA/STF. ADEMAIS, EXASPERAÇÃO DA PENA BEM 

FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OCORRÊNCIA DE 

JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ATESTANDO 

A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 44, I, DO CP, E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A 

denúncia atendeu plenamente aos requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que 

descreveu suficientemente a participação da recorrente no crime contra a ordem 

tributária. 2. Não há se falar em violação ao art. 13 do CP, uma vez que a recorrente 

agiu na qualidade de administradora, ainda que tenha formalmente saído do quadro 
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societário da empresa, concorrendo para os crimes pelos quais foi condenada, em 

continuidade delitiva. 3. No tocante à apontada negativa de vigência ao art. 59 do 

CP, o recurso é deficiente na fundamentação, uma vez que a agravante não apontou 

claramente qual a ilegalidade constante da dosimetria da pena, incidindo o enunciado 

n. 284 da Súmula/STF. Ademais, as instâncias ordinárias bem fundamentaram a 

exasperação da pena. 4. O acórdão recorrido apontou expressamente a constituição 

definitiva do crédito, estando presente a justa causa apta a legitimar o exercício do 

jus puniendi. 5. Por fim, é incabível a substituição da segregação por penas 

restritivas de direitos, porquanto a sanção cominada excede o requisito temporal do 

artigo 44, inciso I, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 9.714/98, além 

de que a recorrente possui as circunstâncias judiciais desfavoráveis. 6. Agravo 

regimental improvido.
68

 (grifo nosso) 

 
Essas decisões tiveram como base a dificuldade com dos órgãos de persecução 

penal em invadir a estrutura das pessoas jurídicas, para determinar as condutas e autorias de 

suas deliberações. Além disso, toma por fundamento o disposto no art. 569 do Código de 

Processo Penal, o qual permite que as omissões da denúncia ou da queixa sejam supridas a 

todo tempo, antes da sentença final, sendo possível, pois, delongar-se para a fase instrutória do 

processo criminal a individualização necessária das ações ou omissões praticadas pelos 

acusados. 

Como demonstrado no presente trabalho, o fato de que os órgãos de persecução 

penal serem impossibilitados de conhecer da intimidade da vida societária não lhes dá o 

direito de aplicar a responsabilidade penal objetiva. Ou seja, não é possível compensar a 

carência na investigação criminal com a violação de garantias fundamentais, tais como 

presunção de inocência e dignidade humana. 

Já em relação ao outro fundamento, as omissões passíveis de serem sanadas, antes 

da sentença, são as que não se referem a elementos essenciais da acusação, mas sim apenas a 

pequenos defeitos que não impedem os direitos de contraditório ou da ampla defesa. 

Guilherme de Souza Nucci comenta acerca do art. 569 do Código de Processo Penal: 

 

Eventuais omissões da denúncia, da queixa ou da representação podem ser, desde 

que configurem meras irregularidades, sanadas a qualquer tempo, antes da sentença 

final, entendida esta como a do juiz de primeiro grau, avaliando o mérito da causa. 

Se as omissões forem graves, a ponto de prejudicar a defesa, não há possibilidade de 

convalidação, merecendo ser reiniciado o processo, refazendo-se a peça inicial ou 
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colhendo-se outra representação.
69

 

 

Em discordância à jurisprudência dominante, diversos julgadores passaram a 

corroborar com o entendimento da impossibilidade de denúncia genérica no âmbito dos 

crimes societários, de modo a rechaçar os argumentos. Neste sentido: 

 
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - CRIME DE DESCAMINHO NA SUA 

FORMA TENTADA (CP, ART. 334, “CAPUT”, C/C O ART. 14, II) - 

RESPONSABILIDADE PENAL DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES – 

DENÚNCIA QUE NÃO ATRIBUI, AO PACIENTE (SÓCIO), 

COMPORTAMENTO ESPECÍFICO E INDIVIDUALIZADO QUE O VINCULE, 

COM APOIO EM DADOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS, AO EVENTO 

DELITUOSO – INÉPCIA DA DENÚNCIA – PEDIDO DEFERIDO, 

ESTENDENDO-SE, DE OFÍCIO, POR IDENTIDADE DE SITUAÇÕES, OS 

EFEITOS DA DECISÃO CONCESSIVA DE “HABEAS CORPUS” AOS DEMAIS 

LITISCONSORTES PENAIS PASSIVOS. PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO – 

OBRIGAÇÃO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO FORMULAR DENÚNCIA 

