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Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de aprofundar os critérios dogmáticos de
verificação da legitimidade das normas penais e os limites de estabelecimento de condutas
criminosas que isto enseja. Tal abordagem tem o objetivo de subsidiar uma análise crítica das
normas de Direito Penal Tributário estabelecidas nos arts. 1º e 2º da Lei 8.137/90, de modo a
evidenciar o bem jurídico tutelado, a legitimidade de sua proteção penal e da lei em
referência. Para tanto, serão utilizadas as Teoria do Garantismo Penal de Ferrajoli e a Teoria
Negativa da Pena de Zaffaroni.
Palavras Chave: Direito Penal Tributário – legitimidade – Limites do Direito Penal
Resumen: Este trabajo pretende profundizar los criterios dogmáticos para verificar la
legitimidad del derecho penal y los límites de la creación de conductas delictivas que
conlleva. Este enfoque tiene el objetivo de proporcionar un análisis crítico de las normas
jurídicas establecidas en los artículos 1º y 2º de la Ley Penal Tributaria 8.137/90, con el fin de
demostrar la tutela legal, la legitimidad de su protección y del derecho penal en referencia.
Para ello, se utilizó la Teoría del Garantismo Penal de Ferrajoli y la Teoría Negativa de la
Sanción Penal de Zaffaroni.
Palabras claves: Ley Penal Tributaria - legitimidad - Límites de la Ley Penal
1 - INTRODUÇÃO:
“Se as normas nada nos dizem sobre o que de fato acontece,
os fatos também nada nos dizem sobre os valores das normas”
(Luigi Ferrajoli)

Em todos os manuais de Direito Penal Brasileiro são frisados os diversos princípios
norteadores do Direito Penal para caracterizá-lo e individualizá-lo perante o sistema
jurídico2. Isto, teoricamente, tem uma série de implicações práticas que limitam a incidência
da norma penal, bem como norteiam o intérprete no momento de sua aplicação.

*Especialista em Ciências Penais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Unidade São Gabriel.
Advogado. Email: hudson.cambraia@adv.oabmg.org.br
2 Pode-se citar, p. ex., BITENCOURT (2003); PRADO (2010); ZAFFARONI et al (2006).
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Entretanto, o que se verifica em algumas interpretações teóricas e nas práticas
legislativa e judicial é que os conceitos teóricos gerais do Direito Penal são desconsiderados.
Ao contrário de se aplicar o que foi construído pela teoria geral, são aplicadas as normas com
fundamento em interpretações “próprias”, que desconsideram os princípios norteadores da
teoria do crime e da pena3.
Além disso, por regra, o Direito Penal (notadamente os crimes em espécie) é analisado
sob uma ótica formal, baseada apenas no critério de adequação formal aos preceitos
constitucionais. Ao contrário, os princípios e critérios de aferição da legitimidade
constitucional da norma penal são, praticamente, desconsiderados, de modo que é
questionável a legitimidade de diversas normas que estabelecem crimes em espécie.4
Dentre os infindáveis exemplos da (má) criação/interpretação/aplicação do Direito
Penal estão as normas de Direito Penal Tributário, formalmente criticadas na teoria e
reiteradamente aplicadas pelos tribunais – sem maiores ressalvas. Entretanto, tanto em um
posicionamento quanto em outro, verifica-se que, mais das vezes, é buscada uma resposta
absolutista para a questão, que subtrai a aplicação dos princípios gerais de Direito Penal e a
análise da legitimidade da criação/aplicação da norma penal.
Tal fato enseja uma situação de deslegitimação para o Direito Penal, posto que cria
soluções drásticas e assistemáticas para o eterno conflito entre os objetivos arrecadatórios do
Estado e a desmotivação do contribuinte em pagá-lo5. Desta forma, as intervenções penais
neste âmbito devem ser estudadas sob o enfoque dos limites legitimantes de incidência da
norma penal, bem como sob a análise da forma como isso se dá, retornando-se à questão da
legitimidade da criação/interpretação/aplicação do Direito Penal6.

3 “Minimalismo x maximalismo, penas alternativas, juizados especiais criminais, polícia comunitária x crimes

hediondos, lei Maria da Penha, criminalização de gênero, ambiental, étnica, estatutos do idoso e adolescentes,
estatuto do desarmamento, guerra e paz, convivem numa extraordinária cercania aos recônditos dos porões
punitivos” (ANDRADE, 2009, p. 350)
4 “Habituamo-nos a receber leis elaboradas de forma apressada, sem, sublinhe-se, qualquer participação da
comunidade acadêmica, e cuja aplicação, no mais das vezes, se revela senão difícil, mesmo inviável. O resultado
é, pois, o somatório de papéis a um já grande número de leis que não aspiram qualquer aplicabilidade”
(D’AVILA, 2007, p. 86)
5 Veja-se, a este respeito, PELLIZZARI (1990), CASTILHO (2006), BIM (2001), SANCHES (2010), dentre
outros, que, como D’AVILA (2007), tratam das “zonas de forte tensão entre os interesses político-criminais e os
princípios e regras reitores da normatividade penal” (p. 87).
6 “O possível em termos de legitimidade é, pois, questão prejudicial para se discutir estratégias de política
criminal” (D’AVILA, 2007, p. 93)
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Por esta razão que se propõe a análise dos limites do Direito Penal de acordo com seus
fundamentos legitimantes, a partir dos estudos das normas de dever tributário e dos critérios
gerais de existência das normas penais em geral7. A partir destas normas, se analisa a
correlação com as normas penais estabelecidas nos arts. 1º e 2º da Lei 8.137/90, em cotejo
com os critérios de legitimação da norma penal, de acordo com a Teoria do Garantismo Penal
e da Teoria Negativa (ou Agnóstica) da Pena.
Após esta análise se buscará responder à questão acerca dos limites legítimos de
incidência da norma de Direito Penal Tributário com fundamento nos princípios norteados do
Direito Penal positivo brasileiro.
2. DO OBJETO DA TUTELA PENAL: BEM JURÍDICO E TIPO PENAL
O direito tem por fundamento precípuo assegurar valores considerados relevantes por
determinada comunidade em dado contexto e, com isso, ensejar segurança às relações de
caráter público e privado. Daí que a idéia de valor para o direito não é recente, tampouco
exclusiva do Direito Penal, mas, ao contrário, apropriada por este depois de já sedimentada
em outros ramos da ciência jurídica (VARGAS, 2000).
Até o início do sec. XX, o crime era considerado o conjunto de características
expressas na norma penal que, quando verificado, ensejava a aplicação de uma pena
(VARGAS, 2000, p. 30). Sob esta perspectiva, o fato descrito na norma penal se traduzia no
crime e compunha toda a natureza jurídica do que se considerava a infração aos valores
jurídico-penais vigentes.
Em 1847, Feuerbach introduz a idéia de crime como ofensa a direitos subjetivos e, em
1884, Binding introduz na dogmática jurídico-penal a expressão “bem jurídico” (ARANA,
2007, p. 128). Em 1906, Beling lança sua obra “A doutrina do crime”, onde propõe a
separação entre a conduta formal descrita na norma penal e a valoração subjetiva desta
conduta. Para tanto, se valeu do termo Tatbestand, traduzido como tipo ou tipicidade
(VARGAS, 2000, p. 30).

