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RESUMO 

 

O presente estudo possui dois objetivos principais. O primeiro deles 
é uma análise específica do crime de apropriação indébita da contribuição social dos 
empregados, atualmente descrito no art. 168-A do Código Penal Brasileiro, com a 
finalidade de definir sua estrutura material e formal e estabelecer uma conclusão a respeito 
de sua legalidade. O segundo objetivo pode ser descrito como uma análise macro onde se 
tem o propósito de desnudar e evidenciar a situação atual de banalização do Direito Penal. 
Esta segunda conclusão porém não é independente, sendo alcançada através da própria 
análise do tributo em questão a partir de seu cotejo com os parâmetros delineados no curso 
da pesquisa. Nesse sentido, para se alcançar tais objetivos é necessário que primeiramente 
possamos estabelecer qual é o papel das leis em nossa sociedade, bem como também quais 
são os princípios que regem a sua elaboração. A investigação inicia-se portanto através de 
uma incursão no pensamento de Max Weber a respeito das formas de dominação existentes 
na sociedade, através da leitura de Katie Arguello e de Manuel Eduardo Alves Camargo e 
Gomes, definindo a posição da lei como principal forma de dominação na atualidade, a tal 
ponto que sua validade muitas vezes sequer chega a ser questionada, o que seduz 
governantes a utilizar a lei para os mais variados fins, alguns deles muito pouco idôneos. 
Definida a posição da lei no contexto da sociedade, parte-se para o estudo do princípio da 
legalidade, sua gênese e finalidade, que é justamente a de estabelecer uma garantia formal e 
material contra a dominação ilegítima. Posteriormente inicia-se o estudo da estrutura da 
norma jurídica, principalmente com base nos escritos de Norberto Bobbio, Hans Kelsen e 
Carlos Cóssio, importante estudo que irá influenciar a forma de análise dos dispositivos 
legais em comento e também nortear o raciocínio a ser aplicado nas conclusões a serem 
obtidas.  Por sua vez as conclusões a respeito da complexidade das normas jurídicas, 
estabelecidas em uma estrutura dúplice nos impelem a estudar a norma tributária que 
instituiu o tributo contribuição social dos empregados. Nesse sentido com o auxílio de 
diversos autores dentre os quais José Roberto Vieira, Roque Antônio Carraza, Geraldo 
Ataliba, Alfredo Augusto Becker, Paulo de Barros Carvalho e outros traça-se um panorama 
da relação jurídica tributária estabelecida pela norma que institui o tributo em estudo, 
terminando-se por concluir que a relação jurídica tributária possui no pólo passivo não a 
pessoa do empregado, mas tão somente a figura do empregador. Em seguida passa-se ao 
estudo da norma penal, para tanto, porém, define-se preliminarmente os princípios de 
Direito Penal que devem ser observados na construção de qualquer norma que institui uma 
pena privativa de liberdade para o descumprimento de uma regra de comportamento. A 
investigação aprofunda-se portanto no estudo da finalidade e princípios de Direito Penal 
tomando como base inicialmente o estudo da objetividade jurídica e passando em seguida 
para o estudo da estrutura estratificada do delito, colhendo auxílio principalmente nas teses 
de Claus Roxin, Hans Heinrich Jescheck, Hans Kelsen, Carlos Martínez-Buján Pérez, Raul 
Eugênio Zaffaroni, René Ariel Dotti, Juarez Tavares, José Joaquim Gomes Canotilho e 
outros, para então finalmente, após determinar os pressupostos de validade da norma penal, 
concluirmos a respeito da legalidade da criminalização do comportamento investigado, e 
nos posicionarmos a respeito da inserção e alcance do Direito Penal na atualidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

O direito de propriedade, os bens, o seu  uso e gozo são elementos da 

gênese do Direito, de modo que vemos, desde os tempos mais remotos, provavelmente 

antes ainda do código de Hamurabi, e muito antes da Magna Carta, a formação de conceitos 

que servirão de “tijolos” para a construção do Direito na concepção atual1. Nota-se 

também, desde a Antiguidade, a lei despontando paralelamente à construção dos direitos 

essenciais como sendo um instrumento de positivação deles. Com efeito, desde os 

primórdios até os ensinos de Hobbes e Locke e a constituição dos Estados Modernos, a lei 

vem sendo usada como objeto do Direito, como veículo de legitimidade para se possuir, 

usar e gozar de um bem jurídico ou para retirá-lo da esfera de domínio de seu possuidor. No 

sentido geral, é esse o objetivo deste estudo, quando visa analisar e delimitar o ilícito penal 

tributário, mais especificamente a apropriação indébita da contribuição previdenciária dos 

empregados, almejando, ao final, sedimentar um entendimento a respeito daquilo que 

efetivamente seja direito do Estado e do indivíduo no que tange ao referido tributo. 

Nesta introdução é prescindível detalharmos a relevância do Direito 

Penal para a sociedade, cujas origens remontam à da própria sociedade. Ramo do Direito 

voltado para a determinação de penalidades às condutas que a sociedade reputa como 

graves e prejudiciais aos direitos essenciais, ao interesse da coletividade e à manutenção da 

ordem social, suas origens remontam o início do convívio humano em sociedade. A 

restrição de um direito essencial como a vida ou a liberdade é um resultado cuja relevância 

fala por si só. Cercar a prerrogativa de punir de instrumentos balizados na justiça e no bem 

comum foi uma necessidade clara para a sociedade moderna, a fim de evitar abusos, 

opressão e injustiças.  

 Já por outro lado, o Direito Tributário, em sentido estrito como 

conjunto de normas que disciplinam as relações jurídicas concernentes ao direito do Estado 

                                                 
1 Hamurabi foi Rei da Babilônia autor de um dos mais antigos escritos legislativos (LIMA, João Batista de 

Souza. As mais antigas normas de Direito. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p.01)  
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de instituir e cobrar tributos, indiscutivelmente tem evoluído junto com o desenvolvimento 

do Estado Moderno, distinguindo-se do Direito Financeiro e firmando-se como ciência 

didaticamente autônoma, possuindo, por conseguinte, natureza, conceitos, metodologia e 

princípios próprios. É também incontestável a crescente importância prática do Direito 

Tributário nas relações cotidianas da sociedade, não só sob o ponto de vista do particular, 

como também dos entes coletivos, sejam estes públicos ou privados, uma vez que seu 

objeto implica diretamente o estabelecimento do direito do Estado de exigir e o dever do 

contribuinte de prestar o tributo, obrigação inerente a toda pessoa física ou jurídica, seja 

direta ou indiretamente.  

Com a crescente proliferação de leis tributárias e o concomitante 

aumento da evasão tributária observamos a clara tendência do legislador de utilizar a 

sanção penal como instrumento de coerção ao pagamento do tributo, elevando o ilícito 

tributário à categoria de um ilícito penal. De modo que as leis penais tributárias agora 

tocam diretamente dois direitos fundamentais do homem: o direito à propriedade e o direito 

à liberdade. Assim, não se pode negar a importância de se estabelecer com clareza e 

precisão quais são os limites em que o Estado pode atribuir uma sanção penal à um ilícito 

tributário, pois, se não existirem limites claros e definidos certamente não haverá como se 

falar em direitos e garantias individuais, e o Direito perderá, nesse caso, a sua finalidade, o 

seu norte, a justiça. 

Contudo, além da explícita tendência de criminalizar ilícitos 

tributários, observamos também que o legislador é passível de cometer erros, violando 

princípios jurídicos que balizam e sustentam a segurança e a estabilidade da ordem jurídica, 

medula da sociedade livre e democrática, de modo que, por essas e outras razões, muitas 

leis, algumas das quais tributárias, simplesmente excedem seus limites, ou então, 

desobedecendo princípios básicos de outros ramos do Direito, principalmente do Direito 

Penal, tornam-se não somente anômalas como também, em alguns casos inconstitucionais, 

e, dependendo do princípio violado, trazendo nefastas implicações à sociedade. 

Cada ramo do Direito possui seus princípios específicos e comuns 

entre si, alguns até inseridos na Constituição, de modo que sempre que existir uma 

interação necessária entre os diversos ramos do Direito, tais princípios específicos servirão 
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de limites uns para os outros, de modo que a norma que foge a esses princípios não só 

destoa do subsistema legal no qual supostamente estaria inserido, como também fere o 

ordenamento jurídico no todo, violando princípios de outros ramos do direito. É o caso das 

leis penais tributárias, as quais muitas vezes atropelam os princípios penais como por 

exemplo o § 3º do artigo 95 da Lei nº 8212 de 24/07/1991 que fez tabula rasa do princípio 

“nulla poena sine culpa”. Impõe-se, portanto, aos doutrinadores e profissionais de cada 

ramo do direito a árdua e difícil tarefa de desenhar os largos contornos das suas 

especialidades jurídicas, estabelecendo dogmas e colunas que sustentarão a estrutura de 

cada ramificação do Direito, os quais, por fim, mantém sólido todo o ordenamento jurídico. 

No esteio desse raciocínio, em meio à ânsia de arrecadação do 

Estado, criminalizando condutas com o objetivo de aumentar a arrecadação, considerando 

ainda os muitos erros legislativos é fácil concluir que, no tocante ao crime de apropriação 

indébita da contribuição previdenciária dos empregados, se a lei penal tributária não 

obedecer aos princípios de Direito Penal que definem o que é ou não crime, o operador do 

direito não possuirá meios de distinguir o empresário que não recolheu o tributo porque de 

fato quis evadi-lo, locupletando-se através do delito, daquele que só tinha recursos 

suficientes para pagar os funcionários e fechar as portas da empresa. Nesse sentido, 

portanto, reside a pretensão desse trabalho que busca através da pesquisa e sedimentação de 

conceitos jurídicos delimitar o crime de não recolhimento da contribuição previdenciária no 

prazo legal, dentro dos princípios gerais do Direito, e dos princípios específicos do Direito 

Penal e do Direito Tributário. 

Por outro lado, num contexto mais amplo também é preciso  

despertarmos para a realidade social que vivemos na atualidade. Infelizmente, às vezes os 

erros legislativos são cometidos propositadamente, numa verdadeira e intencional violação 

dos direitos humanos. Precisamos não somente questionar as leis que nos são impostas, mas 

também o fato da razão pela qual muitas vezes não as questionamos mas simplesmente as 

obedecemos. Qual é o impacto, qual é a influencia que a lei possui na sociedade e no 

indivíduo ? A palavra lei impinge ao homem um sentimento de legitimidade de domínio 

daqueles que a criaram. Existe uma presunção de que toda lei é válida e idônea, devendo 

ser obedecida, de modo que os governos fazem uso dessa presunção a fim de poder 
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controlar o povo através de leis ilegítimas, que em nada cumprem com o seu propósito de 

garantia, mas pelo contrário violam o Princípio da Legalidade e da igualdade entre todos os 

homens. A situação é muito mais comum do que imaginamos. Dias atrás, ao reclamar de 

uma cobrança indevida na conta telefônica, a atendente respondeu que “por lei” a empresa 

só era obrigada a devolver o que havia cobrado indevidamente nos últimos noventa dias. 

Que decadência de direitos à restituição é essa estabelecida em favor de umas poucas 

empresas telefônicas e em detrimento do consumidor e de toda a sociedade? Infelizmente 

precisamos atentar também para o caso de que temos um legislativo muitas vezes venal que 

se presta a servir aos interesses de conglomerados econômicos ou forças políticas 

recebendo para tanto, vantagens pessoais. 

Precisamos estar atentos para governos que tentam, através de suas 

leis, legitimar formas de controle indevidas, estabelecendo direitos e obrigações infundados 

e impróprios, e obrigando a sociedade a dispor de seus direitos legítimos, sejam eles 

patrimoniais ou de outra natureza; ou pior, muitas vezes usando o poder das leis para 

cometerem as maiores atrocidades e impor o domínio ilegítimo e o terror sobre a sociedade. 

Existem leis que por violarem os princípios gerais de direito não devem ser cumpridas, e 

cabe aos operadores do direito o dever de alertar a sociedade da existência delas.  

Portanto, é também nesse contexto de análise crítica que o presente 

estudo se propõe a investigar a lei que institui o crime de apropriação indébita da 

contribuição previdenciária dos empregados, o qual foi instituído inicialmente sob a forma 

de uma legislação que equiparava a referida conduta ao crime de apropriação indébita, 

sendo que posteriormente veio a ser descrita de forma autônoma na Lei nº 8212/91, artigo 

95, alínea “d”, e agora vem expressa no Código Penal, artigo 168-A, por força da Lei nº 

9983 de 14/07/2000. 

A necessidade do presente estudo surgiu de situações concretas do 

dia a dia, nas quais era necessário encontrar um meio legal de se distinguir a pessoa do 

criminoso tributário da pessoa do devedor inadimplente de tributos. Verificou-se, através da 

divergência jurisprudencial, que a mesma dificuldade era encontrada também pelos juízes 

no sentido de determinar a existência ou não dos elementos do crime na simples conduta de 

deixar de recolher a contribuição previdenciária dos empregados. A doutrina, por sua vez, 
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embora rascunhasse um caminho no meio da turbulenta discussão, lamentavelmente não é 

de todo unânime no sentido de delimitar com precisão os contornos do delito em tela. 

Para solucionarmos essas indagações, é mister que primeiramente 

tenhamos uma visão dos princípios gerais de direito que normatizam o problema. Nesse 

sentido, é preciso que se conheça o contexto onde o elemento a ser estudado se encontra 

inserido, o princípio mestre que norteia toda a construção de validade ou invalidade de um 

preceito impositivo de conduta. Buscou-se, portanto, esteio nos estudos do Princípio da 

Legalidade, sua origem e características, definindo a forma como as leis se tornaram um 

instrumento legítimo de dominação e adquiriram a presunção de veracidade e certeza. 

Posteriormente, optou-se para um estudo formal da norma jurídica, baseado nos estudos de 

Kelsen e Cossio. Definida a estrutura formal iniciou-se um estudo da norma tributária e 

mais especificamente, da norma que instituiu a contribuição previdenciária dos 

empregados. A partir de então a pesquisa se volta para a definição de crime e dos princípios 

de Direito Penal, e, finalmente, com base nos estudos realizados, passa-se a elaborar uma 

análise conclusiva do delito à luz do Direito Penal e dos Princípios Gerais de Direito. 

 
 

2 CONTEXTUALIZANDO O TEMA 

 

2.1 PODER, SOCIEDADE, DIREITO E ESTADO 

 

Ao iniciarmos nossa reflexão a respeito da contribuição 

previdenciária dos empregados e do delito de apropriação indébita a ele relacionado não 

poderíamos deixar de situar primeiramente o terreno onde o edifício jurídico que vamos 

examinar se encontra construído. Corroborando essa visão vemos que todo o arcabouço do 

sistema legal se encontra sedimentado sobre pilares de onde se retira força e sustentáculo, 

verdadeiros princípios gerais de direito, dessa forma seria inconsistente se de plano 

iniciássemos pelo estudo dogmático específico, sem apresentar conceitos através dos quais 

iremos trabalhar durante toda a pesquisa, os quais constituem verdadeiros fundamentos do 
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raciocínio jurídico. Nisso, pois, repousa esta primeira fase de estudos, tendente, por 

conseguinte, a posicionar o Direito Penal e o Direito Tributário, dentro de um Estado de 

Direito regido pelo Princípio da Legalidade.  