JURIDICAMENTE APTA.  – O sistema jurídico vigente no Brasil - tendo presente a 

natureza dialógica do processo penal acusatório, hoje impregnado, em sua estrutura 

formal, de caráter essencialmente democrático - impõe, ao Ministério Público, 

notadamente no denominado “reato societario”, a obrigação de expor, na denúncia, 

de maneira precisa, objetiva e individualizada, a participação de cada acusado na 

suposta prática delituosa. […] A PESSOA SOB INVESTIGAÇÃO PENAL TEM O 

DIREITO DE NÃO SER ACUSADA COM BASE EM DENÚNCIA INEPTA. - A 

denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e 

narrado com todas as suas circunstâncias fundamentais. Essa narração, ainda que 

sucinta, impõe-se, ao acusador, como exigência derivada do postulado constitucional 

que assegura, ao réu, o exercício, em plenitude, do direito de defesa. Denúncia que 

deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente 

aos eventos delituosos qualifica-se como denúncia inepta. Precedentes. CRIME DE 

DESCAMINHO - PEÇA ACUSATÓRIA QUE NÃO DESCREVE, QUANTO AO 

PACIENTE, SÓCIO-ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA, 

QUALQUER CONDUTA ESPECÍFICA QUE O VINCULE, CONCRETAMENTE, 

AOS EVENTOS DELITUOSOS - INÉPCIA DA DENÚNCIA. […] circunstância 

objetiva de alguém ser meramente sócio ou de exercer cargo de direção ou de 

administração em sociedade empresária não se revela suficiente, só por si, para 

autorizar qualquer presunção de culpa (inexistente em nosso sistema jurídico-penal) 

e, menos ainda, para justificar, como efeito derivado dessa particular qualificação 

formal, a correspondente persecução criminal. [...] AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO 

SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, 

EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - [...] Em matéria de responsabilidade 

penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de 

o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, 

reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema 

jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não 

haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.
70

 

                                                 
69

  NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 7. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 896. 
70

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal – STF. Habeas Corpus 88.075/AM. Impetrante: Martin Weinberger. 

Impetrado: Superior Tribunal de Justiça. Voto do Relator: Min. Celso de Mello – Segunda Turma. Disponível em 

<http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/HC_88875_AM_1337024604400.pdf?Signature=yGuRwmN

wFF%2BEyXgPRwJmjn3hb9Y%3D&Expires=1384916363&AWSAccessKeyId=AKIAIPM2XEMZACAXCM

BA&response-content-type=application/pdf>. Acesso em 12 de novembro de 2013. 



48 

 

(grifos nossos) 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL 

(ARTIGO 54, § 2º, INCISO V, DA LEI 9.605/1998). INÉPCIA DA DENÚNCIA. 

MERA CONDIÇÃO DE SÓCIOS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA 

DE DESCRIÇÃO DO NEXO CAUSAL. AMPLA DEFESA PREJUDICADA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. 1. A 

hipótese em apreço cuida de denúncia que narra supostos delitos praticados por 

intermédio de pessoa jurídica, a qual, por se tratar de sujeito de direitos e obrigações, 

e por não deter vontade própria, atua sempre por representação de uma ou mais 

pessoas naturais. 2. A tal peculiaridade deve estar atento o órgão acusatório, pois 

embora existam precedentes desta própria Corte Superior de Justiça admitindo a 

chamada denúncia genérica nos delitos de autoria coletiva e nos crimes societários, 

não lhe é dado eximir-se da responsabilidade de descrever, com um mínimo de 

concretude, como os imputados teriam agido, ou de que forma teriam contribuído 

para a prática da conduta narrada na peça acusatória. 3. No caso, olvidou-se o órgão 

acusatório de narrar qual conduta voluntária praticada pelos recorrentes teria dado 

ensejo à poluição noticiada, limitando-se a apontar que seriam os autores do delito 

simplesmente por se tratarem de sócios da sociedade empresária em questão, 

circunstância que, de fato, impede o exercício de suas defesas em juízo na amplitude 

que lhes é garantida pela Carta Magna. 4. Recurso provido para declarar a inépcia da 

denúncia ofertada na Ação Penal n. 0000068.36.2008.16.0102.
71

 (grifo nosso) 

 

 

Embora se preze respeito à primeira posição, bem como concluir que esta ainda 

prevalece nos tribunais superiores, entendemos que o simples fato de ser sócio ou gerente de 

empresa não autoriza a instauração de processo criminal por crimes praticados no âmbito da 

sociedade, se não restar comprovado, ainda que com elementos a serem aprofundados no 

decorrer da ação penal, a mínima relação de causa e efeito entre as imputações e a condição de 

dirigente da empresa, sob pena de admitir a responsabilidade penal objetiva em tais ilícitos. 