7 Conforme MARTINS (2005) “sempre haverá a necessidade do cotejo da legislação penal com a legislação

tributária. Uma não pode ser encarada de forma isolada da outra, devendo, pois, uma complementar a outra”
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A partir daí, Beling sustentou que a descrição prevista na lei penal se tratava de tipos
penais – avalorados e sem qualquer significação da existência de um crime. Para este autor,
de acordo com VARGAS (2000), verificada a tipicidade, formalmente considerada e
caracterizada pela conformação de uma conduta à descrição abstrata prevista na lei, dever-seia analisar a parte subjetiva do crime.
Isto seria verificado a partir da análise da antijuridicidade da conduta, que,
diferentemente de antes, foi posta à margem da tipicidade. O crime, portanto, seria a
conformação de uma conduta descrita na norma penal aliada à verificação subjetiva de
antijuridicidade da conduta, verificada pela infração a norma penal sem a ocorrência de
qualquer causa de justificação.
Apesar dos diversos desdobramentos teóricos acerca da questão atinente ao tipo,
importa, para o presente estudo, o seu desenvolvimento como apresentado e as últimas
conclusões a que se chegou. Assim, o último desenvolvimento de relevo do tema foi a teoria
de ROXIN (2006), que conecta a idéia de tipo com a de proteção e projeção constitucional de
bens jurídicos.
Assim, de acordo com esta teoria, o objeto de tutela do Direito Penal, expresso no tipo
penal incriminador, são exclusivamente os bens jurídicos, que, por sua vez, são definidos e
estabelecidos pela Constituição. Desta forma, ROXIN (2006) desconecta a idéia de bem
jurídico de aspectos formais, estabelecidos pela norma penal, para salientar o aspecto material
do bem jurídico, que é o valor jurídico protegido pela norma constitucional.8
Há, assim, uma evolução notável no que tange ao aperfeiçoamento dos elementos e
caracteres do tipo penal, bem como em relação às suas funções.9 Apesar da crítica de
VARGAS (2000), no sentido de que a construção de Beling é suficiente para caracterizar o
tipo penal, é inegável que a evolução do pensamento no sentido de agregar valores de
projeção constitucional tem reflexos positivos para a ciência do Direito Penal.
E um dos principais reflexos, no que tange à tese de ROXIN (2006), é em relação à
função do tipo penal de delimitar o âmbito de proteção penal do bem jurídico e a sua

8 Daí se tem que o conceito material de crime, ou seja, a ofensa efetiva ou a ameaça concreta de lesão ao bem

jurídico protegido pela norma penal, sem a qual não existe ilícito penal.
9 A esse respeito: “a teoria do bem jurídico e o modelo de crime como ofensa a bens jurídicos afirmaram-se, ao
longo do tempo, como critérios de delimitação não só da matéria de incriminação, senão também da forma de
tutela desta mesma incriminação” (D’AVILA, 2007, p. 95) e “Es inimaginable una dogmatica del derecho penal
que no incluya la teoría del bien jurídico” (ARANA, 2007, p. 134)
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exclusividade nessa função. Isto afasta com eficiência a utilização do tipo penal como norma
aberta e sem a função protetiva que lhe é inerente.
Entretanto, é inegável que estas teorias partem do pressuposto da existência do bem
jurídico penal, a fim de protegê-lo, de modo que subtraem a fundamentação mais complexa
da ciência penal, qual seja: quais são os bens jurídicos que merecem a tutela penal? A
resposta a esta pergunta tem por conseqüência a justificação da própria existência do Direito
Penal e dos seus limites de legitimação.
Em razão da complexidade da matéria e da responsabilidade de se sustentar
determinado fundamento de legitimação do Direito Penal, por regra, esta discussão é omitida
dos manuais10. Entretanto, estabelecer este critério filosófico e principiológico é essencial
para garantir a coesão da própria fundamentação de todos os crimes em espécie.
Para a matéria em análise não há diferença, de modo que não há como sustentar a
legitimidade ou não da norma penal sem partir de um pressuposto de existência e legitimação
do Direito Penal. É o que se pretende demonstrar adiante.
3. DA LEGITIMAÇÃO DO DIREITO PENAL:
Erroneamente a legitimação do Direito Penal passa pela análise estrita e pouco
aprofundada dos sistemas penais existentes ou de teorias de justificação da pena – como as
retributivistas ou de prevenção (FERRAJOLI, 2002). O erro destas teorias consiste na
confusão dos fundamentos de existência com os fundamentos de eficiência do Direito Penal,
de modo que há um amálgama entre a fundamentação do dever ser com a justificação do
ser11.
Sem pretender demonstrar as razões pelas quais tais teorias não comportam uma
fundamentação efetiva da existência e legitimidade do Direito Penal, tendo em vista a sua

10 P. ex. de verificar a obra de GRECO (2010, p. 4/5), que dedica poucas palavras para afirmar,

superficialmente, que os bens jurídicos são escolhidos pelo legislador com base nos direitos fundamentais
estabelecidos na Constituição e BITENCOURT (2003, P. 9/19) que apenas elenca os princípios constitucionais
penais como limitadores do poder de punir do Estado.
11 Conforme ARANA (2007): “la legitimidad es el presupuesto necesario e ineludible de las intrvenciones del
derecho penal em todo Estado de derecho, puesto que dichas intervenciones constituyen siempre una afectación
de los derechos fundamentales del ciudadano. La simple funcionalidad de una norma penal no fundamenta su
legitimidad” (p. 126)
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extensão e complexidade, parte-se de uma fundamentação tida por correta para tanto. Neste
sentido, estabelece-se como fundamento para formular uma análise sobre a legitimidade do
Direito Penal a Teoria Negativa da Pena de ZAFFARONI et al (2006) e a Teoria do
Garantismo Penal de FERRAJOLI (2002).
A primeira teoria tem por objetivo fundamentar a existência do Direito Penal, de
modo a explicitar as suas funções reais, e a segunda tem por escopo, além da fundamentação
da existência, o estabelecimento de limites ao Direito Penal. Desta forma, ambas serão usadas
em complemento, de modo a estabelecer um critério de análise empírica da matéria
submetida a análise no presente trabalho.
Assim, a denominada Teoria Negativa (ou Agnóstica) da Pena defendida por
ZAFFARONI et al (2006, p. 87/88) parte do pressuposto de que o Direito Penal não tem uma
função clara como os demais ramos do direito. Ou seja, segundo o autor, todos os demais
ramos do direito têm uma função eminentemente reparadora e, por conseqüência, o objetivo
de, diante de uma lesão, fazer com que as partes afetadas retornem ao status quo ante.
Isto se verifica com clareza no Direito Civil, Direito Administrativo, etc., onde a
jurisdição (ou qualquer outra instância de resolução de conflitos) atua para neutralizar um
dano causado e ressarcir o ofendido do prejuízo. Efetivada a medida, o dano desaparece, ao
menos juridicamente, e as partes são recompostas em seus status, principalmente no que
tange à parte lesada.
Entretanto, isto não acontece no Direito Penal. Isto porque na pretensa resolução dos
conflitos criminais, a começar, não são as partes envolvidas no conflito que debatem a sua
solução.12 Ao contrário, a pessoa que sofre o dano é excluída da relação e, por regra, mesmo
que exitosa a persecução penal, não tem qualquer benefício com a demanda e não retorna, em
nenhum aspecto, ao seu status quo ante a conduta criminosa.
Ou seja, conforme ZAFFARONI et al (2006), o Direito Penal não é reparatório. O seu
objetivo não é restabelecer bens e direitos lesados. Ao contrário, a função do Direito Penal é
suspender o conflito, interromper uma ação danosa e apartar a atuação dos envolvidos até que
o tempo faça com que se “esqueça” os efeitos danosos da conduta criminosa.