Importa percebermos que poder, controle, leis, povos, sociedade, 

organizações, Estado, são palavras com significações indiscutivelmente afins, cuja essência 

sem dúvida desperta o interesse de estudiosos no sentido de determinar suas engrenagens, 

conhecer seu funcionamento, definindo o meio através do qual se traduz o mecanismo do 

poder, na tentativa de entender uma forma de como alcançá-lo, dominá-lo e dele usufruir, 

sem dele tornar-se vítima. Muito longe de esgotar esses vastos e complexos temas, e 

também sem qualquer pretensão de estabelecer verdades absolutas, busca-se inicialmente 

um posicionamento a respeito das leis como forma de dominação e controle da sociedade, 

estabelecendo a trajetória da conscientização da própria sociedade de que elas seriam a 

alternativa que garantiria a preservação de seus direitos essenciais e um convívio social 

pacífico, traçando um paralelo entre o Estado Moderno e o Princípio da Legalidade firmado 

e consolidado como o principal instrumento dos dominados para a limitação do poder de 

controle do dominador, estabelecido como meio de equilíbrio de forças, pedra de toque que 

vem travestir a forma de dominação dos homens pelas leis como sendo um autogoverno, 

uma autodeterminação, retratando como tal princípio está tão intimamente ligado à 

tributação e ao direito de propriedade. Em seguida, serão analisadas as características do 

Princípio da Legalidade e suas implicações no âmbito genérico, penal e tributário, 

efetuando uma análise mais específica do princípio em face do instituto da medida 

provisória modificado pela Emenda Constitucional nº 32 de 11/09/2001. Posteriormente, 

definiremos o conceito doutrinário de sistema, no qual se encontram inseridos o Direito 

Tributário e o Direito Penal, precisando em cada ramo as suas peculiaridades, definindo a 

estrutura da norma jurídica e finalmente analisando a contribuição previdenciária dos 

empregados e as implicações penais da omissão no seu recolhimento. 
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2.1.1 Poder e Dominação 

Por que obedecemos às leis? Existe algum poder sobre nós, uma 

influência mágica nesse instituto, que nos impõe temor e subserviência? Algo que nos 

impele a obedecermos às leis simplesmente porque são leis? Qual é o peso e qual é essa 

força que as leis tem sobre nós? Por que essa relação de subordinação? Vemos que, ao 

nascer, já nos encontramos sob a égide de uma autoridade que tem total poder sobre nós, 

dada a nossa dependência vital em relação a ela. Em pouco tempo observamos que a força 

física também institui uma relação de poder sobre nossos desígnios. Começam a surgir 

novas relações de poder onde por vezes somos subordinados ou então subordinamos 

aqueles que, de alguma forma, exercem ou sofrem alguma forma de dominação. Em um 

dos pólos de uma dessas relações de poder certamente existe a figura do Estado, que utiliza 

como instrumento as suas leis no sentido de regular o comportamento do indivíduo em 

sociedade. Essa primeira parte é, portanto, uma reflexão, um posicionamento a respeito das 

relações de poder entre o Estado e o indivíduo, e o instrumento, o veículo que 

consubstancia essa relação de poder, que são as leis.  

Obviamente existem diversos conceitos de poder e de autoridade, os 

quais de fato são pontilhados de muitas nuances que, se observadas de forma minuciosa, 

poderiam vir a constituir variedades conceituais totalmente distintas. Toda conceituação é 

uma concepção, ou seja, é a expressão daquilo que foi apreendido por um observador, um 

intérprete, de modo que, em havendo diferentes intérpretes, existe uma grande 

probabilidade de existirem diversos conceitos, não exatamente iguais, a respeito de um 

mesmo objeto. Por outro lado, como bem disse Martin Heidegger, “A linguagem é a casa 

do ser”2. Na esteira desse pensamento, podemos entender também que nem sempre 

expressamos de forma exata tudo o que apreendemos, e se de alguma forma um conceito é 

aquilo que apreendemos, ele também é aquilo que traduzimos, aquilo que expressamos, daí 

a importância da linguagem. Para exemplificarmos a diversidade conceitual de poder, 

podemos citar os estudos de Foucault ao definir o poder disciplinar e o biopoder como 

                                                 
2 HEIDEGGER, Martin. Carta Sobre o “Humanismo” – Carta a Jean Beaufret, Paris.  Rio de Janeiro: 

Tempo Brasileiro, 1967. p.24 
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sendo formas de poder3; o primeiro, como uma espécie de mecanismo para o bom 

adestramento, uma fábrica de indivíduos4; e o segundo, como uma variedade que atua sobre 

as populações como um todo e não sobre o indivíduo, agindo sobre os processos de vida 

como nascimento, morte, doenças, longevidade etc5.   José Afonso da Silva ao 

conceituar o poder político, assim leciona: “O poder é um fenômeno sócio-cultural. Quer 

isso dizer que é fato da vida social. Pertencer a um grupo social é reconhecer que ele pode 

exigir certos atos, uma conduta conforme com os fins perseguidos; é admitir que pode nos 

impor certos esforços custosos, certos sacrifícios; que pode fixar, aos nossos desejos, certos 

limites e prescrever, às nossas atividades, certas formas. Tal é o poder inerente ao grupo 

que se pode definir como uma energia capaz de coordenar e impor decisões visando a 

realização de determinados fins.”6   

Todavia,não é nosso interesse neste momento discutir as diversas 

formas de poder, mas sim definir o poder como forma de dominação, portanto, nesse 

sentido, vamos adotar um conceito de poder simples e abrangente, o qual também é 

proposto por Weber em seus estudos para “Economia e Sociedade”, ocasião em que 

alcançara o estágio mais avançado de sua “...penetração terminológica” 7. Assim vamos 

afirmar que Poder é a probabilidade de um agente de realizar o objetivo almejado, ou seja, é 

a capacidade de um agente de alcançar, independentemente de vontades externas, os 

resultados pretendidos. É interessante ressaltar que o conceito de poder vem sempre 

relacionado com as idéias de ordem e legitimação, principalmente porque talvez seja este  

seu mais importante adjetivo, salientando que nem sempre o poder é legítimo, pois, como 

disse Maquiavel, o poder muitas vezes é conquistado pela força e posteriormente 

estabelecido de forma a constituir um novo governo8. Nesse caso, porém, mister trazer a 

lume as sábias considerações de Locke a respeito: “Que o agressor que se põe em estado de 

guerra com outrem, invadindo-lhe injustamente o direito, não pode nunca, por meio de tal 

                                                 
3 Apud EWALD, François. Foucault, a Norma e o Direito. Lisboa: Veja, 1993, p.88, 108/109. 
4 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: História das Violências nas Prisões. p.153. 
5 Idem. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins fontes, 2000, p. 289, 297. 
6 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 19 ed. São Paulo: Malheiros, 2001, 

p.110. 
7 Apud Katie Arguello. Weber e o Direito: Racionalidade e Ética. Dissertação de Mestrado. Florianópolis, 

1995. p. 10. 
8 MACHIAVELLI, Nicollo. Os Que Com Atos Criminosos Chegaram Ao Governo De Um Estado (Capítulo 

VIII). In O Príncipe. São Paulo: Martin Claret, 2002. p.62. 
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guerra injusta, chegar a ter direito sobre o conquistado, todos os homens facilmente 

concordarão não terem direito de império ladrões e piratas sobre quem quer que tenham 

força bastante para dominar, (...) aquele que conquista em guerra injusta não pode ter 

qualquer direito à submissão e obediência do conquistado”9, e ainda “Nenhum Governo 

pode ter direito à obediência de um povo que não a consentiu livremente”10.  

 Novamente tomando emprestado os estudos de Weber, observamos 

que o conceito de dominação (autoridade) é mais complexo e desenvolvido que o conceito 

de poder, uma vez que é a concretização, a materialização do conceito de poder, podendo 

ser verificado quando determinado agente realiza seu desiderato e incorpora, pela prática, o 

poder. Tal incorporação materializa-se na categoria “autoridade”. A autoridade é a instância 

concreta do poder, é o poder acontecendo na sociedade. O conceito de autoridade é mais 

lapidado que o de poder, pois pressupõe a existência de uma ordem estabelecida, uma 

legitimidade intrínseca. Importa salientar que, nesse caso, existe sempre a contrapartida, o 

outro lado da moeda, o qual podemos definir como a subordinação, que nada mais é do que 

o estado daqueles que realizam um ato de acordo com a vontade daquele que detém o 

poder. A subordinação efetiva pode depender de (1) considerações utilitárias por parte 

daquele que obedece; (2) costume e hábito cego de obedecer; (3) mera inclinação pessoal 

do súdito. 

 Nesse sentido, podemos concluir que existe uma dominação e uma 

subordinação na medida em que o poder do imperante/dominador sobre o subordinado seja 

legítimo. A legitimidade é um dado subjetivo, pois é preciso que as pessoas que obedecem 

acreditem que ela existe. A legitimidade é a natureza da relação de poder. Rompendo-se a 

legitimidade rompe-se a dominação e a subordinação. 

 Segundo Weber as bases da legitimidade da dominação são três 

situações ideais, tipos puros que, na sociedade, são encontradas de forma inter-

relacionadas: legal, tradicional, carismática. Ora, de fato, novamente observamos que esse 

grande cientista social, com sua notória percuciência, abrange nessa classificação todas as 

formas de dominação percebidas na história da humanidade, esclarecendo, por oportuno, 
                                                 
9 LOCKE, John. Segundo Tratado Sobre o Governo Civil. São Paulo: Ibrasa,1963. p.112. 
10 Ibidem, p.121. 
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que a classificação tradicional se divide ainda em patriarcal e patrimonial, classes que serão 

objeto de melhor análise futuramente.  

Entretanto, verifica-se empiricamente que a dominação legal é a mais 

importante das três formas de dominação acima descritas, não só pela natureza de seus 

fundamentos ser mais sólida e consistente, mas principalmente porque decorre diretamente 

de um processo de racionalização e também por causa de seu caráter público e impessoal, 

que também lhe outorga uma maior característica de independência e perpetuidade. Um dos 

principais exemplos de categorias do cotidiano onde a dominação legal se encontra inserida 

é na burocracia, que é uma estrutura hierárquica de poder baseada em funções, sendo que, 

nesse caso, só há poder baseado em um estatuto, que nada mais é do que a lei dentro dessa 

estrutura. O quadro administrativo não age por vontade própria, pois tem que respeitar a 

vontade da lei. Ascende funcionalmente em razão de uma competência, um saber 

especifico, distribuído e classificado pela norma dentro de uma hierarquia. A burocracia, 

por sua vez, é encontrada tanto dentro do Estado como nas empresas capitalistas. Contudo, 

os critérios, dentro da organização burocrática, nem sempre são puramente racionais, uma 

vez que sofrem ingerências de fatores externos, principalmente políticos.  

 Já dissemos que a dominação legal corresponde paralelamente à 

estrutura burocrática do Estado moderno ou da empresa capitalista. Nesse caso, saliente-se, 

ela é a base da administração, e é quem determina as relações e o comportamento do 

servidor público ou funcionário dentro da estrutura. Importante salientar que tal forma 

possui um caráter impessoal, ou seja, o poder não é uma qualidade inerente ao sujeito, mas 

sim às funções que integram a estrutura na qual ele está inserido. A estrutura burocrática 

seleciona as pessoas não através das qualidades meramente pessoais, mas sim através da 

especialização das funções, de modo a atribuir a cada pessoa determinadas funções e 

atividades de acordo com a necessidade da estrutura para a consecução de seus fins. 

Todavia, cabe ressaltar que, embora a burocracia talvez seja a principal forma de estrutura 

social onde predomina a dominação legal, nenhuma dominação legal é total e 

exclusivamente burocrática, uma vez que as várias formas de dominação se inter-

relacionam.  
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 A dominação legal atende a um critério racional, a natureza da sua 

legitimidade segue um padrão racional, visto que são as leis que regulam o exercício do 

poder11. Vale dizer, só há poder na medida em que há uma regra correlacionada. A 

dominação legal pode existir em vários tipos de estrutura. Quando se fala, portanto, em 

dominação legal, necessariamente há que se falar em regras e normas, ou seja, existe de 

fato uma regulamentação que é determinante do funcionamento da estrutura seja ela qual 

for. Assim, quanto mais complexa a estrutura mais complexa será a rede de normas que a 

regulamentam. Ademais, o homem pode estar inserido em diversas estruturas 

simultaneamente, e, portanto, subordinado a diversas dominações. 

 Na dominação tradicional, ao contrário da essência burocrática e 

funcional da dominação legal, observamos que a pessoa que exerce o poder detém o poder 

por tradição ou por natureza, de modo que a dominação tradicional pode ser patriarcal ou 

patrimonial. 

 O patriarcalismo é o tipo mais puro de dominação tradicional, é 

originário das sociedades antigas e tem no homem o chefe de família, aliás, até pouco 

tempo atrás influenciava, por exemplo, o Código Civil de 1916, ao disciplinar as relações 

de família. O patriarca é a figura central de governo, o quadro administrativo é totalmente 

dependente dele. O quadro tem, em verdade, uma relação pessoal e intrínseca com o 

patriarca, de modo que, na medida em que o corpo administrativo segue a vontade do 

patriarca, pode ser classificado como heterônomo e heterocéfalo (não há autonomia, o 

órgão de decisão é distinto, separado do corpo administrativo). A legitimidade é decorrente 

de qualidades pessoais objetivas. Não sendo autônomo o quadro administrativo, verifica-se 

nesse aspecto, uma certa aproximação da dominação legal, onde existe uma subordinação 

funcional. 

                                                 
11 O conceito de “racional” que permeia as teorias de Weber pressupõe uma adequação lógica, objetiva e 

natural entre a causa e a conseqüência de uma ação social a tal ponto que causa e conseqüência possam ser 
vistas num todo, integrando uma só ação, numa relação direta e objetiva, destituída de qualquer caráter 
subjetivo. Dessa forma toda ação objetivando fins e orientada desta maneira racional, possui, em razão dos 
meios em que forem nela empregados, um certo grau de evidência, ou melhor de obviedade. O processo de 
racionalização é uma das preocupações centrais em Weber. A obra de Max Weber é, em última análise, 
voltada ao estudo dos fatores sociais que causaram a racionalização característica da civilização ocidental. 
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 No patrimonialismo, o quadro administrativo subordinado ao 

governante tem maior independência em comparação com o patriarcalismo, tendo, 

diferentemente daquele, poder de decisão, sendo, portanto, autônomo e autocéfalo. 

Garante-se, nesse caso, essa maior independência, através da delegação de competência. 

Aproxima-se, sob um outro aspecto, da dominação legal, em virtude da parcial 

independência dada através da delegação ou fixação de competência. 

 A dominação carismática é um tipo especial e não encontra 

correspondência com os demais critérios usados na classificação dos outros tipos de 

dominação, pois se baseia exclusivamente no carisma.  O elemento do carisma é uma 

faculdade especial, podendo ser fruto de um ato de heroísmo, ou de uma simples 

capacidade oratória, mas sem dúvida derivada de uma qualidade subjetiva, ou de um evento 

vinculado à pessoa que venha a lhe atribuir uma qualidade especial. Somente surge e se 

desenvolve de forma coletiva, ou seja, é um fenômeno grupal. Possui uma característica 

peculiar, qual seja, uma ausência de regras. Para a Sociologia, no estudo de uma dominação 

carismática não se indaga sua validade, não se questionam os valores defendidos e 

destruídos pelas suas ações. Sua existência, nesse campo, vale dizer, a consideração do 

carisma, não depende de um juízo de valor objetivo quanto os resultados da dominação. Por 

exemplo, quando se analisa uma personalidade da história, como Hitler, sob o ponto de 

vista da dominação, não se quer saber se ele foi justo ou injusto, mas sim se ele teve 

reconhecida sua autoridade na sociedade na qual estava inserido, sendo isso um dado 

objetivo, um exemplo concreto. 

 O que determina a passagem do tipo carismático para o tipo legal ou 

para o tradicional é a rotinização do carisma, isto é, a perpetuação do poder que foi 

adquirido através do carisma, a qual deve ser mantida através do tempo para que então 

ocorra a passagem. É decisiva na passagem do tipo de dominação carismática para a legal 

ou para a tradicional a questão da sucessão do carisma. 