 

4.3 Adoção da responsabilidade penal da pessoa jurídica como alternativa para a 

dificuldade na individualização das condutas em crimes societários 

 

Diante da importância das sociedades empresárias no contexto econômico, bem 

como de serem meios fáceis em gerar ou favorecer a prática de crimes, pelo fato dos 

problemas da imputação penal individual quando se fala em situações de grupo, especialmente 

no âmbito de instituições complexas, o Direito Penal debruça-se sobre os obstáculos 

significativos à atuação das normas criminais na persecução e punição de tais ilícitos. 
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Como já bem comentado no presente trabalho, a prática do ilícito geralmente é 

feita pela ação conjunta de muitos sujeitos, de graus hierárquicos diversos, sendo realmente de 

árduo trabalho identificar todos os autores do crime e delinear as suas participações para o 

resultado. Diante dessa circunstância, torna-se importante o debate que busca adotar a 

responsabilização penal da própria pessoa jurídica. Admite, pois, Gianpaolo Poggio Smanio, 

cujo entendimento é de: 

 

[...] que as medidas especiais, de caráter ordenatório, administrativo ou civil, podem 

ser utilizadas para a prevenção dos ilícitos praticados pelas pessoas jurídicas, mas 

são insuficientes para responder à realidade criminal econômica e ambiental de 

nossos dias, devendo ser aplicadas juntamente com medidas de caráter penal, 

fazendo parte de um sistema jurídico-penal novo, apto a atuar de forma eficaz no 

combate à criminalidade contemporânea, à lavagem de dinheiro, à criminalidade 

organizada etc.
72 

 

O instituto da imputação de responsabilidade penal a pessoas jurídicas foi 

introduzido no ordenamento pátrio para os casos de crimes ambientais e a extensão de sua 

abrangência, especialmente aos crimes societários, onde vem sendo discutida por meio do 

projeto de novo Código Penal brasileiro.  

Por fundamento, a Constituição Federal de 1988 elenca dois dispositivos relativos 

à responsabilidade penal da pessoa jurídica. O art. 173, §5°, determina que: “a lei, sem 

prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a 

responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos 

praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular”. Já o art. 

225, § 3°, dispõe que: “as condutas e as atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. 

Para regulamentar este último, foi publicada a Lei nº. 9.605/98, Lei dos Crimes 

Ambientais, a qual passa prevê, em seu art. 3º, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, da 

seguinte forma: 

 
Art. 3º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e 

penalmente conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida 

por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no 

interesse ou no benefício da sua entidade. 

 

Parágrafo único: a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas 

físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. 
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Como complemento, o anteprojeto do novo Código Penal brasileiro, em 

tramitação no Congresso Nacional, relata em sua Exposição de Motivos que, ao interpretar 

que a referência constitucional à responsabilidade penal de pessoas jurídicas ser meramente 

exemplificativa, permite a sua distensão para outras áreas, estabelece a extensão da 

responsabilidade penal de pessoas jurídicas a outros crimes, conforme se depreende de seu art. 

41: 

 
Responsabilidade penal da pessoa jurídica 

Art. 41. As pessoas jurídicas de direito privado serão responsabilizadas penalmente 

pelos atos praticados contra a administração pública, a ordem econômica, o sistema 

financeiro e o meio ambiente, nos casos em que a infração seja cometida por decisão 

de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou 

benefício da sua entidade. 

§ 1º A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, 

autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato, nem é dependente da 

responsabilização destas. 

§ 2º A dissolução da pessoa jurídica ou a sua absolvição não exclui a 

responsabilidade da pessoa física. 

§ 3º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes referidos neste 

artigo, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem 

como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, 

o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta 

criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-

la. 

 

O artigo citado, em seu caput, apresenta os requisitos estipulados pelo legislador 

para a devida responsabilidade penal de pessoas jurídicas: a primeira é a exigência de que a 

pessoa jurídica seja de direito privado, o que exclui a possibilidade de atribuição de 

responsabilidade a pessoas jurídicas de Direito Público. Além disso, estipula os delitos pelos 

quais é possível responsabilizá-las, admitindo, tão somente, ilícitos praticados contra a 

administração pública, a ordem econômica, o sistema financeiro e o meio ambiente; 

coadunando-se com os dispositivos constitucionais acima destacados. 