12 Com raras exceções relativas às ações de caráter privado e delitos de menor potencial ofensivo, onde a vítima

pode compor com o agente da conduta criminosa uma resolução.
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A função do Direito Penal, de acordo com ZAFFARONI et al (2006), é atuar quando
a função reparadora inexiste. Isto porque não é o fato de que não há como reparar um dano
que exclua a atuação do direito, posto que “não há sociedade na qual todos os conflitos
tenham solução” (p. 87/88). Ao mesmo tempo, diante da irreparabilidade do dano, não há o
que fazer de concreto, posto que o status quo ante não será restabelecido. Por isso, o Direito
Penal tem função neutralizadora do fato e deixa a cargo do tempo a função de arrefecer os
danos causados.
A partir destes dados, pode-se estabelecer um primeiro critério de verificação da
fundamentação de uma norma penal: a irreparabilidade da conduta. Quando não há uma
forma de fazer com que as partes de determinado conflito retornem ao status quo ante, existe
o primeiro fundamento de existência e legitimação da norma penal.
Adiante em sua tese, afirmam ZAFFARONI et al (2006, p. 99) que, em razão desta
realidade do Direito Penal, dentre outros fatores, não há como atribuir à pena e,
consequentemente, ao Direito Penal, qualquer função reparadora – sob pena de lhe atribuir
função impossível. Sendo assim, para os autores, a pena não tem qualquer função preventiva,
mas sim, o escopo de privar o agente do crime de direitos e lhe infligir dor.
Logo, tudo o quanto é estabelecido no sistema de persecução penal que tenha o
objetivo de privar o cidadão de direitos e infligir dor é considerado pena.13 Em razão disso,
verifica-se que só é passível de submissão a tão expressiva repressão estatal aquelas condutas
que realmente não encontrem qualquer alternativa de reparabilidade, a fim de se estabelecer
um critério limitador do Direito Penal e, ao mesmo tempo, para não desvirtuar a sua própria
função.
Estabelecidos os critérios de existência do Direito Penal e um primeiro critério de
limite, é de se verificar critérios de legitimidade da norma penal. Inicialmente, relevante frisar
que a questão relativa à legitimidade da norma penal é questão pouco referenciada nos
manuais em razão da sua natureza filosófica e não dogmática. E exatamente é esta a base de
argumentação apresentada pela tese de FERRAJOLI (2002) para justificar o Direito Penal e a
legitimidade das normas incriminadoras.

13 ZAFFARONI et al (2006, p. 97/113) estabelecem um conceito e uma função da pena muito mais amplo do

que o das teorias da prevenção e retribuição penal, com base nas leis penais manifestas e latentes e nas funções
manifestas e latentes das leis penais. Entretanto, em razão da impertinência com o tema, tais definições não
serão aqui expostas.
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De acordo com FERRAJOLI (2002, p. 171/174) a legitimidade do Direito Penal deve
ser subdividida em duas análises complementares, porém de natureza diversa, denominadas
de legitimação externa e legitimação interna. A primeira se refere às doutrinas de justificação
do Direito Penal e a segunda à justificação do Direito Penal.
A diferença entre as duas consiste no fato de que a norma penal, para ser considerada
válida e, portanto, legítima, dever passar por dois “filtros” relativos aos pressupostos
filosóficos e jurídicos de existência. A legitimação externa é o pressuposto filosófico,
considerado extrajurídico, e tem como premissa a análise de um bem protegido de acordo
com o discurso ético-político estabelecido em um Estado Democrático de Direito. A
legitimação interna, ou justificação, é jurídica, e tem relação com a análise da adequação da
norma penal com os pressupostos garantistas formais estabelecidos pelo ordenamento
jurídico de um Estado Democrático de Direito.14
Trabalhando com uma idéia reelaborada de prevenção negativa, FERRAJOLI (2002,
p. 267/270) estabelece que os graus de lesividade das condutas incriminadas, delimitadas
pelos pressupostos ético-políticos acima enunciados, têm o objetivo de estabelecer as penas
mínimas cominadas. As penas máximas, por sua vez, são estabelecidas de acordo com a
necessidade de evitação das penas informais, entendidas estas como a vingança privada –
exercida tanto pelo ofendido quanto por agentes estatais sem a incumbência de aplicação e
execução de penas, em razão da sensação de ausência de resposta formal às condutas lesivas.
Logo, para além da análise da legitimidade da própria existência do tipo penal, há de
se verificar a legitimidade da cominação mínima e máxima de suas penas, de acordo com os
critérios acima explicitados. Somente a partir da conjugação destes elementos, é que se
poderá verificar a legitimidade ou não da norma penal, tanto externa quanto internamente.
As legitimações são, portanto, complementares, mas não conectadas, de modo que
uma pode subsistir sem a outra, o que leva à conclusão de que a existência de uma norma
penal em um Estado Democrático não a torna legítima, necessariamente, em todos os
aspectos. Até porque, conforme afirma o próprio FERRAJOLI (2002), todo Estado de Direito