 Em suma, para a caracterização da dominação carismática é 

necessário determinar se o poder é fruto de uma qualidade atribuída em função de um fato 

ocorrido ou de uma característica pessoal. A maior dificuldade, todavia, refere-se à 
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sucessão, uma vez que se faz necessário que o líder carismático tenha um substituto para 

que haja perpetuação do carisma. 

Nota-se que todas essas formas de dominação são de fato 

encontradas simultaneamente na sociedade, no dia a dia das relações sociais, sejam elas 

familiares, funcionais ou econômicas. Segundo Weber, foi o processo de racionalização que 

fez com que a civilização passasse a explicar objetiva e tecnicamente a realidade, tornando-

se um instrumento para a leitura do mundo, trazendo como resultado o desencantamento do 

mundo, como conseqüência de sua descoberta, sob o prisma da racionalidade, 

desencantamento esse fruto dessa progressiva explicação objetiva e tecnicista do mundo. A 

ciência passa a demarcar os limites dessa racionalidade e a racionalidade passa a demarcar 

os limites da realidade, delineando os contornos de um novo mundo. Nesse aspecto, Weber 

aponta o surgimento da fé na ciência como instrumento de determinação da verdade, sendo, 

aliás, o primeiro a dizer que a modernidade surge com a fé na razão instrumental. Observa-

se que a racionalidade permite uma dominação legal, mas afasta gradativamente a 

dominação tradicional e a carismática. 

Ora, é indiscutível o processo de racionalização pelo qual passou a 

humanidade. Mais evidente até se visualizarmos o iluminismo como o rompimento de um 

paradigma, onde o inexplicável era aceito com total conformismo, como sendo obra do 

destino, do acaso ou dos deuses. Com o crescimento geométrico da racionalidade, pensava-

se que tudo que fosse real, no sentido oposto de imaginário, podia ser explicado pela razão,  

até mesmo aquilo que a razão por enquanto não tinha capacidade de explicar, mas contanto 

que, provada sua existência como uma realidade empírica, encontrar-se-ia certamente 

fundamentada numa racionalidade mesmo que oculta. 

  O crescente processo de racionalização passou a ser então adequado, 

conformado e aplicado às diversas esferas sociais, obedecidas as suas peculiaridades, quais 

sejam: Estado moderno; capitalismo; burocracia; ética protestante; liberalismo; direito. Essa 

adequação significativa opera-se e desenvolve-se, através e em função da unidade da 

sociedade e da centralização do poder da sociedade realizada pelo Estado, de modo que 

como conseqüência dessa centralização também se torna necessário que o Estado seja ele 
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próprio controlado, mesmo porque todos os poderes estão centralizados numa entidade 

específica12. 

 A burguesia passa a favorecer-se com a gradativa centralização do 

poder no Estado, são quebradas barreiras alfandegárias, e diminuídas numericamente e, por 

conseguinte, também quantitativamente as taxações, entretanto, ao mesmo tempo, a 

burguesia percebia a necessidade de defender-se também dessa nova organização 

administrativa cada vez mais poderosa, daí por que começam a surgir várias teorias como a 

de Montesquieu, relativa à tripartição de funções e ao controle do poder estatal. Por outro 

lado, um Estado com tanta força e com numerosas funções necessita de um quadro de 

funcionários, o que vem a ser possibilitado pelo desenvolvimento da tributação não mais 

em espécie, mas em moeda. Ademais, para recepcionar o grande número de funcionários, é 

indispensável a existência de regras, emergindo, portanto, a importância do Direito para 

regrar não só ao Estado internamente através de normas burocráticas, mas também a 

relação entre Estado e sociedade. 

 O Direito passa a ser o instrumento regulador dessa nova ordem 

social. Assume proeminência e relevância no contexto sócio econômico regido pela 

racionalidade. O direito torna-se o grande agente de legitimação da política. Com a 

formação do Estado moderno era fundamental que houvesse uma regulamentação do poder 

e da burocracia. O Estado legítimo é aquele que aplica a lei, então é o Direito que irá 

determinar o nível de legitimação do Estado, e viabilizar a ocorrência das situações através  

da positivação de sua aprovação ou reprovação. O Direito legitima o Estado, a política, 

assim como também a economia. A base de legitimação do Direito racional formal é uma 

base material, axiológica, que se traduz no valor que a sociedade confere a certos atos 

sociais. 

 

 

                                                 
12 A adequação significativa é uma adequação de sentido, uma conformação, uma acomodação coordenada 

de significados e motivações voltados para um determinado fim, denotando a essência de uma 
racionalidade central. É um conjunto de fatos em  movimento interligados por  uma racionalidade, ou seja, 
que apontando para um sentido único. 
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2.1.2 Estado de Direito – Um Breve panorama da formação do Estado de Direito 

2.1.2.1 Maquiavel, Hobbes e Locke 

Clèmerson Merlin Clève em sua obra “Atividade Legislativa Do 

Poder Executivo” inicia seu discurso com uma precisa afirmação quanto a relação entre 

poder, teoria política e Estado. Segundo o autor, “O poder constitui questão nuclear da 

teoria política”13. Realmente, nada mais preciso do que considerar a teoria política como 

sendo essencialmente uma teoria sobre o “poder”. Por outro lado, também não poderíamos 

deixar de associar teoria política a “Estado”, deixando de lado aquele que é considerado por 

muitos como o pai da ciência política – Maquiavel.  

 Historiadores diversos apontam Maquiavel como tendo sido o 

primeiro a utilizar a palavra Estado para exprimir a estrutura política dirigente de um povo 

socialmente organizado.  Denota-se através de sua obra que ele tinha como principal foco a 

questão da estabilidade do poder. Repetidamente encontramos no texto os verbos 

“mantenere” e “durare”, e sua atenção concentrou-se sobre as indicações de como ganhar o 

poder, de como mantê-lo e por que se o perde. Foi considerado um arquiteto do poder por 

excelência ressaltando dentre seus interesses o equilíbrio político14.  Nesse sentido, segundo 

Marcílio Marques Moreira, “... poderíamos dizer que sua preocupação principal girava em 

torno da problemática da legitimação política, entendida como uma obediência tranqüila, 

consentida, que demandasse um gasto mínimo das reservas, sempre limitadas, das moedas 

do poder: força, propaganda, feitos externos, desempenho econômico”15. 

Maquiavel escreveu “O Príncipe” em 1513, numa época em que a 

França e a Espanha já eram unificadas e seu poderio militar fortalecia ainda mais seu poder 

político de modo que a Itália, desunida, sucumbia às suas vontades. Maquiavel sabia que a 

força, seria advinda da união, e o corolário da união seria um governo legítimo que tivesse 

o apoio da população. Verifica-se, portanto, na sua obra o embrião de um “Manual para 

                                                 
13 CLÈVE, Clemerson Merlin. A Atividade Legislativa do Poder Executivo. 2. Ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2000, p.21. 
14 MOREIRA, Marcílio Marques. O Pensamento Político de Maquiavel. Brasília: Universidade de Brasília, 

1980. p.25. 
15 Ibidem. P.32. 
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Estados”, ou seja, um quadro, uma pintura, embora ainda em garranchos e rascunhos, 

daquilo que deveria ser uma estrutura política estável apoiada pelo povo. Nota-se, desde já, 

em seus escritos, sua preocupação com a estabilidade, com leis justas e com os impostos, e 

a própria consciência de que o ato de se tomar a propriedade do povo de forma ilegítima 

consiste num dos meios mais rápidos de perder-se o apoio da sociedade.  

 Na esteira desse pensamento que associa poder a Estado, e visando 

entender essa íntima ligação, fica claro a necessidade de visualizarmos também a 

constituição do Estado Moderno, sob o prisma das idéias de Hobbes e Locke, idealizadores 

de uma estrutura de Estado que eclodiu em sua forma inicial na Inglaterra do século XVII, 

como uma monarquia constitucional e parlamentarista, cujos princípios foram adotados na 

Constituição dos Estados Unidos da América, em 1787, e com a Revolução Francesa, na 

Declaração dos Direitos do Homem, em 1789, e posteriormente na própria Constituição 

Francesa, em 1791. O primeiro, Hobbes, vivenciou lutas internas na Inglaterra, 

presenciando violência, medo e insegurança, e em razão do medo da anarquia e suas 

conseqüências concebeu um instrumento que pudesse estabelecer a ordem, um Estado forte, 

um Leviatã, algo que tivesse o poder de fazer cumprir regras de comportamento. Foi 

considerado um apologista do absolutismo, porém, em verdade, Hobbes não se preocupava 

em defender este ou aquele regime de governo, mas simplesmente buscava uma solução à 

insegurança reinante na Inglaterra do final do século XVI. Vejamos sua associação de 

idéias e valores através de seu próprio texto:  

 

Porque as leis de natureza (como a justiça, a equidade, a modéstia, a 
piedade, ou, em resumo, fazer aos outros o que queremos que nos façam) 
por si mesmas, na ausência do temor de algum poder capaz de levá-las a 
ser respeitadas, são contrárias a nossas paixões naturais, as quais nos faz 
tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. E 
os pactos sem a espada não passam de palavras, sem força para dar a 
menor segurança a ninguém. Portanto, apesar das leis de natureza (que 
cada um respeita quando tem vontade de respeitá-las e quando pode fazê-
lo com segurança), se não for instituído um poder suficientemente grande 
para nossa segurança, cada um confiará, e poderá legitimamente confiar, 
apenas em sua própria força e capacidade , como proteção contra todos os 
outros. 
... 
Portanto não é de admirar que seja necessária alguma coisa mais, além de 
um pacto, para tornar constante e duradouro seu acordo: ou seja, um 
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poder comum que os mantenha em respeito, e que dirija suas ações no 
sentido do benefício comum.  
A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-los  
das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros, garantindo-
lhes assim uma segurança suficiente para que , mediante seu próprio labor 
e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é 
conferir toda sua força e poder a um homem, ou uma assembléia de 
homens, que possa reduzir suas diversas vontades, por pluralidade de 
votos, a uma só vontade. O que eqüivale a dizer: designar um homem ou 
uma assembléia de homens como representante de suas pessoas, 
considerando-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos 
que aquele que representa suas pessoa praticar ou levar a praticar, em 
tudo o que disser respeito à paz e segurança comuns; todos submetendo 
assim suas vontades à vontade do representante, e suas decisões à sua 
decisão. Isto é mais do que consentimento, ou concórdia, é uma verdadeira 
unidade de todos eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de 
cada homem com todos os homens, de um modo que é como se cada 
homem dissesse a cada homem: Cedo e transfiro meu direito de governar-
me a mim mesmo a este homem, ou a esta assembléia de homens, com a 
condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira 
semelhante todas as suas ações. Feito isto, à multidão unida numa só 
pessoa se chama Estado, em latim civitas. É esta a geração daquele grande 
Leviatã, ou antes (para falar em termos mais reverentes) daquele Deus 
mortal, ao qual devemos, abaixo do Deus Imortal, nossa paz e defesa. Pois 
graças a esta autoridade que lhe é dada por cada indivíduo no Estado, é 
lhe conferido o uso de tamanho poder e força que o terror assim inspirado 
o torna capaz de conformar as vontades de todos eles, no sentido da paz 
em seu próprio país, e da ajuda mútua contra os inimigos estrangeiros. É 
nele que consiste a essência do Estado, a qual pode ser assim definida: 
Uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos 
recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um como autora, de 
modo a ela poder usar a força e os recursos de todos, da maneira que 
considerar conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum.16

 

Vemos assim que Hobbes invocava a soberania como um poder 

tutelar, algo que tivesse a finalidade de proporcionar a segurança e o bem estar do povo, 

algo dotado da concentração dos poderes individuais nele convergidos e condensados, 

capaz de julgar e condenar aquele que violasse suas normas. Sua visão, portanto, era 

relativamente limitada à busca de uma solução aos conflitos sociais da época, de modo que 

não se ateve de fato em discorrer a respeito de formas de governo, ou aprofundar-se em 

princípios democráticos, uma vez que sua preocupação era outra, qual seja, a segurança. 

Apesar de sua visão restrita a esse aspecto, mais sociológica que política, em sua obra 

                                                 
16 HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. [s.l.], Nova 

Cultural, [s.d.], p.141-144. 
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percebe-se um esboço do conceito de contratualismo e de representatividade, os quais cada 

vez mais foram sendo sedimentados, sendo ao final coroado por Rousseau no “Contrato 

Social”.  

 Já, sob um outro aspecto, observamos que seu compatriota John 

Locke, alguns anos mais tarde,  analisou de forma mais precisa as formas de governo, seus 

estudos, mais profundos na área política, serviriam, inclusive, para rebater o caráter 

absolutista da obra de Hobbes. Locke foi considerado o teórico da Revolução Inglesa de 

1688. Para Locke, diferentemente de Hobbes, o homem era um ser decente, inclinado à 

vida social, racional, e por isso tendente à estabilidade, sendo essa a principal concepção 

que serviria de moto aos ideais de liberalismo e iluminismo da época. O estado de natureza, 

para Locke, não era a luta e a anarquia preconizada por Hobbes, mas um simples convívio 

social desorganizado, desestruturado, pré-político. Em Locke também é fundamental a idéia 

da lei natural, que segundo ele se tratava de uma norma objetiva, emanada de Deus, que a 

razão humana adaptava. A qual, na verdade, dizia mais respeito aos direitos individuais do 

que às responsabilidades do indivíduo perante a sociedade, pois afirmava que antes de 

existir governo o homem era livre, independente e dotado de direitos iguais e inalienáveis 

como a liberdade, a vida e a propriedade, sendo natural a lei que assegura o respeito e a 

proteção à esses direitos. Nesse sentido, o governo teria a finalidade de assegurar a livre 

fruição desses direitos por todos os homens. 