Em sequência, exige-se que a infração seja cometida por decisão de seu 

representante legal, contratual ou de seu órgão colegiado, bem como que o resultado 

específico necessário tenha sido praticado no interesse ou benefício da sua entidade. 

Finalizando, em seu § 1º, explicita que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui 

nem é depende da responsabilização de autores, coautores ou partícipes do ilícito, o que torna 

a condenação da pessoa jurídica autônoma em relação ao julgamento das ações conexas 

referentes às pessoas físicas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto nesse trabalho, concluímos que a tentativa dos órgãos de 

persecução, bem como decisões proferidas pelos tribunais pátrios admitindo a 

responsabilidade penal objetiva àqueles que exercem cargos de direção na pessoa jurídica não 

merecem prosperar, tendo em vista que violam preceitos fundamentais do indivíduo. 

Para entendermos melhor a questão, introduzimos o conteúdo elaborando os 

conceitos de responsabilidade penal, além da manifestada adoção pelo sistema jurídico-penal 

da responsabilidade subjetiva, sendo a presença dolo ou culpa requisito para configuração do 

ilícito penal. 

Ademais, pormenorizaram-se os crimes contra a Ordem Tributária, ressaltando o 

dever à proteção da política tributária para o sucesso do Estado na sua função precípua. A 

partir disso, adentramos à raiz da problemática gerada, qual seja, a dificuldade na certificação 

da autoria das infrações perpetradas por sociedades empresárias contra o Fisco, além da 

impossibilidade prática na individualização das condutas praticadas por membros da direção 

dessas pessoas jurídicas. 

Consoante o demonstrado, nota-se a essencialidade da análise acerca da 

culpabilidade do agente, pelo motivo de o delito tributário não ser exceção da vedação à 

responsabilização objetiva do acusado, instituída também aos outros delitos penais. Sendo 

assim, não pode ser admitida mesmo a tais crimes, ressaltando, principalmente, os princípios 

constitucionais que versam também sobre o Direito Penal, dentre os quais se destacam a 

dignidade humana e a presunção de inocência.  

Quanto aos crimes em tela, o efeito empírico do presente debate em nossos 

tribunais é o da inadmissibilidade do oferecimento da denúncia criminal genérica, peça do 

Ministério Público sem indicação específica das condutas dos agentes. A ausência dessas 

circunstâncias necessárias impossibilita o exercício do direito de defesa do acusado, além de 

violar outras diversas garantias colocadas à disposição pela Constituição Federal de 1988 e 

ratificadas em convenções internacionais. 

Tornou-se manifesto que, ao não individualizar as condutas, o acusado fica 

impossibilitado de tomar conhecimento dos fatos imputados na acusação, o que cria uma 

insegurança jurídica ao se verificar a existência de acusações baseadas em meras presunções, 

confiando-se na posição do suposto infrator na administração da pessoa jurídica, admitindo-
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se, em consequência, o instituto incabível da responsabilidade penal objetiva. 

Entretanto, como relatado, a jurisprudência dos tribunais superiores não formou 

entendimento pacífico para o tema. Tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto no Superior 

Tribunal de Justiça, encontram-se julgados que admitem a denúncia genérica pela 

especificidade dos crimes societários em impossibilidade em identificar de forma precisa a 

autoria do ilícito, além de requerer que o elemento subjetivo do crime seja auferido durante o 

processo criminal; da mesma maneira, apresenta-se precedentes estabelecendo que a 

circunstância objetiva de o agente ser sócio ou exercer cargo de gestão da empresa não se 

delineia suficiente para configurar o ilícito penal, conforme o princípio da culpabilidade. 

Desta forma, embora haja divergência no entendimento adotado pelos tribunais 

superiores acerca da denúncia genérica, conclui-se pela inadmissibilidade da 

responsabilização penal objetiva em crimes tributários. Sugere-se, ao final, a 

responsabilização penal da pessoa jurídica pelo cometimento de ilícitos, conforme o disposto 

no art. 173, § 5º, e a previsão no art. 41 do anteprojeto do novo Código Penal brasileiro, como 

alternativa para a dificuldade na individualização das condutas em crimes societários. 
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