14 De acordo com FERRAJOLI (2002), um ordenamento efetivamente democrático deve ser garantista e

estabelecer um Direito Penal mínimo, partindo-se do sistema por ele denominado de SG, que consiste na
observância dos postulados da “nulla poena sine crimine; nullum crimen sine lege; nulla lex (poenalis) sine
necessitate; nulla necessitates sine injuria; nulla injuria sine actione; nulla actio sine culpa; nulla culpa sine
judicio; nullum judicium sine accusatione; nulla accusatio sine probatione; nulla probatio sine defensione” (p.
74/75)
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tem (em variados graus) tendências policialescas e autoritárias e é exatamente a possibilidade
de análise destes critérios que permite a verificação da legitimidade da norma.
Partindo-se dos pressupostos sucintamente enunciados, pode-se estabelecer como
conceito de Direito Penal, para verificação de sua legitimidade, as normas que tratam da
proteção de bens extrajurídicos de acordo com um critério ético-político que se enquadrem no
conjunto de garantias estabelecidas de acordo com os parâmetros do Direito Penal mínimo de
um Estado Democrático de Direito, para serem aplicadas em situações de conflito onde não
há qualquer perspectiva de reparação do dano, mas suspensão da ação danosa, privação de
direitos e inflição de dor àquele que causou o dano e impedimento da aplicação de penas
informais por parte do ofendido ou de agentes estatais.
Diante disso, pode-se afirmar que para verificar a legitimidade de uma norma penal
deve-se responder aos seguintes questionamentos: 1 – qual o bem extrajurídico, éticopoliticamente erigido, que a norma visa proteger? 2 – qual o grau de adequação desta norma
aos parâmetros constitucionais estabelecidos pelo Direito Penal mínimo evidenciado pela
Constituição como modelo de Direito Penal a ser adotado? 3 – Há graus de lesão a serem
abarcados pela norma, ante a necessária irreparabilidade da lesão de caráter penal? 4 – A
inexistência de incidência da norma penal em lesões do grau estabelecido pela norma enseja o
surgimento de penas informais? Ultrapassadas estas questões, é possível afirmar a
legitimidade da norma, de modo a justificar a existência e aplicação ou não do Direito Penal
nos casos por ela abarcados15.
Assim, estabelecido o conceito de legitimidade da norma penal, é possível partir para
a análise da questão a ser respondida no presente trabalho.
4. DOS ARTS. 1º E 2º DA LEI 8.137/90: FIGURAS PENAIS
Os arts. 1º e 2º da lei 8.137/90 estabelecem os denominados crimes contra a ordem
tributária praticados pelo particular, em contraponto aos crimes estabelecidos no art. 3º -

15 Inclusive porque, como afirma FERRAJOLI (2002, p. 264), referido sistema não tem o objetivo único de

legitimar a norma penal, “mas também – dependendo do caso – não justificações das penas e dos sistemas
penais. Este (modelo de justificação) pode, pois, funcionar como modelo ou doutrina não apenas de legitimação,
mas também de deslegitimação ético-política do direito penal”
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praticados por servidor público. Trata-se de condutas relativas à pessoas físicas ou jurídicas,
titulares ou não do dever tributário. Veja-se o texto da norma:
CAPÍTULO I - Dos Crimes Contra a Ordem Tributária
Seção I - Dos crimes praticados por particulares
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer
outro documento relativo à operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva
saber falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10
(dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor
complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência,
caracteriza a infração prevista no inciso V.
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo;
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social,
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria
recolher aos cofres públicos;
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer
percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição
como incentivo fiscal;
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou
parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito
passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é,
por lei, fornecida à Fazenda Pública.
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. (BRASIL, 1990)

Para compreender os tipos penais em análise, a fim de fundamentar a sua legitimidade
ou não, deve-se responder, antes, às questões relativas aos pressupostos de legitimidade
acima apresentados. Desta forma, na seqüência em que os pressupostos foram apresentados, a
norma penal em questão será analisada.
4.1 – Do bem extrajurídico, ético-politicamente erigido, que a norma visa proteger:
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Conforme acima asseverado, a norma penal não pode ter por objetivo o próprio
direito, ou seja, não pode ser estabelecida como um sistema autopoiético16, posto que existe
apenas para salvaguardar as estruturas ético-políticas socialmente erigidas. Da mesma forma,
de acordo com a teoria funcionalista de ROXIN (2002), o sistema penal deve ser orientado
político-criminalmente

para

a

proteção

exclusiva

de

bens

jurídicos

protegidos

constitucionalmente através de programas de política criminal estabelecidos pelo Estado.
Em contra partida, o funcionalismo defendido por ZAFFARONI et al (2006, p.
275/276) estabelece que a política criminal deve ser deduzida de acordo com parâmetros
constitucionais. Isto porque, segundo o autor, há uma debilidade de adequação democrática
das políticas criminais dos estados de direito, o que tornaria perigoso a estas democracias
programas de política criminal externos ao já disposto nas constituições17.
Entretanto, há de se verificar que, nos termos do art. 64, I da Lei 7.210/84,
recepcionado pela Constituição de 1988, o Brasil possui um Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária (CNPCP), responsável exatamente por elaborar as políticas criminais
que devem nortear o sistema penal. Desta forma, a fim de garantir a legitimidade e eficácia
do sistema funcionalista – direta ou indiretamente – adotado pelo ordenamento jurídico
brasileiro, deve-se buscar os bens jurídico-penalmente tutelados na Constituição com
fundamento nas orientações de política criminal do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária.
Sendo assim, há de se verificar que a Constituição de 1988 dedica o Título VI do seu
texto na fixação das normas relativas à tributação e ao orçamento. Levando-se em
consideração que a Constituição organiza todo o Estado em dez títulos e que desses dez
títulos um se refere às disposições gerais e outros às transitórias, verifica-se que a tributação e
o orçamento é um dos oito temas essenciais à própria existência do Estado.
Ocorre que, considerando as normas de política criminal estabelecidas pelos arts. 1º,
3º, 5º, 7º e 13 da Resolução nº 05 de 19/07/1999 e arts. 1º, 2º, I, II, III e V e 3º, I e II da
Resolução nº 16 de 17/12/2003, ambas do CNPCP, o bem extrajurídico estabelecido de forma

16 Expressão utilizada por Niklas Lhuman para criticar as normas jurídicas erigidas, precipuamente, nos sistema

positivistas que tinham o objetivo de se auto regular, criando uma espécie de direito autônomo, independente da
pessoa humana – que constitui seu fundamento de existência e para a qual é destinado.
17 Corrobora esta tese o argumento de LASCANO (2008): “la legitimidad del Derecho Penal Económico está
ligada a su conformidad com los principios del programa penal de la Constituición”
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ampla pela Constituição sob a rubrica de tributação e orçamento deve ser filtrado de acordo
com o paradigma do Direito Penal mínimo também estabelecido pela Constituição.18
Entretanto, diante da própria disposição taxonômica da matéria na ordem constitucional
vigente, não há como negar, em caráter amplo, a sua proteção (e projeção) constitucional
ampla o suficiente para ensejar todas as formas de proteção jurídica possíveis.
Tal fator é suficiente para responder ao primeiro dos diversos questionamentos
necessários a fundamentar a legitimidade da norma penal. Sendo assim, o bem extrajurídico
que a norma visa proteger consiste na tributação e orçamento do Estado, fator econômico
externo ao direito, essencial para a manutenção da estrutura estabelecida pela Constituição
para a assunção das funções e garantia de direitos erigidos como fundamentais. Portanto,
quanto a este aspecto, a norma tem respaldo de legitimidade a fundamentar a sua manutenção
e existência.
4.2 – Do grau de adequação da norma aos parâmetros constitucionais estabelecidos pelo
Direito Penal mínimo evidenciado pela Constituição como modelo de Direito Penal:
Para a resposta a esta questão, há de se aprofundar nos pressupostos teóricos e
jurídicos de existência e fundamentação do Direito Penal mínimo estabelecido pela
Constituição. Para tanto, deve-se analisar o postulado garantista de FERRAJOLI (2002),
segundo o qual o Direito Penal mínimo garantista de um Estado Democrático de Direito deve
obedecer aos seguintes princípios:
1) princípio da retributividade ou consequencialidade da pena em relação ao delito;
2) princípio da legalidade no sentido lato ou no sentido estrito; 3) princípio da
necessidade ou da economia do direito penal; 4) princípio da lesividade ou da
ofensividade do evento; 5) princípio da materialidade ou da exterioridade da ação;
6) princípio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal; 7) princípio da
jurisdicionariedade, também no sentido lato ou no sentido estrito; 8) princípio
acusatório ou da separação entre juiz e acusação; 9) princípio do ônus da prova ou
da verificação; 10) princípio do contraditório ou da defesa, ou da falseabilidade (p.
75) (grifo no original)