O “Segundo Tratado” apresenta importantes contribuições a respeito 

dos limites do governo, assunto que escapava à plena atenção dos medievalistas, apesar de 

que já compreendiam o governo como “encargo” exercido em nome dos governados. Locke 

colaborou decisivamente para o fortalecimento desse entendimento, traçando limites ao 

governo e desenhando um esboço da doutrina da separação dos poderes. Não formulou essa 

idéia tão claramente como Montesquieu, mas é certo que falou em “... equilibrar o poder 

do governo pela colocação de diversas partes dele em diferentes mãos”.  Distinguiu, entre 

três funções, a executiva, a legislativa e a federativa (relações exteriores), porém, como 

registramos, não chegou a elaborar a teoria da separação como posteriormente veio a ser 

firmada por Montesquieu. Vejamos alguns trechos dessa tão significativa obra nas palavras 

de seu autor. 
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O homem nascendo, conforme provamos, com direito a perfeita liberdade e 
gozo incontrolado de todos os direitos e privilégios da lei da natureza, por 
igual a qualquer outro homem ou grupo de homens do mundo, tem, por 
natureza, o poder não só de preservar a sua propriedade – isto é, a vida, a 
liberdade e os bens — contra os danos e ataques de outros homens, mas 
também de julgar e castigar as infrações dessa lei por outros conforme 
estiver persuadido da gravidade da ofensa, mesmo com a própria morte 
nos crimes em que o horror do fato o exija, conforme a sua opinião. 
Contudo, como qualquer sociedade política não pode existir nem subsistir, 
sem ter em si o poder de preservar a propriedade e, para isso, castigar as 
ofensas de todos os membros dessa sociedade, haverá sociedade política 
somente quando cada um dos membros renunciar ao próprio poder 
natural, passando-o às mãos da comunidade em todos os casos que não lhe 
impeçam de recorrer à proteção da lei por ela estabelecida. E assim 
excluindo-se todo o julgamento privado de qualquer cidadão particular a 
comunidade torna-se árbitro em virtude de regras fixas estabelecidas, 
indiferentes e as mesmas para todas as partes, e por meio de homens, que 
derivam a autoridade da comunidade para execução dessas regras, decide 
todas as diferenças que surjam entre quaisquer membros da sociedade com 
respeito a qualquer assunto de direito, e castiga as infrações cometidas 
contra a sociedade com as penalidades estabelecidas  pela lei; por esse 
meio é fácil distinguir quem está e quem não está em sociedade política. 
Os que estão unidos em um corpo, tendo lei comum estabelecida e 
judicatura – para a qual apelar – com autoridade para decidir 
controvérsias e punir os ofensores, estão em sociedade civil uns com os 
outros; mas os que não têm essa apelação em comum, quero dizer sobre a 
Terra, ainda se encontram no estado de natureza, sendo cada um, onde 
não há outro, juiz para si e executor, o que constitui, conforme mostrei 
anteriormente, o estado perfeito de natureza.17

... 
O objetivo grande e principal, portanto, da união dos homens em 
comunidades, colocando-se eles sob governo, é a preservação da 
propriedade. Para este objetivo, muitas condições faltam no estado de 
natureza: 
Primeiro, falta uma lei estabelecida, firmada, conhecida, recebida e aceita 
mediante consentimento comum, como padrão do justo e injusto, e medida 
comum para resolver quaisquer controvérsias entre os homens; ... 
Em segundo lugar, no estado de natureza falta um juiz conhecido e 
indiferente com autoridade para resolver quaisquer dissensões, de acordo 
com a lei estabelecida;... 
Em terceiro lugar, no estado de natureza falta muita vez poder que apoie e 
sustente a sentença quando justa, dando-lhe a devida execução.18

... 
O grande objetivo da entrada do homem em sociedade consistindo na 
fruição da propriedade em paz e segurança, e sendo o grande instrumento  
e meio disto as leis estabelecidas nessa sociedade, a primeira lei positiva e 
fundamental de todas as comunidades consiste em estabelecer o Poder 
Legislativo; como a primeira lei natural fundamental que deve reger até 

                                                 
17 LOCKE, John. Segundo Tratado Sobre O Governo Civil. São Paulo: Ibrasa, 1963. p.53-55. 
18 Ibidem, p.77, 78. 
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mesmo o Poder Legislativo consiste na preservação da sociedade, e até o 
ponto em que seja compatível com o bem público, de qualquer pessoa que 
faça parte dela. Esse Poder Legislativo não é somente o poder supremo da 
comunidade, mas sagrado e inalterável nas mãos em que a comunidade 
uma vez o colocou; nem pode qualquer édito de quem quer que seja, 
concebido por qualquer maneira ou apoiado por qualquer poder que seja, 
ter a força e a obrigação da lei se não tiver sanção do legislativo escolhido 
e nomeado pelo público; porque sem isto a lei não teria o que é 
absolutamente necessário à sua natureza de lei: o consentimento da 
sociedade sobre a qual ninguém tem o poder de fazer leis senão por seu 
próprio consentimento e pela autoridade dela recebida. ... 
... 
... o poder supremo não pode tirar a qualquer homem parte da sua 
propriedade sem consentimento dele;... Daí ser errôneo pensar que o 
Poder Legislativo ou supremo de qualquer comunidade pode fazer o que 
quer e dispor das propriedades dos súditos arbitrariamente, ou tirar-lhes 
qualquer parte delas à vontade... 
Verdade é que os governos não podem sustentar-se sem grande dispêndio, 
sendo natural que todos quantos gozam de uma parcela de proteção 
paguem do que possuem a proporção necessária para mantê-lo. Todavia, 
será ainda com o seu próprio consentimento, isto é – o consentimento da 
maioria, dado diretamente ou por intermédio dos seus representantes.19

... É um engano supor que esta imperfeição é própria somente das 
monarquias; outras formas de governo estão a ela sujeitas tanto quanto 
aquela. Porque sempre que o poder que se põe em quaisquer mãos para 
governo do povo e preservação da propriedade se aplicar para outros fins, 
e dela se faça uso para empobrecer, perseguir ou subjugar o povo às 
ordens arbitrárias e irregulares dos que o possuem, torna-se realmente 
tirania, ...20  

 

Vemos, na transcrição dessas poucas linhas, o delinear de princípios 

básicos que farão parte das constituições futuras dos Estados Modernos como o Princípio 

da Legalidade, o princípio da representatividade do Poder Legislativo, o princípio da 

segurança jurídica, o princípio do juiz natural. Daí a grande influencia do trabalho de John 

Locke na formação do Estado de Direito. Note-se, porém, a peculiar preocupação de Locke 

com a preservação do direito de propriedade, que seria a finalidade precípua da organização 

política da sociedade em Estado. Locke eleva o direito de propriedade a um patamar tal que 

coloca o direito de usufruir livremente da propriedade como principal objetivo a ser 

perseguido pelo Estado, e ao mesmo tempo o motivo principal pelo qual se poderia 

dissolver o legislativo ou resistir ao príncipe. 

                                                 
19  Ibidem, p. 83-89. 
20  Ibidem, p.129. 
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O Estado Moderno começa a tomar forma com o desenvolvimento 

uma nova estrutura social, sucedânea da antiga sociedade feudal, agora dividida, 

enfraquecida e decadente, como conseqüência das cruzadas e do fortalecimento dos 

príncipes. Uma nova estrutura decorrente de uma reorganização de forças impulsionadas  

pelas revoluções tecnológicas da época e pela formação de novas classes sociais, mas 

também pelo ressurgimento da idéia de soberania resgatada pelos filósofos aliados dos 

príncipes. Questões sociais associadas a uma conjuntura de fatores, como o 

desenvolvimento das técnicas de navegação e, por conseguinte, do mercantilismo e 

posteriormente do capitalismo, a ruptura da sociedade de castas, com o surgimento de 

novos bens de consumo e novas técnicas de produção, e o desenvolvimento de novas 

classes sociais,  alteraram gradativamente o equilíbrio do poder, antes disperso entre os 

senhores feudais, agora, porém, cada vez mais legitimamente concentrado nas mãos do 

príncipe, graças principalmente ao desenvolvimento paralelo da noção de soberania 

resgatada dos textos romanos pelos juristas da época, os quais vieram a dar sustentabilidade 

jurídica às monarquias. As normas de comportamento não escritas, baseadas nos usos e 

costumes da época, dispersas e distintas para cada região e, portanto, inseguras e incertas 

foram cedendo lugar ao Direito estatal escrito e seguro, reflexo  da compilação e ordenação 

de textos romanos no final da idade média, consolidando-se primeiramente o direito 

canônico e posteriormente os direitos civil e penal.  

É inegável, portanto, que o desenvolvimento do conceito de 

soberania tenha sido um dos pilares da construção jurídica do Estado Moderno e, ao mesmo 

tempo, por conseqüência, de toda essa estrutura normativa universal que hoje chamamos de 

Direito, sendo que a atuação dos juristas foi de fundamental importância no sentido de 

fornecer um instrumental jurídico capaz de permitir a consolidação de um poder 

monárquico forte21.  De fato, segundo o mestre Clèmerson Merlin Clève, “a Soberania é a 

corporificação discursiva dos fundamentos legitimadores dos direitos do príncipe, e dos 

deveres de obediência dos súditos. Trata-se da legitimação de uma relação assimétrica de 

                                                 
21 CLÈVE, Clemerson Merlin. A Atividade Legislativa do Poder Executivo. 2. Ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2000, Nota 3, p.22. 
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poder que estabelece uma dominação centrada no binômio dever-obediencia”22. Foucault, 

quando discorre em seu livro, “A microfísica do poder”, sobre a teoria jurídico-política da 

soberania, afirma que ela desempenhou quatro papéis. O primeiro, de um efetivo poder da 

monarquia feudal. O segundo, de uma justificativa para a construção das grandes 

monarquias administrativas. O terceiro, a partir do século XVII, como um motivo tanto 

para limitar quanto para reforçar o poder real, constituindo o grande instrumento de luta 

política e teórica em relação aos sistemas de poder dos séculos XVI e XVII. E o quarto, no 

século XVIII, em Rousseau, como sendo a base para a construção das democracias 

parlamentares, transferindo-se em definitivo a titularidade da soberania do príncipe para o 

povo e seus representantes.23

Esse processo de concentração de poder nas mãos do príncipe, 

deflagrado principalmente pelo desenvolvimento do conceito de soberania, vai dar origem 

ao nascimento do Estado Absolutista. Posteriormente, com o desenvolvimento exponencial 

do capitalismo e das teorias de tripartição de funções, surge o conceito do não 

intervencionismo, pedra de toque do Estado Liberal. Todavia, o bem estar social não é 

alcançado com o desenvolvimento do capitalismo, pelo contrário, surgem os abismos 

sociais, as desigualdades e a opressão econômica, gerando como contrapartida as teorias 

socialistas. Finalmente, com o advento do sufrágio universal e como conseqüência do 

aumento das desigualdades sociais, o Estado passa a ter uma nova função, qual seja, a de 

equilibrar as relações econômicas e de redistribuir a renda, provendo os mais necessitados 

do mínimo necessário a uma vida digna, o que veio então a se traduzir na emergência do 

Estado Social. Contudo, um Estado com muitas funções de caráter assistencial demanda um 

grande volume de receita, capaz de suportar a execução dos serviços a que se propõe a 

prestar, daí a evolução da tributação e dos sistemas legais tributários.   Há que se notar, 

porém, como bem salientou Clemerson Merlin Cléve, que os conceitos de democracia e 

liberalismo não são coincidentes, mas essencialmente distintos, pois, na história, 

observamos que existiu liberalismo sem democracia, a qual somente podemos afirmar que 

veio a surgir verdadeiramente com o advento do sufrágio universal. 

                                                 
22 CLÈVE, Clemerson Merlin. O direito e os direitos: elementos para uma crítica do direito contemporâneo. 

São Paulo: Acadêmica,1988, p.91. 
23 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979. p. 80. 
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2.1.2.2  A Magna Carta e as Constituições Francesa e Americana. 

Através de uma visualização histórica, partindo principalmente da 

Magna Carta, podemos verificar, de forma clara, a notável ligação entre a exigência de 

prestações pecuniárias e o consentimento direto ou indireto dos destinatários dessas 

exigências, como berço do Princípio da Legalidade, que vem posteriormente a  

consubstanciar o corolário do Estado de Direito. Nesse sentido, mediante uma detida 

análise, podemos afirmar que foi inicialmente a preocupação preponderante dos súditos 

contra uma desenfreada e desmedida tributação que fez surgir a exigência de uma 

legalidade específicamente tributária, e esta, por sua vez, foi evoluindo com o próprio 

desenvolvimento da consciência da sociedade de que a obrigatoriedade de se realizar ou de 

se deixar de realizar um determinado comportamento somente poderia decorrer de uma lei 

escrita e promulgada por representantes do próprio povo, nascendo assim o Princípio da 

Legalidade genérica, na forma como a vemos atualmente consagrada nas atuais 

democracias. Lembramos, por oportuno, que a importância, quanto à liberdade da 

propriedade, também é, quatro séculos depois, corroborada pelos ensinamentos de Locke, 

ao elevar em seu livro o uso livre e desimpedido da propriedade a um dos principais 

objetivos do Estado de Direito, idéia que impregnou sensivelmente o teor do Bill of Rights 

de 13/02/1689.  

Ainda cabe salientar, principalmente para os mais desavisados, e que 

seduzidos pelo estudo da dogmática desprezam a pesquisa histórica, que a natureza dos 

institutos jurídicos atuais, nesse caso específico do Princípio da Legalidade, corolário e 

pedra de toque do Estado de Direito, somente podem ser compreendidos em sua plenitude 

através de uma análise histórica. Conforme observa Carlos Maximiliano citando as palavras 

de Saredo: “...se o presente é um simples desdobramento do passado, o conhecer este 

parece indispensável para compreender aquele: daí a grande utilidade da História do 

Direito para o estudo da Ciência Jurídica”24. No mesmo sentido, Henri de Page afirma que 

                                                 
24 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 18 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1999.p.138. 
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“...quanto mais avançamos no direito civil, mais constatamos que a História...é a única 

capaz de explicar o que as nossas instituições são... e porque é que são as que existem”25. 

Assim, conforme expõe Victor Uckmar, em sua obra sobre o 

Princípio da Legalidade, observa-se, no decorrer da história, que o consentimento do povo 

quanto à tributação que lhe era imposta, de certa forma, sempre ocorreu, porém, de modo 

variado e em intensidades diferentes, sempre de acordo com o período histórico e as 

circunstâncias político-sociais da época26.  Correspondendo inicialmente a uma 

representação política de apenas parte da população, geralmente dos mais abastados e 

politicamente mais poderosos, estando sempre presente, obviamente, a oposição do 

soberano à qualquer limitação eventualmente imposta ao seu poder, o que, todavia, não 

impediu que tal postulado de se exigir o aval dos próprios tributados, fosse fortalecendo-se 

e tornando-se gradativamente cada vez mais robusto, ainda na idade média. 

Essa participação, que inicialmente era individual ou muito restrita a 

determinada classe, foi evoluindo paulatinamente, alcançando foros de coletividade e 

abrangendo uma parte maior dos setores representativos da sociedade. 

Uckmar salienta como sendo um episódio marcante nesse processo 

que antecedeu à promulgação da Magna Carta, aquele quando, na Inglaterra, em 1188, para 

enfrentar despesas da cruzada contra Saladino, deliberou-se a cobrança de um tributo que 

correspondia a 10% da renda, a ser pago tanto pelo clero como pelos leigos. Essa 

deliberação ocorreu na forma de Assembléias, com a participação de Henrique II: a) na 

primeira delas participaram os reis da França e Inglaterra, o clero e os barões, tendo sido 

decidido que o tributo também seria cobrado daqueles que não participavam das cruzadas; 

b) na segunda, Henrique II, de volta à Inglaterra, convocou a cúria regis, formada pelo 

arcebispo, bispos, abades, condes e barões, na qual, porém, já se constatou a presença de 

um número inusitado de empregados, de leigos e do baixo clero, sendo que nessa 

assembléia teria sido decidido o percentual de 10% da renda de cada um; c) Henrique II, 

                                                 
25 Apud, VIEIRA, José Roberto. Legalidade Genérica e Tributária no Direito Comparado in Medidas 

Provisórias em Matéria Tributária: As Catilinárias Brasileiras. São Paulo. 1999. Tese (Doutorado em 
Direito) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. P.115. 

26 UCKMAR, Victor. Princípio da Legalidade in Princípios Comuns de Direito Constitucional Tributário. 2. 
Ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p.11/14. 

 29



para obter a vinculação de todo o reino à decisão, convocou um grupo de burgueses de cada 

cidade, para obter o seu consentimento quanto à cobrança desse tributo.  

Nota-se também que características embrionárias do Princípio da 

Legalidade são encontradas em diversos países, aproximadamente na mesma época, 

conforme se depreende da obra de Uckmar. 

 Na França, o consentimento para a cobrança de tributos surgiu com 

os “Estados Gerais”, que se declararam prontos a ajudar o rei, cada um com o que pudesse, 

tendo sido chamados várias vezes, durante o século XIV, a aprovar contribuições para fazer 

frente às grandes despesas militares decorrentes da guerra com a Inglaterra.27

Na Espanha, as Cortes tinham a função primordial de tornar possível 

o afluxo de meios financeiros para o rei, e se verifica, em 1091, o primeiro documento que 

contém a solicitação do Soberano aos súditos para lhes cobrar impostos. Posteriormente, 

essas mesmas Cortes, diante de contribuições sempre mais gravosas, costumavam 

condicionar o consentimento à destinação que seria dada ao produto da arrecadação. 

Na Itália, na baixa Idade Média, tal como na Inglaterra, as 

contribuições dos vassalos a título de ajuda em determinados casos decorriam dos 

costumes. No início do século XII formaram-se os conselhos, que, além de possuírem vital 

importância na tomada de decisões graves, limitavam o poder consular, o qual não podia 

dispor das rendas das comunas sem o seu consentimento, sendo que, em situações 

extremas, nem o parecer favorável do Conselho era suficiente para imposição dos 

gravames, tornando-se necessário o consentimento da assembléia do povo.28

Todavia, salienta Uckmar que a despeito de todos esses fatos 

históricos, que serviriam de base para a futura legalidade, atribui-se à Magna Carta, o 

nascimento da primeira afirmação escrita referente ao hoje consagrado Princípio da 

Legalidade segundo o qual “nenhuma prestação pecuniária pode ser imposta a não ser por 

deliberação dos órgãos legislativos”29. 

                                                 
27 Ibidem. p.28. 
28  Ibidem, loc.cit. 
29  Ibidem, p.21. 
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Finalmente, durante o reinado de João Sem Terra30 (irmão de 

Ricardo I, Coração de Leão), os barões pressionados pela alta carga tributária, destinada a 

fazer frente às despesas das cruzadas, e revoltados contra o caráter despótico do soberano, 

obrigaram-no, a força, a assinar o documento que lhe foi apresentado, estabelecendo 

determinadas concessões e tutelando direitos, nascendo assim a Magna Carta31. Tal 

documento histórico dispõe em seu artigo XII, que “nenhuma taxa ou auxílio será imposto 

em nosso reino, a não ser pelo conselho comum do reino, exceto pelo resgate da nossa 

pessoa, para armar cavaleiro nosso filho mais velho e para casar uma vez nossa filha mais 

velha, e mesmo para esses casos não será arrecadado mais do que um auxílio razoável”32. 

Saliente-se, por oportuno, que não foi essa a primeira vez em que um soberano, em face das 

circunstâncias de seu governo, teve que obter o consentimento de alguns representantes de 

seu reino para cobrar tributos, todavia, essa teria sido a primeira vez que teria sido 

estabelecido que para qualquer despesa seria necessário tal consentimento, ou seja, a 

diferença quanto às vezes anteriores reside no caráter genérico da necessidade do 

consentimento, o que antes somente era exigido de forma específica, caso a caso. 

A questão tributária é muito evidente como sendo um dos motos 

principais dos barões para redigir e impor a Magna Carta ao rei João sem Terra, todavia, 

nota-se, no artigo XXXIX, que a legalidade penal também era uma das preocupações dos 

barões: “Nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou privado de seus 

bens...senão mediante um julgamento regular por seus pares ou de harmonia com a lei do 

país”33. Impende salientar que, naquela época, era uma prática comum atribuir a 

                                                 
30 “... Assim chamado porque, diversamente de seus irmãos mais velhos , não fora agraciado pelo pai, 

Henrique, com terras no continente” (cfe. VIEIRA, José Roberto. Legalidade Genérica e Tributária no 
Direito Comparado in Medidas Provisórias ..., op. cit., p.106. 

31 Documento assinado pelo Rei João, em Runnymede, em 15 de junho de 1215, contendo basicamente 61 ou 
63 cláusulas -a última dividida em três- que cobriam vasta gama de assuntos. Os poderes do xerifes foram 
restringidos e as liberdades e privilégios dos burgos preservados. O rei “aceitou” não interferir nos direitos 
da Igreja, assim como não impor qualquer novo imposto sem o consentimento do Conselho Real, e não 
exigir dos barões mais do que o devido, de acordo com as convenções das práticas feudais. A carta estava 
salvaguardada pela cláusula 61 que instituía um grupo de 25 barões com poderes para pegar em armas 
contra o rei caso ele não cumprisse as condições estabelecidas. João obteve a condenação papal para a carta 
em 18 de junho de 1215, o que levou à primeira guerra dos barões, quatro meses depois. Apesar da Carta 
ter sido violada pelos reis medievais, tornou-se um importante documento para a definição da constituição 
inglesa. Nova Enciclopédia Ilustrada Folha. Vol. II, p. 588 

32 Apud UCKMAR, Victor. Princípio da Legalidade in Princípios Comuns ..., op. cit. p. 24. Traduzido por 
Vieira, Medidas Provisórias..., op. cit. p. 104. 

33 Apud VIEIRA, José Roberto. Ibidem. p.105. 
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responsabilidade penal a um desafeto ou oponente, o que além de afastar o recalcitrante, 

indiretamente viabilizaria, até com certa legitimidade, o confisco dos bens do suposto 

culpado. Lembremo-nos que a figura real além de chefiar o exército e administrar o reino, 

tanto legislava quanto julgava os supostos infratores.  Nesse sentido, para a generalidade 

dos autores - dentre os quais René Ariel Dotti34, Heleno Fragoso35 e Virgilio Campos36- 

também o consagrado princípio do devido processo legal teve o seu nascimento na Magna 

Carta imposta ao rei João Sem Terra37. 

    É certo que os barões não estavam imbuídos de ideais de 

justiça e liberdade quando exigiram a assinatura da Magna Carta pelo rei João Sem Terra, 

portanto, nesse sentido, devemos render-nos ao entendimento de que os direitos postulados 

eram para o seu gozo particular e, na melhor das hipóteses, também para os demais 

componentes da nobreza e do clero. Com efeito, como bem salienta José Roberto Vieira, 

existem alguns doutrinadores que negam à Magna Carta o caráter de uma conquista 

popular, encarando-o como “...uma concessão real para limitada classe de beneficiários...” 

(Antônio Roberto Sampaio Dória), “...uma grande declaração de direitos para os barões” 

(Andrew D. Weinberger), uma “conquista das classes privilegiadas” (Marcelo Caetano), 

“...um pacto de elites” (Sacha Calmon Navarro Coelho).38 Todavia, para a maioria dos 

autores, a despeito da limitação dos destinatários dos direitos ali propostos, a Magna Carta 

inovou no sentido de subordinar o rei a um dispositivo legal genérico produzido por 

representantes do povo. Assim destacando Roscoe Pound, professor de Harvard: “... a 

Magna Carta estabeleceu um sistema de governo constitucional, sendo assim justamente 

reverenciada como origem do órgão mais seguro de estabilidade social e política do mundo 

moderno e símbolo da supremacia da lei sobre os órgãos do governo e das garantias do 

indivíduo com relação à máquina administrativa, que, guiando-o e protegendo-o, não o 

                                                 
34 DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal-Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p.57. 
35 FRAGOSO, Heleno. Direito Penal e Direitos Humanos. Forense: Rio de Janeiro, 1977. p.119-142. 
36 CAMPOS, Virgílio. A natureza do devido processo legal. p. 1, disponível em 

<www.buscalegis.ccj.ufsc.br/arquivos/a21-NaturezaDPL.htm>, acesso em 13/03/04. 
37 Impende ressaltar a opnião de Asua (Tratado de Derecho Penal, vol II, p.385), corroborada por René Dotti, 

Curso ..., op. cit., p. 57, de que além da Magna Carta inglesa, também a Magna Carta Leonesa, outorgada 
por Dom Alfonso, Rei de Leão e Galícia no ano de 1188, constitui uma das mais expressivas fontes 
históricas do princípio do devido processo legal. 

38 Apud VIEIRA, José Roberto. Medidas Provisórias..., op. cit. p.106. 
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esmagará, o que constitui o bem de que mais se orgulham os ingleses e seus descendentes 

por toda parte do mundo”39

    A despeito de ter sido repudiada pelo rei João Sem Terra, o 

qual conseguiu que posteriormente fosse declarada nula pelo Papa Inocêncio III, a Magna 

Carta foi renovada 37 vezes40 pelos reis que se sucederam no trono inglês até o reinado de 

Henrique VI41.  Lembra Uckmar, que em todas as reedições se manteve sempre a cláusula 

que exigia o consentimento para a imposição tributária. O princípio foi reafirmado também 

em 1296 na “Declaração de Eduardo I”, quanto a imposição de “tallagio” (tallage)42, sendo 

que por essa declaração ocorreu inclusive uma ampliação, em relação à Carta Magna, dos 

participantes da assembléia incumbida da aprovação das contribuições para o rei.43

    O documento de Eduardo I foi invocado repetidamente contra 

a exigência de impostos não previamente autorizados pelo parlamento, tendo sido mais 

tarde incluído na compilação da Petition of rights, de 07/06/1628, o que, todavia, não 

impediu que Carlos I, não interessado em respeitar os direitos ali proclamados, instituísse 

várias outras formas de cobrança de impostos, o que levou a revolta do povo e 

posteriormente a decapitação do Rei Carlos I, em 1649, como resultado da guerra civil 

instalada em face de sua ordem de dissolver o parlamento, evento que ficou conhecido 

como a chamada Revolução Puritana. Nota-se que também aqui, na Petition of Rights, foi 

reeditada a clausula XXXIX da Carta Magna conforme dispõe o seu artigo III: “nenhum 

homem pode ser levado ou aprisionado ou desapossado de seus bens ou privilégios, ou seus 

costumes, ou ser declarado fora da lei ou exilado, ou de qualquer forma submetido, senão 

                                                 
39 Apud, Idem, p.109. 
40 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2001. p. 67-79. 
41 Henrique VI  foi deposto na guerra das rosas retornando ao poder em 1470 (1422-1461,1470-1471). 
42 Exigências de somas a cargo de pessoas e cidades. (UCKMAR, Victor. Princípio da Legalidade in 

Princípios Comuns ..., op.cit., Nota 18. p. 25) 
43 “A experiência dos últimos trinta anos foi condensada nas determinações de 1295 de Eduardo, em cujo 

reinado deu-se a efetiva formação do Parlamento (...). Encontrando-se o Rei na necessidade de pedir 
dinheiro, procedeu à convocação, além dos grandes, de dois cavaleiros para cada condado, dois burgueses 
para cada cidade, e também os representantes do baixo clero. Estavam assim representadas todas as classes 
do reino e tinha-se afirmado definitivamente o princípio da representação. 

      O Parlamento continuou afirmando-se sempre mais nos anos seguintes e seu desenvolvimento, como 
ocorrera com seu nascimento, está estritamente ligado ao consentimento aos impostos.” (Idem, Nota 17, 
p.26) 
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pelo legal julgamento de seus pares, ou pela lei da terra”44. Isso aponta para o fato de que já 

existia uma consciência, mesmo que embrionária e incipiente, de uma legalidade genérica 

que abrangesse tanto o poder de tributar como também o poder de julgar e punir do Estado, 

salientando que, no artigo IV, vemos novamente consagrado também o princípio do devido 

processo legal45.   

Em 13 de fevereiro de 1689, Guilherme de Orange, cumprindo sua 

parte no acordo realizado com o parlamento, aceitou promulgar o Bill of Rights, 

instaurando de fato a Monarquia Constitucional, reafirmando-se, dessa vez em definitivo, o 

Princípio da Legalidade, ao qual o rei se encontra também subordinado, disciplinando que 

somente o parlamento tem a competência para suspender as leis ou a execução das leis, de 

modo que a possibilidade de fazê-las e desfazê-las pertence exclusivamente ao 

parlamento46, e que também nenhum tributo poderia existir sem o consentimento do 

parlamento e não poderia ser cobrado por um período maior ou de modo distinto daquele 

admitido (§4º do Bill of Rights).47

Com efeito, ante os exemplos já vistos daquilo que vinha ocorrendo 

na Europa dos séculos XII e XIII, não seria exato afirmar que o Princípio da Legalidade 

tenha nascido exclusivamente na Inglaterra, todavia, é inegável que foi ali, através da 

Magna Carta, da Declaração de Eduardo I, da Petition of Rights e pelo Bill of Rights que tal 

princípio ganhou os contornos atuais, que lhe permitiram pela primeira vez e 

definitivamente, firmar-se como um princípio constitucional de um Estado de Direito, 

vindo posteriormente a alcançar o mundo no século XVIII, consagrado pela Constituição 

                                                 
44 “… no free man may be taken or imprisioned or be disseised of his freehold or liberties, or his free customs, 

or be outlawed or exiled, or in any manner destroyed, but by de lawful judgment of his peers, or by the law 
of the land”. 

45  “… no man, of what state or condition he be, should be put out of his land or tenements, nor taken, nor 
imprisoned, nor desinherited, nor put to death without being brought to answer by due process of law”. 
Artigo IV da Petition of Rights, de 1628. 

46 “the pretendent power of suspending of laws, or the execution of laws, by regal authority, without consent 
of Parliament, is illegal”. Artigo I da Bill of Rights, de 1689. 

47 Jaime II, herdeiro da política pró-católica e pró-francesa dos Stuart tomou uma série de medidas que não 
agradaram ao Parlamento, o qual fez então acordo com Guilherme de Orange, genro de Jaime II, que 
acabou recebendo o trono em troca da promessa de respeitar o Parlamento, sendo que Guilherme invadiu 
Londres em 1689, na chamada Revolução Gloriosa, ocasião em que, segundo historiadores, não teria sido 
derramada nenhuma gota de sangue. 
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Americana de 1787 e pela Revolução Francesa de 1789, cujas origens, salienta Uckmar, 

devem-se em grande parte aos descontentamentos do povo pela opressão fiscal. 

A Constituição norte-americana de 1787 afirmou expressamente em 

seu artigo I, seção 8, o poder exclusivo do Congresso para “lançar e arrecadar tributos, 

direitos, impostos e taxas, para pagar as dívidas e prover a defesa comum, e o bem estar 

geral dos Estados Unidos”.48 Sendo que mais adiante, na proposta da dez primeiras 

emendas em 1789, mais precisamente na emenda V, encontra-se consagrado o princípio do 

devido processo legal, sem o qual ninguém poderá ser privado de sua vida, liberdade ou 

propriedade49. Ficando, por conseguinte, consolidada a subordinação total às leis como 

única forma de determinar se uma conduta é lícita ou ilícita. 

Na França, em 1789, a Assembléia Nacional decretou no artigo 4◦ da 

Declaração dos Direitos do Homem que a “liberdade consiste em poder fazer qualquer 

coisa que não cause dano à outra pessoa. Portanto, o exercício dos direitos naturais de cada 

homem só encontra limite no direito que assegura que os outros membros da sociedade 

possam usufruir dos mesmos direitos. Estes limites somente podem ser determinados pela 

lei”, sendo que o artigo 5º dispõe que “a lei somente tem o direito de proibir as ações que 

prejudiquem a sociedade. Tudo aquilo que não for proibido por lei não pode ser impedido, 

e ninguém pode ser compelido a fazer o que a lei não exigir”. O artigo 7º, por sua vez, 

dispõe que “nenhum homem pode ser acusado preso ou detido exceto nos casos 

determinados por lei, e de acordo com os métodos que a lei estipular”.  

Notadamente, como também ressalta Uckmar, verifica-se a presença 

marcante da doutrina da tripartição de funções proposta por Montesquieu, em sua extensa 

obra “O Espírito das Leis”, de 1748, mais precisamente no capítulo XI, bem como também 

a forte presença da doutrina de Rousseau, especialmente de sua obra “Do Contrato Social”, 

escrito em 1762, nos fundamentos filosóficos da Declaração dos Direitos Francesa e na 

Constituição Americana, lembrando ainda que tanto uma quanto a outra foram fortemente 

inspiradas na doutrina de Locke, além do fato das constituições européias do século XIX 
                                                 
48 Tradução de VIEIRA, José Roberto – Medidas Provisórias ..., op. cit. p. 112. 
49 Amendment V, de 1787. da Constitution of United States of America. “no person shall be held to answer 

for a capital, or otherwise infamous crime … nor be deprived of life, liberty, or property, without due 
process of law”.  
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terem buscado inspiração diretamente na francesa, em razão das conquistas napoleônicas, 

que após a subseqüente queda dos monarcas absolutos determinou o surgimento de Estados 

com constituições semelhantes à francesa50.   