Este é o que o autor denomina de sistema SG, de modo que quanto mais próximo da
implementação de todos estes caracteres, mais garantista e democrático é o ordenamento e

18 “la Constituición no dice de modo inequívoco – dejando de lado casos-límite como la prohibición Del

homicidio o lesión corporal doloso – que la proteción legal requerida tenga que ocurrir precisamente con los
instrumentos del Derecho Penal” (LASCANO, 2008)
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quanto mais afastado destes pressupostos mais autoritário é o ordenamento. A complementar
estes dados, os aplicando ao ordenamento jurídico brasileiro, tem-se que a Constituição
estabeleceu de modo explícito ou implícito todos os princípios que compõe o sistema SG, de
modo que, teoricamente, o Direito Penal brasileiro é democrático e garantista.
Entretanto, conforme assevera o próprio FERRAJOLI (2002, p. 83), não há sistema
totalmente garantista nem totalmente autoritário, pois sempre existirão tendências autoritárias
nos ordenamentos democráticos. Este raciocínio realista possibilita ao intérprete descortinar
as estruturas formais do Direito Penal e, ao mesmo tempo, legitimar e deslegitimar as normas
vigentes, de acordo com os parâmetros formais (internos ou externos) que fundamentam a sua
existência ou que são incapazes de o fazer.
Desta forma, a Constituição de 1988 estabelece, essencialmente no art. 5º, mas não
somente, os princípios que fundamentam o sistema SG estabelecido por FERRAJOLI
(2002)19. Da mesma forma, e em atenção aos parâmetros funcionalistas do Direito Penal, os
arts. 1º, 3º, 5º ,7º e 13 da Resolução nº 05 de 19/07/1999 do CNPCP estabelecem que são
Diretrizes Básicas de:
I - Política Criminal:
Art. 1º Desenvolver efetiva política de promoção do homem no plano social, dandolhe oportunidade de emprego, e prestando-lhe assistência médica e educação básica,
de primeiro e segundo graus e profissional. (...)
Art. 3º Adotar efetiva política de proteção a bens jurídicos essenciais, como a vida e
o patrimônio público e privado, implementando medidas de natureza preventiva, –
tais como a de eficaz policiamento ostensivo -, e repressiva - dentre essas, a de dar
cumprimento aos mandatos de prisão.
Art. 4º Defender o instituto das penas alternativas, como forma de evitar a privação
da liberdade, a qual deve ser imposta excepcionalmente, como ultima ratio.
Art. 5º Apoiar a descriminalização e a despenalização de certas condutas, por
imperativo da evolução social, à luz da moderna concepção da intervenção mínima
do Direito Penal. (...)
Art. 7º Alertar para a ineficácia de regramentos normativos que visem a alargar a
tipificação penal e oferecer maior rigor no tratamento de certos crimes,
especialmente quando venham a contrariar o regime progressivo de cumprimento de
pena, cientificamente voltado para reintegração social do condenado. (...)
Art. 9º Atentar para as modernas manifestações de criminalidade, como poluição
sonora, do ar, das águas, da paisagem, uso criminoso da informática e crime
organizado. (BRASIL, 1999)

19 Diante da amplitude do tema e da desnecessidade da mera repetição da norma constitucional, os princípios

não serão abordados individualmente.
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E os arts. 1º, 2º, I, II, III e V e 3º, I e II da Resolução nº 16 de 17/12/2003 do CNPCP
estabelecem que
Art. 1º. As Diretrizes do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária
constituem o conjunto de orientações deste Colegiado destinadas aos responsáveis
pela concepção e execução de ações relacionadas à prevenção da violência e da
criminalidade, à administração da justiça criminal e à execução das penas e das
medidas de segurança. (...)
Art. 2º. Os princípios norteadores das Diretrizes do CNPCP, além daqueles
adotados pela Constituição Federal e pelos Tratados Internacionais ratificados pelo
Brasil, são:
I – respeito à vida e à dignidade da pessoa humana;
II – concepção do Direito Penal como última instância de controle social;
III – valorização da criatividade na busca de alternativas à prisão; (...)
Art. 3º. São diretrizes referentes à elaboração legislativa:
I – descriminalização e despenalização de condutas à luz da concepção de
intervenção mínima do Direito Penal;
II – defesa do instituto das penas alternativas, como forma de evitar a privação de
liberdade, que deve ser imposta excepcionalmente, qual ultima ratio; (BRASIL,
2003)

Portanto, conforme se verifica, não é o fato de que determinada norma visa a proteger
a tributação e o orçamento que, automaticamente, resta legitimada a estabelecer intervenções
penais. Para além disso, a norma deve externar, em respeito à estrita legalidade e lesividade,
que ultrapassou todos os limites constitucionais e político-criminais existentes, de modo que a
intervenção penal seja estabelecida como fundamento único e insubstituível para conduta
lesiva irreparável cuja pena é a única alternativa possível para, ao menos, neutralizar o dano.
Quanto a este aspecto, a norma em questão, ao contrário do item anterior, não merece
a atribuição de adequação/justificação interna (jurídica) necessária à implementação dos
critérios para a sua legitimação. Conforme verificado, a norma constitucional estabelece a
necessidade de proteção da tributação e do orçamento, entretanto, de forma genérica.
Conforme afirma LASCANO (2008), não é o fato de que o bem jurídico é erigido a
norma de proteção constitucional que enseja, automaticamente, a sua proteção na seara penal.
A proteção constitucional, até por uma questão de adequação aos parâmetros minimalistas, é,
também, subsidiária, de modo a enquadrar a proteção penal apenas nos casos de lesões
gravíssimas, onde as demais normas jurídicas sejam ineficazes e onde não há possibilidade de
reparação do dano.
Entretanto, no caso dos denominados crimes tributários, verifica-se que o princípio da
lesividade é desconsiderado, posto que os tipos penais apresentam condutas muito