 Sob esse aspecto histórico, tendo como pano de fundo a visão dos 

contratualistas, vemos que a lei pode ser concebida como um contrato -contrato social-, 

uma regra, um compromisso, que é firmado por uma parte em relação às demais, ou por 

todas as partes entre si, através de seus representantes, variação esta que depende do grau 

de democratização do Estado. O que importa salientar é que, no momento em que os 

próprios governados declaravam, através de seus representantes, que a única forma legítima 

pela qual se comprometiam a pagar um tributo era através de uma lei, oriunda de um órgão 

que tivesse sua autorização (legitimidade) para fazê-lo, não se definia simplesmente a 

forma através da qual se poderia cobrar um tributo, mas também estava sendo feita a 

escolha do único meio de dominação que a sociedade como um todo aceitaria. Um meio de 

dominação caracterizado pela racionalidade. Estava sendo aceita, assim, uma forma 

legítima de dominação, ou seja, o meio legítimo de se obrigar alguém a fazer ou deixar de 

fazer algo, e que seria de fato, a partir de então, exclusivamente através da lei. 

Posteriormente esse conceito foi se fortalecendo, vieram então as teorias já vistas de 

Hobbes, Locke, Montesquieu e as constituições dos EUA, de 1787, e da França, de 1791. A 

esse conceito de legalidade foram acrescidos outros princípios, como a própria tripartição 

de funções, a igualdade, a universalidade das leis, a segurança jurídica e outros, de modo 

que pouco a pouco, foi sendo construída a noção atual do Estado de Direito. Inegável, 

porém, é a profunda influência da preocupação do homem com a manutenção do seu 

patrimônio na formação do Estado Moderno, o que de certa forma subsidia em parte 

algumas teorias socialistas que vinculam o poder econômico ao poder político, as quais 

afirmam que o segundo é conseqüência do primeiro e objetiva sempre a manutenção do 

primeiro.  

 

 

                                                 
50 UCKMAR, op. cit. p. 32. 
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2.2 O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – GENÉRICO, PENAL E TRIBUTÁRIO 

2.2.1. Concepções e Alcance 

Por conseguinte, partimos da verificação de que a lei é um ato 

normativo primário, através do qual a sociedade, por meio de seus representantes legais,  

auto regula-se, impondo normas de conduta que disciplinam o comportamento de seus 

membros visando o bem comum.  Nesse sentido, o Princípio da Legalidade, portanto, muito 

embora tenha nascido com o intuito de limitar a tributação imposta pelos governantes 

expandiu-se de forma a ganhar foros de garantia de liberdade e de autodeterminação, 

tornando-se um dos elementos essenciais na caracterização do Estado de Direito, sendo 

expressado na legislação pátria pelo inciso II do artigo 5º da Constituição Federal: 

“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei”. Esse 

dogma fundamental proíbe que o Estado aja com arbitrariedade, limitando as ações do 

indivíduo, que tem o direito de fazer tudo aquilo que a lei não lhe proíba.  

Note-se que o Princípio da Legalidade possui uma concepção 

restritiva e uma concepção ampliativa. A concepção restritiva estabelece uma relação de 

não contrariedade entre as ações ou omissões do indivíduo e a lei, de modo que a lei age 

como um balizador de condutas, fixando limites onde se define que aquilo que não é 

proibido é permitido, expressando, portanto, uma noção mínima de legalidade. Já a noção 

ampliativa do princípio estabelece a necessidade de uma relação de conformidade entre a 

ação ou omissão do indivíduo e a lei, definindo dessa forma uma noção máxima de 

legalidade onde a lei, além de fixar limites também determina as permissões, de modo que 

tudo o que não é expressamente permitido por lei é proibido. 

A concepção restritiva do Princípio da Legalidade (noção de 

compatibilidade) equivale, na doutrina alemã, ao Princípio da Preeminência da Lei, 

enquanto a concepção ampliativa (noção de conformidade) equivale ao princípio da 

Reserva da Lei, segundo Alberto Xavier51. Por outro lado, segundo Renato Alessi, a 

                                                 
51 XAVIER, Alberto. Os princípios da Legalidade e Tipicidade da Tributação. São Paulo: RT, 1978. p.13-17. 
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concepção restritiva refere-se ao sentido negativo do Princípio da Legalidade (não fazer o 

que a lei proíbe), enquanto a concepção ampliativa ao sentido positivo do princípio (fazer 

só o que a lei permite)52. 

Um outro aspecto que cabe ser ressaltado é que a legalidade se refere 

à lei não só no sentido material, como regra de comportamento, genérica e coativa, mas 

também no sentido formal da palavra, como norma válida, emanada de um órgão que detem 

competência legislativa sobre a matéria, obedecidas as formalidades legais para sua 

constituição53. Nesse sentido, - associado ao fato de nosso direito pátrio recepcionar o 

Princípio da Tripartição de Funções54- fica definido, por conseqüência, que, guardadas as 

devidas proporções, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em 

virtude de uma determinação dos seus próprios representantes legais, que compõem o órgão 

legislativo do Estado55.  

Por outro lado, a legalidade, além de constituir uma garantia  

material, uma vez que de fato constitui um direito do indivíduo de somente fazer ou deixar 

de fazer algo em virtude de lei, também constitui uma garantia formal, em face do Princípio 

da Universalidade da Jurisdição, pelo qual qualquer pessoa capaz pode recorrer ao 
                                                 
52 Apud VIEIRA, José Roberto. Legalidade Genérica e Tributária no Direito Comparado in Medidas 

Provisórias ..., op. cit., p.79. 
53  Ibidem, p. 80. 
54 Existe uma inegável tendência de se reconhecer a necessidade de se atribuir competência legislativa ao 

Executivo em razão da necessidade de decisões rápidas que exijam um posicionamento do Estado que evite 
prejuízos que poderiam advir caso fosse adotado o procedimento legal normal, mesmo em regime de 
urgência previsto na legislação brasileira. Por outro lado existem também assuntos que não afetam de 
forma direta e irreparável a liberdade e a propriedade do indivíduo, de modo que também, no sentido de 
desincumbir o legislativo de atividades menores, tem sido constitucionalmente permitido ao Executivo 
legislar sobre determinadas matérias através dos meios próprios previstos na Lei Maior. 

     É opinião de juristas como Clèmerson Merlin Clève que é necessário repensarmos o princípio da 
tripartição de funções. Mormente em face do advento do Estado Social que exige uma ação mais direta e 
presente do executivo na sociedade, e também em face da formação de entes coletivos privados dotados de 
grande poder econômico constituindo verdadeiros poderes paralelos ao Estado, impondo à sociedade seus 
interesses, demandando assim ações rápidas protetivas do bem comum. 

55 Mister se faz observarmos que o sentido de lei abrange às vezes o de lei formal, no sentido de reserva legal,  
mas, em outras ocasiões, o de lei no sentido de satisfação do princípio de representação republicano-
democrática podendo assim a matéria ser regulada por um ato equiparado à lei, saliente-se que o artigo 59 
da Lei Maior dispõe que integram o processo legislativo a elaboração de emendas a constituição, leis 
complementares, leis delegadas, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, 
todavia segundo José Afonso da Silva “... ato equiparado à lei formal, no sistema constitucional brasileiro 
atual, serão apenas a lei delegada (artigo 68) e as medidas provisórias, convertidas em lei (artigo 62), as 
quais contudo, só podem substituir a lei formal em relação àquelas matérias estritamente indicadas nos 
dispositivos referidos”(sic) —SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 19 ed. 
São Paulo: Malheiros, 2001, p.424. 
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judiciário a fim de fazer cumprir o seu direito de se ver obrigado a um comportamento 

somente em virtude de lei. 

Observa-se que tanto na esfera do Direito Penal quanto na do Direito 

Tributário o Princípio da Legalidade ganha contornos ainda mais definidos, no sentido de 

se dizer que, em ambos os casos, vigora o Princípio da Estrita Legalidade, ou seja, tudo, 

absolutamente todas as variações e possibilidades devem ser previstas em lei, não se 

admitindo, portanto, em qualquer caso, a aplicação de analogias para se definir se uma 

determinada situação fática é ou não passível de penalidade ou de tributação. A tipicidade 

penal e também a tributária são específicas e não admitem analogias, senão aquelas nas 

quais já se encontram expressamente previstas em lei, principalmente quando se trata da  

definição de uma hipótese cuja concretização no mundo real dará ensejo a uma penalidade. 

Desse modo, verifica-se que os atos da administração tanto no sentido de buscar a 

persecução penal quanto no sentido de perseguir o crédito tributário, obedecem uma 

concepção ampliativa do Princípio da Legalidade.  

O legislador brasileiro não se contentando com a disposição legal do 

inciso II do artigo 5º, que por si só bastaria para proibir qualquer tributação sem lei, incluiu 

também no artigo 150, inciso I, que “sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou 

aumentar tributo sem lei que o estabeleça”, reforçando, dessa forma, ainda mais, a 

competência exclusiva do Poder Legislativo de criar ou aumentar tributos. As semelhanças 

quanto à preocupação do legislador nos âmbitos penal e tributário no que diz respeito à 

aplicação do Princípio da Legalidade são muitas e não se restringem a apenas alguns 

pontos. Verifica-se também, da mesma forma, a preocupação do legislador quanto ao 

aspecto penal verificando-se no artigos 1º e 2º também a repetição do disposto na 

Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso XXXIX e XL. 

Entende-se, portanto, que o Princípio da Legalidade seja na sua 

manifestação penal ou tributária, não é atendido com uma simples disposição legal 

autorizando a persecução penal e aplicação da pena ou a cobrança de tributos, mas exige 

que a lei defina expressamente todos os aspectos determinantes da situação hipotética que 

se fará necessária e suficiente ao surgimento do direito do Estado, seja ele o de punir o 
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infrator ou de cobrar o tributo. Sob o aspecto tributário, tal princípio exige ainda que a lei 

quantifique perfeitamente o tributo devido em cada situação concreta que se identifique 

com a hipótese de incidência, o que de certa forma não ocorre sob o ponto de vista penal, 

no tocante ao seu objeto correlato, que é a pena, uma vez que existe uma certa 

discricionariedade prevista em lei, atribuída ao judiciário, na quantificação da penalidade 

concreta a ser imposta. Todavia, de qualquer forma, tais exigências determinadas 

constitucionalmente implicam não só a preeminência da lei, mas a reserva absoluta da lei 

formal, vale dizer, “... a necessidade de que toda a conduta da Administração tenha o seu 

fundamento positivo na lei, ou, por outras palavras, que a lei seja o pressuposto necessário e 

indispensável de toda a atividade administrativa”, como anota Alberto Xavier56. 

Salientamos, portanto, que, quando se fala em reserva absoluta de lei, seja ela para a 

matéria penal ou tributária refere-se à lei tanto no sentido formal como no sentido material.  

Nesse sentido, como já afirmamos anteriormente, não basta a simples existência de um 

comando abstrato, geral e impessoal (características essenciais e intrínsecas à lei), mas 

também que seja tal comando oriundo de um órgão titular de função legislativa e que tenha 

competência legislativa plena da matéria objeto do referido comando. Nesse sentido, 

porém, adverte José Roberto Vieira, que a expressão “reserva absoluta de lei” seria 

pertinente em países como a França, onde são admitidos os regulamentos autônomos com 

uma espécie normativa primária, diferente do Brasil onde todo regulamento se encontra 

vinculado a uma lei e destina-se tão-somente a definir aspectos formais relativos à 

aplicação do dispositivo legal ao qual se encontra vinculado. Naquele país, como existe o 

regulamento como uma outra espécie normativa autônoma, as matérias para as quais o 

legislador constitucional exigiu a adoção de um procedimento legislativo, para gozarem de 

validade e eficácia, estão arroladas em uma lista taxativa, daí a pertinência de afirmar-se 

que são matérias de reserva absoluta da lei57.  

2.2.2 Características e Abrangência  

 Saliente-se que o consentimento da sociedade, tão extensamente 

apregoado como necessário, e posteriormente admitido pela doutrina como sendo de fato a 

                                                 
56 XAVIER, Alberto. Os Princípios da Legalidade e Tipicidade da Tributação. São Paulo: RT, 1978. p.17. 
57 Apud VIEIRA, José Roberto. Medidas Provisórias ..., op. cit., p.82. 
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legitimação dos atos legislativos, ou seja, o fato que outorga legítimo poder coercitivo ao 

ato normativo, somente ocorre no debate parlamentar, ausente, portanto, nos atos oriundos 

do executivo. Somente nesse sentido é que se costuma afirmar que o Princípio da 

Legalidade, e a própria lei, traduzem a representatividade republicano-democrática do 

Estado de Direito, realizando desse modo a idéia de autogoverno, e especificamente no 

caso tributário de autotributação. Nesse sentido, cabe a lembrança de Manuel Afonso Vaz: 

 
A atribuição ao Parlamento do monopólio da actividade legislativa 
sobre certas matérias encontraria, pois, fundamento no facto de ser 
aquele a sede institucional dos debates públicos, uma caixa de 
ressonância para efeito de informação e mobilização da opinião 
pública, o local por excelência de conformação dos interesses 
pluralistas; em suma, o órgão que, devido à sua composição e ao 
seu processo de funcionamento, logra fazer da lei não uma simples 
expressão dos sentimentos deste ou daquele sector da sociedade, 
mas a síntese de posições e de compromissos de interesses58

 

O Princípio da Legalidade encontra-se no rol das chamadas cláusulas 

pétreas como sendo um direito individual inalienável e imutável da sociedade brasileira 

(artigo 60, §4º, IV), elevado à condição de cláusula intocável juntamente com princípios 

como o da República e o da Democracia, uma vez que visceralmente ligado à formação do 

Estado de Direito como vimos nos capítulos anteriores, sendo desse modo vedada sua 

alteração por emendas constitucionais. Certamente isso não poderia ser de outro modo, haja 

vista a necessidade de asseguramos a representatividade dos atos que nos governam 

garantindo nossa liberdade e evitando a tirania. Saliente-se que liberdade e propriedade se 

encontram intimamente ligados e diretamente afetos não só quanto à persecução penal, mas 

também quanto à atividade tributária, tanto assim que se tornou célebre a frase de John 

Marshall: “o poder de tributar envolve o poder de destruir”59. Corroborando esse 

pensamento temos também a assertiva de Ricardo Lobo Torres de que “há uma relação 

                                                 
58 VAZ, Manuel Afonso. Lei e Reserva da Lei: a causa da lei na constituição portuguesa de 1976. Porto: 

Universidade Católica Portuguesa, 1992. (Teses). p. 405-406. 
59  Apud VIEIRA, José Roberto. Medidas Provisórias ..., op. cit., p.294. 
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profunda e essencial entre liberdade e tributo...pelo que se pode cogitar de uma ‘liberdade 

fiscal’”60.   

 Sob o aspecto penal, ressaltamos a legalidade material e 

formal determinando que o Congresso legislativo é o único órgão com legitimidade para 

definir mediante lei, a conduta humana passível de censura penal, o tipo da penalidade, a 

medida máxima e mínima a ser cominada, e a forma de sua persecução e execução, sendo 

que no âmbito tributário, o Princípio da Legalidade também reforça a competência 

exclusiva do legislativo para criar e aumentar tributos. Como bem anota Roque Antônio 

Carraza, salientando que criar tributos não significa meramente rotulá-los, mas descrever 

pormenorizadamente todos os seus elementos constitutivos essenciais, quais sejam: sujeito 

ativo, sujeito passivo, hipótese de incidência, base de cálculo e alíquotas61 ficando 

completamente vedada a analogia pelo Poder Judiciário e afastada qualquer 

discricionariedade da Administração tanto em tributar, quanto em não tributar um 

determinado caso concreto previsto na hipótese de incidência da norma tributária, ou fora 

dela. Ressalte-se, portanto que a capacidade regulamentar fica restringida pelo Princípio da 

Estrita Legalidade Tributária, servindo apenas para esclarecer procedimentos que não 

impliquem interpretações ampliativas ou restritivas do dispositivo legal, relativamente aos 

seus elementos essenciais, uma vez que a lei ordinária, necessariamente minuciosa, 

segundo Alberto Xavier, “... deve conter não só o fundamento da conduta da 

Administração, mas também o próprio critério de decisão no caso concreto”62, de modo que 

essa decisão possa ser obtida “... por mera dedução da própria lei, limitando-se o órgão de 

aplicação a subsumir o fato da norma, independentemente de qualquer valoração 

pessoal”(sic)63. É nesses termos, portanto, que inclusive os atos da Administração Pública 

devem ser regulados por lei e nela expressamente previstos, inibindo a ação outras fontes 

diversas da lei. Ressaltando ainda Roque Antônio Carraza que “... a eventual falta de bom 

senso do legislador tributário ou alguma outra omissão por este praticada não podem ser 

                                                 
60 Ibidem, p. 294. 
61 CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 

1997, p.176. 
62 XAVIER, Alberto. Os princípios da Legalidade ..., op. cit., p.37-38. Constando também em seu outro livro: 

XAVIER, Alberto. Conceito e Natureza do Acto Tributário. Coimbra: Livraria Almedina, 1972, p. 291. 
63 Ibidem. loc. cit. 
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superadas pelo agente fiscal ... Não lhe é dado ‘corrigir’ a lei colmatando suas eventuais 

lacunas”64. 

Ainda no que se refere à amplitude do Princípio da Legalidade no 

campo tributário impõe-se salientar que alcança também os prazos e as condições de 

recolhimento dos tributos uma vez que esses dados podem implicar a majoração do tributo 

de forma indireta, principalmente nos períodos em que exista inflação, apesar de 

expressamente declarado que a atualização monetária da base de cálculo não configura 

majoração de tributo (artigo 97, §2º do CTN), uma vez que, na prática, ocorreria um 

gravame da obrigação tributária se o prazo para o recolhimento do tributo fosse reduzido 

em período inflacionário. Nesse sentido, observamos que existem duas formas de 

majoração de tributos: a direta, que dispensa maiores comentários; e a indireta, que, 

exemplificadamente, podem ser traduzidas na substituição de índices e fórmulas de cálculo 

do montante do imposto devido (UFIR, OTN, BTN, TR, URV etc)65, ou na não correção 

monetária de tributos pagos antecipadamente ou de outros valores considerados deduções a 

serem efetuadas futuramente no calculo do montante do tributo devido, ou seja, tudo o que 

implicar o aumento do tributo é alcançado pelo Princípio da Legalidade. 

Na esteira desse raciocínio, e fortalecidos pelo entendimento de 

Roque Antônio Carraza, José Roberto Vieira e outros doutrinadores, podemos então 

afirmar que todas as hipóteses de isenção, remissão, anistia, subsídio, concessão de 

créditos, redução direta ou indireta da base de cálculo, encontram-se abrangidos pelo 

Princípio da Legalidade uma vez que sua revogação seria causa de aumento do tributo a ser 

pago. Conquanto tal entendimento pudesse ser inferido do artigo 150, I, o legislador, 

visando evitar que tais institutos fossem aprovados no bojo de outras leis que não fossem 

devidamente analisadas, inseriu na Emenda Constitucional nº 03 de 17/03/93, a exigência 

de que tais institutos fossem veiculados através de uma lei específica não bastando que 

simplesmente viessem inseridos em algum dispositivo legal genérico (CF/88, artigo 150, 

§6º)66. Nesse mesmo sentido a Emenda Constitucional n. 03/93 inseriu também o disposto 

                                                 
64 CARRAZA, Roque Antônio. Op. cit. p.177. 
65 Ibidem. p. 180-182.  
66 CF/88 – no presente trabalho, deve sempre ser entendido como sendo a abreviação de Constituição Federal 

de 1988. AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 4.ed.São Paulo: Saraiva, 1999, p.112. 
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no § 11 do artigo 195 a vedação quanto a remissão e a anistia de certas contribuições 

sociais em montante superior ao definido em lei complementar. Tal emenda, porém, 

acrescentou também o criticado §7º do  artigo 150, que estabelece a possibilidade da lei 

atribuir a responsabilidade de pagamento de tributo referente a fato jurídico tributário ainda 

não concretizado, o que, inclusive, sob o nosso ponto de vista, contraria o próprio Princípio 

da Legalidade, além do Princípio da Segurança Jurídica, pois torna exigível um crédito 

tributário sem que seja configurada a situação fática tipificada em lei como necessária a 

constituição da obrigação tributária, conforme também leciona Luciano Amaro “o Princípio 

da Legalidade exige a prévia definição do fato que, se e quando ocorrer, dará nascimento ao 

tributo. Aquele parágrafo inverte essa fenomenologia, prevendo que a lei pode autorizar 

que o tributo seja exigido sem a ocorrência do fato gerador.”67

 

2.2.2.1 A regra tributária solve et repet. 

A respeito da regra “solve et repet” inserida no artigo 38 da Lei nº 

6830 de 22/09/80, que exige que o contribuinte primeiro pague o tributo para então ter o 

direito de contestar judicialmente sua legitimidade, é de se frisar que, muito embora tenha 

sido respeitado o Princípio da Legalidade, tal dispositivo vem sendo considerado 

inconstitucional pela jurisprudência pátria uma vez que dificulta a aplicação do Princípio da 

Universalidade da Jurisdição68 e fere o Princípio da Igualdade, pois só os que podem pagar 

teriam direito de discutir a legitimidade do tributo. Nesse sentido, após diversas críticas, o 

assunto foi definitivamente resolvido pela jurisprudência, tendo já existido um incidente de 

uniformização no Tribunal de Justiça de São Paulo, além da súmula 247 do Tribunal 

Federal de Recursos, de modo que fica garantido o acesso ao judiciário sem o recolhimento 

prévio do tributo a ser discutido, o que não impede que a Fazenda Pública, por sua vez, 

ingresse também com a respectiva ação de execução a qual será garantida pela penhora dos 

bens do suposto devedor69. 

                                                 
67  Ibidem, p.113. 
68  Artigo 5°, XXXV, CF⁄88, todos tem o direito de bater às portas do judiciário a fim de buscar a tutela 

jurisdicional do Estado-Juiz no cumprimento do Princípio da Legalidade pelo Estado-Administração (nesse 
caso legalidade material, uma vez que existe lei, mas o que se alega é a sua inconstitucionalidade). 

69 CARRAZA, Roque Antônio. Op. cit. p.180. 
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2.2.2.2 Supostas exceções tributárias do Princípio da Legalidade.  

Sobre o alcance do Princípio da Legalidade convém ressaltar que os 

impostos definidos no artigo 153, §1º, e também a Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira criada e recriada através das emendas 03/93 e nº 12 de 16/08/96 

não constituem uma exceção ao referido princípio uma vez que a autorização dada ao 

executivo, muito embora, pudesse, numa análise perfunctória, consistir em um aumento da 

carga tributária exclusivamente através de ato regulamentar do executivo, na verdade, tal 

ato necessariamente estaria diretamente vinculado a uma lei, de modo que a atuação do 

executivo estaria limitada ao espectro determinado pelo legislativo, ressaltando o fato de 

que o legislativo é quem teria o condão de determinar até onde o contribuinte seria 

tributado, de modo que, nesse sentido, o conceito de autotributação continuaria sendo 

respeitado, mantendo-se intacto, uma vez que o legislativo já teria apreciado e consentido 

anteriormente na alteração da alíquota desses impostos até o valor máximo determinado na 

lei70. Precisa, nesse caso, a observação feita por Roque Antônio Carraza de que muito 

embora tais situações não sejam uma exceção ao Princípio da Legalidade uma vez que o 

executivo não crie as alíquotas, mas simplesmente as altere dentro do diapasão definido 

pelo legislador, não estaríamos mais diante do Princípio da Estrita Legalidade, embora 

preservado o princípio genérico71.  

 

2.2.2.3 Legalidade e Irretroatividade.  

Encontra-se implícito no Princípio da Legalidade que tanto a lei que 

institui a aplicação de pena a determinada conduta, quanto a lei que tipifica um crime ou 

que define ou aumenta o tributo deve pré-existir ao fato que deu origem ao ius puniendi ou 

à obrigação tributária. Nesse sentido, seria lógico considerarmos que não se admite a 

                                                 
70 Art. 153, §1º.: “ É facultado ao poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, 

alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V” ( imposto sobre a importação de 
produtos estrangeiros, imposto sobre a exportação de produtos nacionais ou nacionalizados, IPI, IOF) 

71  Ibidem, p.199. 
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irretroatividade da lei penal para definir crimes ou da lei tributária para criar ou aumentar 

tributos, pois estariam ferindo diretamente o Princípio da Legalidade. Todavia, existem 

casos em que a retroação é admitida, os quais de um modo geral são raros, uma vez que o 

Princípio da Legalidade é genérico e não só penal ou tributário, admitindo-se somente 

alguns casos nos quais a própria lei se reporta a fatos pretéritos, mas exclusivamente para 

disciplinar suas conseqüências, sem nunca estabelecer uma pena ou uma obrigação, seja ela 

de qualquer espécie, mesmo porque o artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição protege o 

direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, e os incisos XXXIX e XL do 

mesmo artigo dispõe que “... não há crime, sem lei anterior que a defina, nem pena sem 

prévia cominação legal” e “... a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”; além 

dos já citados artigos 1° e 2° do Código Penal que repetem o dispositivo constitucional, e 

do próprio artigo 5°, inciso II,  que dispõe que “... ninguém será obrigado a fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, e cuja inteligência expusemos no início 

deste parágrafo. Destarte, registre-se, portanto, que a lei penal somente retroagirá para 

beneficiar o réu, a fim de descriminalizar determinada conduta ou a ela atribuir uma 

penalidade mais branda, todavia, nunca para agravar seu débito social.  

Não bastassem esses dispositivos acima citados pugnando pelo 

entendimento quanto a irretroatividade das leis, no aspecto tributário temos ainda o artigo 

150, inciso III, alínea “a”, que veda expressamente a cobrança de tributos relativos a fatos 

jurídicos tributários ocorridos antes do início da vigência da lei que os instituiu ou 

aumentou. No campo tributário, entretanto, cabe uma ressalva: diversamente da esfera 

penal, não existe disposição genérica expressa no sentido de permitir a retroação da lei mais 

benigna. Com efeito admite-se a retroação das leis que tratam de minimizar as penalidades 

decorrentes de infrações tributárias, mas não aquelas que diminuem o aspecto quantitativo 

do tributo.  Vale dizer também que qualquer lei supostamente “interpretativa” ou 

“explicativa” não poderá retroagir para instituir ou aumentar a tributação deste ou daquele 

fato anteriormente não perfeitamente definido por lapso do legislador, e que por essa razão 

não se encontrava abrangida pela lei interpretada. A lei interpretativa, como descrita no 

inciso I do artigo 106 do CTN, deve ser entendida como aquela que, segundo Paulo de 
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Barros Carvalho destina-se tão-somente ao “esclarecimento de dúvidas”72.  Registre-se que, 

nesse mesmo sentido, também Luciano Amaro qualifica como inócua ou, caso contrário, 

como inovadora e nesse ultimo caso devendo subordinar-se ao Princípio da 

Irretroatividade73, uma vez que, para o referido jurista “... a dita lei interpretativa não 

consegue escapar do dilema: ou ela inova o direito anterior... ou se limita a repetir o que já 

dizia a lei anterior”, sendo para ele um sofisma alegar que a lei interpretativa estaria apenas 

dizendo como deveria ser aplicada a lei interpretada, com o que concordamos em gênero, 

número e grau, uma vez que, pelo Princípio da Legalidade, se a norma for vaga e não 

explicitar o tributo, ele não será de fato exigível, passando a sê-lo tão-somente após 

perfeitamente definido.  

 A despeito dessas considerações que fortalecem a irretroatividade 

ressalte-se  que a lei não está proibida de reduzir ou suprimir o pagamento de tributo, desde 

que obedecido ao Princípio da Igualdade, como é o caso das anistias e remissões. Ao 

aplicador da lei, porém, sublinhe-se novamente, não cabe a faculdade de reduzir ou 

suprimir tributo com base em lei que não estava em vigor na época do fato, e que não 

preveja expressamente a retroatividade para beneficiar os fatos passados. Salientamos, 

porém, conforme já dissemos anteriormente, que quanto à sanção derivada de uma infração 

tributária, o legislador sabiamente a distinguiu da exigência de tributo, e por conseguinte, 

uma vez tendo caráter punitivo, subordinou-a ao princípio constitucional do inciso XL, do 

artigo 5º da CF/88, admitindo no caso específico das sanções que ocorresse a retroatividade 

da lex mitior conforme o disposto no artigo 106, inciso II, alínea “a” 74. 

                                                 
72 Segundo Luciano Amaro coadunam com esse entendimento outros juristas como Aliomar Baleeiro, 

Gilberto de Canto Ulhoa, Paulo de Barros Carvalho, Adilson Rodrigues Pires, Pontes de Miranda e Roque 
Carraza os quais ressaltam a necessidade de cautela na classificação de uma lei como meramente 
interpretativa devendo a lei interpretativa não alterar o conteúdo e o alcance da lei interpretada, limitando-
se tão-somente ao esclarecimento de dúvidas. Saliente-se, por oportuno, que no presente trabalho CTN é a 
abreviação de Código Tributário Nacional. (AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 4. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1999, p.190, notas 8 e 9) 

73 AMARO, Luciano. op. cit. p.117. 
74 Existe uma discussão a respeito das alíneas  “a” e “b”, do inciso II, do artigo 106 do CTN, uma vez que a 

alínea “b”, em conflito com a “a”, estaria excluindo do benefício da aplicação retroativa da lex mitior todos 
os casos em que a ação ou omissão que deixou de ser considerada infração tivesse sido  cometida por meio 
de fraude e tivesse acarretado a falta do pagamento do tributo (“e” no sentido de conjunção coordenativa 
aditiva). Note-se que uma posição mais favorável ao réu poderíamos pender para considerar predominante 
a disposição da alínea “a”, todavia, é necessário que se analise caso a caso, uma vez que se houve 
comprovadamente fraude na conduta do agente, esta poderá constituir, em si, um delito a parte e autônomo, 
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2.2.2.4 Aspecto Temporal. 

 Ainda sobre o aspecto temporal, com o objetivo de determinar-se, 

entre duas ou mais leis conflitantes, qual deva ser aplicada ao fato concreto, mister lembrar 

que a idade de uma lei é contada a partir da sua promulgação, diferente da sua eficácia ou 

vigência, que vai depender do dia da sua publicação e da vacatio legis, e/ou de outras 

exigências legais como no caso das leis tributárias que obedecem ao Princípio da 

Anterioridade. Nesse caso, cabe observarmos que no embate entre duas leis, a lei mais nova 

será sempre aquela que foi promulgada depois, independente da outra que foi promulgada 

há mais tempo ter sido publicada mais recentemente. 