- 14 -

assemelhadas, quando não idênticas, às infrações tributárias administrativas20. Além disso, e
o que mais deslegitima a norma penal tributária, o critério da (ir)reparabilidade do dano
também é simplesmente desconsiderado.
Isto porque, a considerar as normas pertinentes, o cidadão que suprimir tributo
indevidamente comete infração da norma tributária sujeita a responsabilidade tributária
independentemente de ter agido com dolo ou culpa, nos termos do art. 136 da Lei 5.172/66
(CTN) – logo após a devida constituição da dívida ativa. Por sua vez, esta mesma ação é
tipificada como crime, nos termos do art. 1, I da Lei 8.137/90, na modalidade omitir.21
Ocorre que a conseqüência do ilícito tributário é a constituição da dívida ativa
tributária, nos termos do art. 201 e ss do CTN e conseqüente execução fiscal, nos termos da
lei 6.830/80. Conforme o art. 7º da lei 6.830/80, o juiz deve determinar a citação, penhora,
arresto, bloqueio de bens em registro e avaliação dos mesmos. Da mesma forma, o executado
é citado não para contestar a execução, mas para pagar a dívida (art. 8º) e só tem direito de
opor qualquer espécie de resistência à ação ajuizada pelo Estado depois de garantir a quitação
da dívida (art. 16, § 1º). E tudo isso sem qualquer ônus financeiro ao Estado (art. 39).
Por sua vez, no caso do crime tributário, ou seja, a mesma conduta de supressão de
tributo, não é possível a presunção de dolo ou culpa do réu, em razão da responsabilidade
subjetiva penal. Da mesma forma, o réu é citado para responder à acusação e tem o direito de
se valer de todos os meios de defesa que lhe são inerentes. E, por fim, caso seja condenado, a
conseqüência é a imposição de pena privativa de liberdade de 02 a 05 anos.
Ou seja, considerando o ilícito tributário, o Estado pode se valer de todas as
prerrogativas que a lei lhe confere para reaver o tributo indevidamente suprimido e o
resultado final é a recuperação do seu crédito – tudo isto sem custos adicionais. Ao contrário,
na seara penal, o Estado tem o custo de movimentar toda a máquina policial e do Ministério
Público, com procedimentos longos – em razão da cautela na observância das garantias

20 Como afirma D’ÁVILA (2007), é característica do Direito Penal do Sec. XXI o “incremento significativo na

elaboração de tipos legais de crime cuja ilicitude restringe-se – ou, ao menos, é assim interpretada – a uma mera
violação de dever, em que o ilícito se confunde com a mera desobediência aos interesses políticos do Estado” (p.
94)
21 O caso da omissão é o mais óbvio. Entretanto, todas as figuras típicas estabelecidas nos arts. 1º e 2º da Lei
8.137/90 consistem na prática de não destinação de numerário devido a título de tributo ao Estado. Ou seja, estas
práticas equivalem ao inadimplemento civil, passível de ação civil, de modo que o inadimplemento tributário é
(deve ser) passível de ação fiscal.
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constitucionais –, para, ao final, caso “efetivadas” as medidas, impor pena ao cidadão, que
gera ainda mais ônus ao Estado ao invés de recuperar o seu crédito.
Conforme se verifica, há claramente um paradoxo legal que, em tese, não tem
explicação que o sustente. Isto porque, considerando os critérios de lesividade e
irreparabilidade do dano a ensejar a responsabilidade penal, no caso, a intervenção penal além
de ineficaz aos fins colimados (garantia da arrecadação de tributos) é muito mais dispendiosa
ao Estado.
Entretanto, uma análise mais criteriosa da legislação permite uma resposta que
justifique esta estrutura legislativa. Nos termos do art. 138 do CTN, a responsabilidade
tributária é ilidida com a denúncia espontânea do débito à autoridade administrativa
acompanhada do pagamento do tributo devido. Entretanto, nos termos do parágrafo único do
referido artigo, se iniciado qualquer procedimento administrativo em relação ao contribuinte,
a denúncia não é considerada e não tem validade para elisão do débito e dos encargos
advindos do seu inadimplemento.
Ou seja, iniciado o procedimento administrativo, o contribuinte não tem mais
condições de quitar o débito em sua concepção original e deve se submeter ao procedimento
administrativo e suportar os ônus administrativos, juros e multa. Ocorre que isto demanda
tempo e, considerando a estrutura administrativa fiscal, há o risco de que incida a prescrição
quinqüenal (art. 174 CTN) e o Estado não tenha condições de arrecadar o tributo.
Para criar uma “alternativa” a este empecilho fiscal, juntamente com os delitos fiscais
estabelecidos pela lei 8.137/90, foi criada a modalidade de extinção da punibilidade pelo
pagamento do tributo, conforme estabelecido pelo art. 14 da mesma lei. De acordo com este
artigo, a punibilidade restaria extinta caso o contribuinte quitasse o débito e seus acessórios
antes do recebimento da denúncia.
Ou seja, o prazo de ameaça contra o contribuinte foi substancialmente elastecido, uma
vez que a ameaça do procedimento administrativo já havia sido extrapolada, mas ainda havia
a “alternativa” estatal da ameaça do processo penal. Assim, caso o contribuinte já estivesse
submetido ao procedimento administrativo (ou seja, sem a possibilidade de benesse) o Estado
ainda tinha a possibilidade de barganhar com a ameaça penal, de modo a forçar o contribuinte
a quitar o seu débito.
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Ocorre que referido artigo foi duramente criticado, exatamente em razão da sua
função notoriamente de ameaça penal para garantir os objetivos arrecadatórios do Estado. Por
esta razão, apenas um ano depois, o artigo 14 da lei 8.137/90 foi revogado pelo art. 98 da lei
8.383/91.
Entretanto, com a revogação do dispositivo, a lei passou a ser aplicada de forma
apenas punitiva, de modo que desinteressante para o Estado, diante da sua ineficácia
arrecadatória. Em razão disso, tal situação não perdurou muito tempo e, em 1995, o art. 34 da
lei 9.249/95 trouxe disposição idêntica à anterior, no sentido de que a punibilidade das
infrações penais tributárias é extinta nos casos em que o agente promove o pagamento do
tributo, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. Apesar das críticas, referida
disposição permanece em vigor.
Não fosse só isso, o Estado ainda estabeleceu as regras de parcelamento de débitos
tributários, estendendo benesses para aqueles que confessassem seus débitos, ajuizados ou
não. E em razão desses programas de parcelamento de débitos, a lei 10.684/03 estabeleceu
em seu art. 9º, § 2º que a punibilidade do agente é suspensa com o parcelamento do débito e
extinta com o seu efetivo pagamento.
Como este dispositivo não frisa a necessidade de o parcelamento ou pagamento
ocorrer antes do recebimento da denúncia, ao contrário das normas anteriores, entendeu-se
que a disposição vigia inclusive para as ações penais já ajuizadas. Assim, o contribuinte
poderia se valer da benesse fiscal com reflexos penais até o trânsito em julgado da sentença
condenatória.
Ou seja, o âmbito de ameaça penal foi ainda mais elastecido, uma vez que saltou do
recebimento da denúncia até o trânsito em julgado da sentença. Assim, diante de uma
iminente condenação, o contribuinte tenderia a pagar o débito para livrar-se das
conseqüências de uma sentença penal condenatória transitada em julgado.
Ocorre que ações por crimes fiscais, no mais das vezes, tramitam perante a Justiça
Federal, reconhecidamente lenta22, e leva em diversos casos à extinção da punibilidade pela
prescrição. Em função disso, o “prazo” para pagamento foi novamente encurtado, com a
22 Fica clara esta característica quando se compara a taxa de congestionamento de processos em 2º grau de

jurisdição apresentada na pesquisa “Justiça em Números” do CNJ, onde a Justiça Federal da 1ª Região possuía,
em 2010, 84,8% de congestionamento, contra 50,8% da Justiça Estadual e 21% da Justiça do Trabalho de Minas
Gerais (CNJ, 2010).
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edição da Lei nº 12.382/11, que alterou o disposto no art. 83 da Lei 9.340/96, para inserir o
parágrafo segundo, a determinar que o parcelamento deve ser realizado antes do oferecimento
da denúncia.
Apesar de possível a interpretação de se salientar o caráter penal da medida, é muito
mais tangível que a lei intente reduzir ao máximo a possibilidade de prescrição, acelerando o
processo de terror punitivo para o pagamento do tributo. Assim, quitado ou não quitado o
débito, após esse prazo, o Estado já não terá qualquer “prejuízo” com a prescrição da ação.
Diante deste quadro é mais claro compreender a razão pela qual a manutenção da
norma penal praticamente idêntica à norma tributária ainda vige. A norma penal alarga
(muito e com eficácia) o âmbito de ameaça do Estado e, por conseqüência, as possibilidades
de arrecadação tributária, de modo que ao Estado não interessa punir o infrator, mas garantir
o pagamento suprimido.
Tornando ao presente tópico, é possível, a partir dos dados apresentados, afirmar que
a legislação penal tributária carece de legitimidade interna, pois não se adéqua ao modelo
jurídico penal adotado pela Constituição. Conforme demonstrado, o suposto dano causado
pelos ilícitos penais tributários não são irreparáveis, mas, ao contrário, são facilmente
reparáveis pelo Estado através da adequada cobrança da dívida ativa, nos termos da lei
6.830/80.
Tanto assim o é, que o pagamento do tributo extingue a punibilidade do agente, o que
demonstra a desnecessidade penal. Apenas em paralelo, de se comparar o disposto na
legislação acima mencionada com o disposto no art. 16 do Código Penal, segundo o qual caso
seja restituída a coisa ou reparado o dano causado sem violência ou grave ameaça, a pena
pode ser diminuída de um a dois terços.
Ou seja, nos crimes patrimoniais cometidos contra a pessoa, se restituída a coisa ou
reparado o dano, a pena é reduzida. Já nos crimes tributários, cometidos contra o Estado, o
pagamento do tributo (que equivale à “reparação do dano”) extingue a punibilidade do
agente.
Conforme se vê, no mínimo, há grave ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que
os crimes patrimoniais do Código Penal podem ter penas de 1 a 4 anos e os delitos tributários
penas de 2 a 5 anos. Ou seja, nem há que se cogitar acerca da gravidade do crime, pois o que
importa na concessão de benesse é sua natureza e o ofendido.
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Além disso, resta claro que o objetivo da norma não é impor pena, ou seja, privar o
agente de direitos e lhe infligir dor. Ao contrário, a pena é apenas hipotética, simbólica, no
sentido de imprimir terror estatal e garantir objetivos externos (no caso, o pagamento do
tributo).
Por fim, a pena não tem por objetivo evitar a vingança privada, no caso
principalmente dos agentes estatais envolvidos da persecução penal. Ao contrário, cria a
sensação de arbítrio estatal, uso indevido da máquina pública – administrativa e judicial – e
incremento de tendências punitivas contra os contribuintes – vistos como criminosos
beneficiados pelo Estado23.
Portanto, conforme se verifica, no aspecto da legitimidade interna a legislação penal
tributária não cumpre nenhum dos requisitos essenciais, de modo que, apesar de em vigor,
não é uma norma válida. Carentes a necessidade, os pressupostos da pena e dos limites do
âmbito de incidência, inadequável a referida norma ao Estado Democrático de Direito erigido
pela Constituição.
4.3 – Dos graus de lesão a serem abarcados pela norma:
Conforme asseverado, só há legitimidade da norma penal quando diante de uma lesão
irreparável, de modo que impossível restabelecer o status quo ante das partes envolvidas no
conflito. Além disso, o bem jurídico protegido deve obedecer aos escalonamentos, de modo a
se adequar aos parâmetros minimalistas constitucionais e às diretrizes de política criminal do
CNPCP.
Logo, não são todas as lesões ao bem jurídico constitucionalmente protegido que
ensejam a proteção penal, mas apenas aquelas as quais é impossível a reparação. Quando
difusa a lesão ao bem jurídico, é essencial que a norma penal estabeleça o âmbito de sua
incidência, até para determinar os limites da atuação das agências do sistema penal.
Entretanto, a lei 8.137/90 não estabelece esta gradação, de modo que, pela letra da lei,
qualquer infração tributária seria passível de resposta penal, levando ao absurdo de chegar à
apreciação do STF ação penal instaurada por supressão de menos de R$ 200,00 em tributo
23 A esse respeito, por todos, vide OLIVEIRA (2009) que critica duramente a utilização do Ministério Público

como “agente de cobrança” do Estado.
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(HC 96.376-PR). Em razão disso, a jurisprudência, pela absoluta ausência de critério,
estabeleceu como limite de incidência da norma penal tributária o disposto no art. 20 da Lei
10.522/02 com redação dada pela Lei 11.033/04, que estabelece o limite mínimo de valor a
ensejar a execução fiscal pela fazenda pública (HC 94.058-RS; RHC 96.545-SC; HC 96.374PR).
Ou seja, a supressão de tributo inferior a R$ 10.000,00 não enseja nem a execução
fiscal e nem a ação penal em relação aos crimes previstos na lei 8.137/90. O fundamento é
que se a Fazenda Pública (administrativo) não tem interesse em cobrar o tributo, não será a
justiça criminal (em tese, subsidiária) que punirá o agente pelo mesmo fato.
Verifica-se, no caso, clara confusão entre os conceitos civis/tributários e criminais. E
esta confusão está diretamente ligada com a deturpação dos fins do Direito Penal promovidos
pela lei 8.137/90. Isto porque se o objetivo do direito civil/tributário é reparar um dano, o
objetivo do Direito Penal é suspender um conflito irreparável e infligir dor e suprir direitos de
seu causador, ante a impossibilidade de recompor o status quo ante o conflito.
Em razão disso, a Fazenda Pública não tem interesse em promover a execução fiscal
de infrações tributárias inferiores a R$ 10.000,00 pelo fato de que valores inferiores não
cobrem os custos do processo, de modo que, mesmo que arrecadado o tributo a fazenda não
teria vantagem econômica quando comparado o valor arrecadado e o custo despendido. Ou
seja, a questão do suposto “interesse” não passa de um cálculo matemático acerca de custo e
benefício provável.
Transpor este cálculo de interesse meramente monetário para a seara penal é, na
verdade, deixar ainda mais claro que o objetivo do Estado no estabelecimento das infrações
penais tributárias é meramente arrecadatório. Assim, em relação aos fins, as normas penal e a
tributária, atualmente, não diferem, o que traduz uma ofensa inaceitável aos princípios da
lesividade e subsidiariedade penais.
Entretanto, não por isso a tributação não deva ser objeto de tutela penal. Como
afirmado, a tributação e o orçamento ocupam um dos oito temas essenciais à própria
existência do Estado instituído pela Constituição de 1988. Ocorre que o fundamento
constitucional de proteção da tributação e do orçamento não deve ser a arrecadação tributária
do Estado, já protegida pelo CTN e pela lei 6.830/80.
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A norma penal é superior e protege as lesões de gravidade indelével à tributação, que
constituem a própria razão de ser da tributação. Ou seja, a tributação é fundamento de
estruturação do Estado, é base de subsídio de serviços essenciais prestados, que garantem
direitos fundamentais.
Estes aspectos da tributação constituem um dado que ultrapassa a mera arrecadação
monetária do Estado e constituem aspectos estatais essenciais e, por isso, inadiáveis. Desta
forma, a lesão a qualquer destes pontos relativos à tributação e orçamento, constituem ofensas
irreparáveis a estes bens jurídicos, posto que ultrapassam a mera arrecadação e, caso levadas
a efeitos, não são passíveis de reparação, mas, no máximo, de diminuição de danos.
Por isso, tais lesões são passíveis de proteção penal e demandam tão drástica
intervenção estatal, diante da magnitude da lesão a que se sujeita e dos danos dela
decorrentes. Somente quando a legislação tributária e orçamentária estabelecerem esta
gradação, com estes limites de incidência, será atendido o critério de adequação
constitucional de legitimação interna.
4.4 – Das conseqüências da inexistência de incidência da norma penal:
Por fim, e sucintamente, de se discutir as possíveis conseqüências da ausência de
incidência da norma penal nos casos referentes aos delitos tributários estabelecidos pela lei
8.137/90. Assim, conforme verificado no item 3, há um número considerável de normas que
estabelecem a tributação e as conseqüências para o descumprimento das obrigações dela
advindas.
Desta forma, a exclusão da norma penal não teria conseqüência prática alguma – ou,
pelo menos, não de grande monta. Isto porque os meios de reparabilidade do dano estariam
ainda mantidos, apenas demandando do Estado mais “trabalho” nesse sentido e menos
conforto em se valer de meios “terroristas” para forçar ao pagamento.24
Principalmente considerando o aparelhamento do Estado para promover a arrecadação
tributária de forma ética e legal, de modo algum a supressão da incriminação das condutas
descritas na lei 8.137/90 ensejaria a vingança privada ou incentivaria a supressão de tributos.

24 Até porque, conforme afirma MARTINS (2005), “a criação de delitos de perigo abstrato não está justificada

quando obedeça exclusivamente ao propósito de facilitar a prova dos delitos”
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Isto porque os meios administrativos são muito mais flexíveis que os criminais, de modo que
a fiscalização administrativa, no mais das vezes, é mais eficaz que a criminal25.
Além disso, o fato de o art. 9º, § 2º da lei 10.684/03 determinar a extinção da
punibilidade no caso de pagamento do tributo enseja um fator de impunidade que, ao
contrário dos fins do Direito Penal, pode fomentar a vingança privada e a prática de outros
crimes. Isto porque as figuras dos arts. 1º e 2º da lei 8.137/90 contemplam condutas que
autonomamente constituem ilícitos penais, tais como a fraude (art. 1º, II e art. 2º, I), a
falsificação (Art. 1º, III), além de crimes funcionais, como no caso do art. 2º, III e IV.
Ocorre que, conforme o princípio da consunção, o delito principal absorve o delito
meio, considerando que o fim colimado pelo agente é a supressão de tributo e não a fraude,
falsificação etc. Assim, quitado o tributo e extinta a punibilidade, resta impunível os crimesmeio, que visam legitimamente a proteger bens jurídico-penais assim reconhecidos.
Logo, da forma como estabelecida a legislação, não há critério de prevenção atingível
sequer a crimes graves como a falsificação (que, autônoma, enseja penas de 2 a 8 anos e
multa – art. 293, I do CP).
Portanto, o critério minimalista da necessidade da intervenção penal, resta infringido
pelos arts. 1º e 2º da Lei 8.137/90, posto que a sua existência não altera o mundo jurídico nem
representa uma intervenção necessária, ante a existência de outras tão ou mais eficientes.
Logo, também quanto a este critério de legitimidade interna da lei, verifica-se que não são
preenchidos os requisitos necessários, de modo que ilegítima.
5. CONCLUSÃO
O presente trabalho teve o objetivo de apresentar critérios dogmáticos uniformes para
verificação da legitimidade de qualquer norma de caráter penal, de modo a subsidiar a sua
interpretação/aplicação. Para tanto, foi apresentada a evolução da idéia de tipo e sua
conseqüente conexão com a idéia de proteção de bens jurídicos constitucionais.
Além disso, foram abordadas as teorias do garantismo penal e negativa (ou agnóstica)
da pena, de modo a subsidiar os critérios utilizados de aferição da legitimidade e limites das

25 Vide a este respeito GRECO2 (2010), quando fundamenta o efeito negativo da inflação penal, no que tange ao

incremento da ineficácia do sistema penal em razão do volume de questão submetidas a esfera criminal que
poderiam, sem prejuízo de direitos, serem solucionadas nas esferas civis e administrativas.
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normas incriminadoras. Tudo isto, foi transposto para a análise do caso concreto relativo às
normas de Direito Penal Tributário imputadas ao cidadão, estabelecidas nos arts. 1º e 2º da
Lei 8.137/90.
A partir da análise da referida lei, em cotejo com as teorias acima apresentadas, é
possível concluir que a tributação e o orçamento são bens jurídicos essenciais passíveis de
proteção penal. Entretanto, e com base na Teoria do Garantismo Penal, buscou-se
deslegitimar a lei que, em tese, tem este objetivo, posto que ultrapassa quase todos os limites
intransponíveis da atuação criminal do Estado.
Conforme se pode verificar, não se respeita os princípios básicos de Direito Penal,
estabelecidos pela Constituição da República de 1988, e muito menos os parâmetros de
política criminal estabelecidos pelo CNPCP. De forma indevida, a Lei 8.137/90 cria apenas
uma forma de “facilitar” a atividade arrecadadora do Estado e impor terror ao cidadão, para
que pague os tributos, estabelecendo manifesto caso de prisão por inadimplemento monetário.
Entretanto, a deslegitimação aqui proposta não tem o escopo de extinguir a norma de
proteção penal ao bem jurídico evidenciado, mas de deslegitimar a forma como foi
estabelecida. Ou seja, o Direito Penal deve tutelar a violação à tributação e ao orçamento,
mas apenas nos casos em que a conduta delitiva enseja lesão irreparável e de magnitude tal
que seja absolutamente ineficaz outra intervenção que não a criminal.
Apenas desta forma é possível com ciliar a necessidade de estabelecimento de um
Direito Penal mínimo e democrático, nos termos da Constituição, com a necessidade de
proteção da tributação e do orçamento, que são tão essenciais quanto os direitos individuais.
Ao contrário, mantida a lei como está, apenas restará evidenciada a deturpação do Direito
Penal em favor do Estado, como medida de força, em detrimento de sua verdadeira função de
proteção de direitos fundamentais.
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