 

2.2.2.5 O processo legislativo.    

Via de regra o Princípio da Legalidade sob o ponto de vista penal 

exige como veículo a lei ordinária. Contudo, aplica-se, nesse caso, o velho brocardo 

jurídico “quem pode o mais pode o menos”, e nada impede que a criminalização de um 

comportamento seja introduzida através de lei complementar. Quanto às demais formas 

legislativas suas características serão cotejadas com o referido princípio mais adiante.  Por 

sua vez, o Princípio da Legalidade, sob o aspecto tributário, implica de um modo geral o 

uso de lei ordinária para se criar ou aumentar tributos, exceção feita aos empréstimos 

compulsórios (CF/88, artigo 148), aos impostos residuais da União (CF/88, artigo 154, I) e 

às contribuições sociais (CF/88, artigo 195, §4º), os quais demandam lei complementar 

para sua instituição. Entende-se, portanto, o vocábulo “lei” contido na Constituição Federal, 

artigo 150, inciso I, em seu significado stricto sensu, qual seja, o de lei ordinária. Isso não 

se dá por mero acaso, pois o seu processo legislativo, o necessário debate nas duas casas do 

congresso sem o qual a lei não é aprovada, tudo vem a satisfazer as origens do Princípio da 

Legalidade quanto a necessidade de consentimento do povo.  

                                                                                                                                                     
previsto em lei penal, de modo que se por um lado sua conduta deixa de ser um ilícito tributário persistiria 
sendo uma conduta reprovável e punível.(cfe. AMARO, Luciano. op. cit. p.192)   
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O processo legislativo guarda algumas nuances que cabem 

considerações no que tange ao Princípio da Legalidade. Vemos, primeiramente, com base 

no artigo 61, que a iniciativa das leis pode ser de caráter geral ou privativo, de acordo com 

as pessoas que têm capacidade de apresentar propostas legislativas na forma de projetos de 

lei. Quanto ao Direito Penal, a Constituição declara expressamente ser competência 

exclusiva da União Federal legislar sobre leis penais e leis processuais penais, conforme 

expõe o artigo 22, inciso I, por outro lado, na inteligência do referido artigo, combinado 

com o artigo 61, vemos que a iniciativa da lei penal tem caráter geral; assim como também 

em matéria tributária a iniciativa legislativa é geral, muito embora, neste caso, a 

competência seja concorrente entre os entes da federação consoante disciplina o artigo 24 

combinado com a distribuição de competência do capítulo I do Sistema Tributário Nacional 

(artigos 145 a 156). Distinguindo-se dos demais somente o caso dos territórios onde a 

iniciativa será privativa do chefe do executivo (artigo 61, §1º, “b), por conseguinte, a  

elaboração das leis tributárias para os territórios brasileiros, muito embora elaboradas na 

casa legislativa, sempre terão sua concepção, seu início, com a apresentação de um projeto 

de lei pelo executivo, havendo, nesse caso, peculiar a necessária participação desse órgão 

desde o início da discussão da lei tributária. Há que se fazer menção ainda ao fato de que 

Roque Antônio Carraza, seguindo esse mesmo entendimento, defende que as leis que se 

destinam a diminuir a receita tributária também são de competência privativa do chefe do 

Executivo dada a inteligência que esse jurista confere ao disposto no §6º do artigo 165 e no 

artigo 166 da CF/88, de que somente o executivo seria capaz de avaliar a verdadeira 

repercussão econômica da concessão de anistias, remissões, isenções e outras leis 

tributárias benéficas75. 

 

2.2.2.6 Leis Delegadas.      

Numa análise mais atenta do artigo 59 da Lei Maior podemos notar 

que dos institutos ali descritos como integrantes do processo legislativo, excetuando 

aquelas que são de fato leis, somente duas outras espécies ali mencionadas, que não são 

                                                 
75 CARRAZA, Roque Antônio. Op. cit. p. 203. 
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oriundas do legislativo, teriam força de lei: as leis delegadas e as medidas provisórias a 

serem convertidas em lei. A lei delegada é emanada do chefe do executivo, sendo por este 

motivo considerada por muitos autores um ato normativo do executivo, principalmente os 

casos onde prescinde a apreciação pela casa legislativa. Seu objeto é restrito e refere-se às 

matérias que foram especificamente autorizadas pelo legislativo para serem disciplinadas 

pelo executivo, e cujo rol de possibilidades encontra-se descrito de forma excludente na 

carta constitucional no artigo 68, salientando-se que o Princípio da Legalidade (artigo 5°, 

II, e por extensão o artigo 150, I, II e III)  como já vimos anteriormente constitui uma 

garantia individual do cidadão brasileiro, abrigado portanto no §1º, inciso II desse 

dispositivo, como sendo uma das vedações à delegação. Lamentável, pois, foi a redação do 

artigo 68, uma vez que autoriza delegações de matérias de forma excludente, contrastando 

com a concepção ampliativa do Princípio da Legalidade, onde só é permitido aquilo que é 

prescrito, entretanto, mesmo assim se partirmos de uma interpretação sistemática do 

referido dispositivo em cotejo com o artigo 5°, inciso II, inciso XXXVI, inciso XXXIX, 

artigo 60, §4°, IV e artigo 150, inciso I, fatalmente teríamos que concluir que de nada 

adiantaria o disposto nos artigos 5°, XXXIX, e 150, I se fosse permitido ao executivo 

legislar a respeito de matéria penal ou tributária. Se assim fosse, tais artigos nada mais 

seriam além de letra morta, contrariando diretamente as origens do Princípio da Legalidade. 

Por outro lado, também seria de se supor que caso o legislador constituinte tivesse intenção 

de permitir ao executivo legislar a respeito de matéria tributária através de leis delegadas 

teria feito constar tal fato expressamente tal como disposto no artigo 153, §1°, 

principalmente considerando a preponderância da concepção ampliativa do Princípio da 

Legalidade aplicado aos atos da administração pública.  Registre-se, porém, que o 

entendimento de que a lei delegada não é um instrumento normativo que satisfaz o 

Princípio da Legalidade, porque encontra-se afastada do processo de discussão parlamentar, 

embora predominante, não é unânime na doutrina.  

2.2.2.7 Medidas Provisórias.  

Quanto à medida provisória, tendo em vista ser um instituto tão 

vorazmente usado pelo executivo como ato normativo, é fundamental sedimentarmos o 

entendimento de que medida provisória não é lei. 
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O próprio dispositivo, expresso no caput do artigo 62 da CF/88, 

afirma que a medida provisória tem força de lei. Ora, a primeira conclusão a que podemos 

chegar é que, se dizemos que possui “força de lei”, é porque lei não é, porque se porventura 

fosse, não haveria necessidade de se falar que tem “força de lei”. 

É mister informar, porém, que são muitos os bons juristas que 

consideram a medida provisória como ato legislativo “Exemplificativamente: Eduardo 

Marcial Ferreira Jardim (trata de medida provisória como exercício de ‘função 

legislativa’); Ives Gandra da Silva Martins (‘...ato legislativo outorgado à competência do 

Executivo’); ...Eros Roberto Grau (‘...lei especial dotada de vigência provisória 

imediata’);...Clèmerson Merlin Clève ( que evoluir de ‘...lei de ponto de vista formal’ e de 

‘...lei no sentido técnico-formal’, para ‘...lei (embora não lei formal)’)76. Porém, convém 

ressaltarmos, como tão propriamente afirmou Geraldo Ataliba, que ‘... a lei é feita pelos 

órgãos do Poder Legislativo’77, além de outras distinções que veremos a seguir, adotando a 

classificação seguida por José Roberto Vieira, na obra que dedicou exclusivamente a esse 

tema: 

1) A lei é o instrumento normativo padrão, consagrado e utilizado 

naturalmente para disciplinar comportamentos sociais em situações normais. Já a medida 

provisória possui como característica essencial e intrínseca a excepcionalidade, que se 

expressa inclusive através de seus pressupostos materiais de relevância e urgência, os 

quais, pela sua própria natureza, são incompatíveis com o processo legislativo padrão.  

2) Quanto à sua existência, a lei é em princípio permanente, ou seja, 

é criada sem um prazo determinado de vigência, sem uma data definida para sua extinção, 

ao contrário da medida provisória, que quando nasce tem um prazo de vida de 60 dias, 

sendo portanto efêmera sua existência. 

3) Quanto aos seus efeitos a lei é consistente, ou seja, seus efeitos 

subsistem sustentados pelo próprio órgão de origem, o Poder Legislativo. Já a medida 

provisória é precária quanto aos seus efeitos, pois perde a eficácia se não convertida em lei 

                                                 
76 Apud VIEIRA, José Roberto. Medidas Provisórias ..., op. cit., p.236 
77  Ibidem, p.237. 
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no prazo constitucional, além do fato de seu conteúdo poder ser alterado no projeto de lei 

de conversão por ação do legislativo, o qual, inclusive, pode cassar a eficácia da medida 

provisória dentro de seu prazo de vigência. 

4) A lei tem a sua eficácia pretérita preservada, uma vez que a 

revogação ocorre sempre com efeitos “ex nunc”, ou seja, até mesmo depois de revogada, 

subsistem os seus efeitos quanto às relações jurídicas e aos atos ocorridos no período em 

que estava em vigor. Ao contrário a medida provisória tem sua revogação com efeitos “ex 

tunc”, de modo que, em princípio, desapareceriam os efeitos anteriores relativos ao 

período em que estava em vigor. Contudo cabe ao Congresso Nacional expedir um decreto 

legislativo para regular as  relações jurídicas relativas ao período em que a medida 

provisória estava em vigência, o que se não vier a ocorrer, por desídia do legislativo, ficará 

então mantida a eficácia da medida provisória revogada com relação aos fatos ocorridos no 

período de sua vigência. 

5) A lei independe de qualquer pressuposto material para sua 

validade, sendo ela própria um instrumento que atribui valor social e jurídico ao seu 

conteúdo. A medida provisória, por sua vez, está adstrita aos pressupostos materiais de 

urgência e relevância, estando condicionada a sua existência ao fato da matéria abrangida já 

ser de grande importância social, ou seja, diversamente da lei, a medida provisória não 

atribui valor ao fato, mas de seu valor retira sua condição de validade.  

 Por essas razões a inserção da medida provisória no artigo 59 da 

Constituição Federal, como fazendo parte do processo legislativo é uma exceção não só 

dentro do processo legislativo mas ao próprio Princípio da Legalidade, como aponta Celso 

Antônio Bandeira de Mello ao afirmar ser a primeira das “restrições excepcionais ao 

Princípio da Legalidade”78, e José Souto Maior Borges afirmando ser “... o consectário de 

uma competência excepcional do Presidente da República, no confronto com o Princípio da 

                                                 
78 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. 

p. 95-102. 
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Legalidade”, identificando-a diretamente como “...uma exceção à legalidade, princípio de 

abrangência universal na CF...” 79. 

 Por oportuno importa mencionarmos, todavia, que no campo 

tributário, a medida provisória, a despeito de não ser lei, e, portanto, não satisfazer a 

exigência de reserva legal da Constituição Federal, artigo 150, I, recebeu através da emenda 

32 de 11/09/2001 a inclusão do parágrafo segundo no artigo 62 da Constituição Federal, 

onde se infere uma autorização legislativa implícita para instituir e majorar todos os 

impostos o que é flagrantemente inconstitucional, pois viola esse instituto secular do 

Princípio da Legalidade tributária, que é um direito individual agasalhado e protegido pelo 

artigo 5º, inciso II, e pelo artigo 150, inciso I, consagrado como cláusula pétrea de nossa lei 

magna. O que nos remete imediatamente à lembrança as palavras de Locke : 

 nem pode qualquer édito de quem quer que seja, concebido por 
qualquer maneira ou apoiado por qualquer poder que seja, ter a 
força e a obrigação da lei se não tiver sanção do legislativo 
escolhido e nomeado pelo público; porque sem isto a lei não teria o 
que é absolutamente necessário à sua natureza de lei: o 
consentimento da sociedade sobre a qual ninguém tem o poder de 
fazer leis senão por seu próprio consentimento e pela autoridade 
dela recebida80. 

 

2.3 ESTRUTURA DA NORMA JURÍDICA 

 
 

2.3.1 A Norma Jurídica como uma Estrutura de Linguagem. 

 
Até o presente momento temos utilizado a palavra lei e a expressão 

normas jurídicas de modo indistinto, sem nos preocuparmos em qualificar o aspecto formal 

e material da norma em associação às leis, todavia, a compreensão da estrutura da norma, e 

o conhecimento da função de seus elementos é necessária, senão indispensável à perfeita 

inteligência de seu objeto. Podemos asseverar que o conhecimento da estrutura e da função 
                                                 
79 Prefácio. In Humberto B. Ávila. Medida Provisória na constituição de 1988. Porto Alegre: Sérgio Antônio 

Fabris, 1997. p. 18; Limitações Temporais na Medida Provisória: A Anterioridade Tributária. In RDT nº 
64, p. 195. 

80 LOCKE, John. Segundo Tratado Sobre O Governo Civil. São Paulo: Ibrasa, 1963. p. 138-139. 
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da norma jurídica norteiam de forma segura os caminhos para definição de seu significado 

real, sistemático e axiológico, determinando de forma precisa os parâmetros através dos 

quais podemos definir se são justas, válidas e eficazes.81

Leis e normas não possuem o mesmo significado, uma vez que sob o 

aspecto formal uma lei pode conter diversas normas jurídicas. A lei stritu sensu é tão-

somente um conjunto de enunciados que veicula uma ou mais normas jurídicas, ou até 

mesmo parte de uma norma jurídica que necessita ser complementada por outros 

dispositivos. Estas sim, por sua vez, são consideradas na sua unidade lógica uma regra de 

comportamento, uma proposição jurídica, um juízo. Nesse sentido, Marçal Justen Filho 

sinaliza “o grave equívoco de confundir lei e norma, olvidando que a norma é um objeto 

lógico, ideal, abstrato. Lei é um objeto que dá vida à norma – a norma é sentido (lógico) do 

fato concreto que é a lei”82

Inicialmente, porém, cabe ressaltar que a opção pelo estudo da norma 

jurídica em momento algum deve ser considerado uma apologia a um formalismo jurídico, 

a uma concepção exclusivista do Direito como forma, e que despreze o caráter axiológico 

da norma jurídica, uma vez que, ao adotarmos uma linha de pesquisa analisando 

especificamente e, portanto, privilegiando o estudo das normas em sua estrutura estática e 

dinâmica trata-se da escolha de um método, de modo que não se tenciona de maneira 

alguma desprezar o fenômeno jurídico, reduzindo-o tão-somente a um aspecto meramente 

estrutural. Porém, a despeito da complexidade e variedade de fatores que determinam suas 

características, não se pode negar, todavia, que a “experiência jurídica es una experiência 

normativa” e que “ ... Nuestra vida se desenvolve dentro de um mundo de normas.” como 

bem afirmou Norberto Bobbio83, daí a importância de bem desenvolver o presente estudo. 

Há que se notar também que existem comunidades onde não há um Estado estabelecido e 

firmado de fato como um Estado de Direito na forma constitucional que vemos hoje nos 

países mais desenvolvidos política e economicamente, de modo que esses grupos sociais de 

                                                 
81 Justiça, validade e eficácia são os principais critérios de valoração definidos por BOBBIO que 

fundamentam a norma jurídica. BOBBIO, Norberto. Teoría General del Derecho. Bogotá: Temis, 1999. p. 
20. 

82 JUSTEN FILHO, Marçal. O imposto sobre serviços na Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1985. p.50. 

83 BOBBIO, Norberto. Teoría General del Derecho. p. 3. 
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estrutura mais simples desconhecem muitas entidades estatais tão comuns em nossa 

sociedade politicamente mais elaborada. Entretanto como bem assevera Marcos Bernardes 

de Mello, mesmo esses grupos sociais menos complexos não podem prescindir de normas 

de comportamento “... que são jurídicas pela impositividade” e “... indispensáveis e 

insubstituíveis, porque constituem o único meio hábil e eficaz de evitar o caos social e obter 

uma coexistência harmônica entre os seres humanos”, de modo que “... na sua finalidade de 

ordenar a conduta humana, obrigatoriamente o direito valora os fatos e, através das normas 

jurídicas, erige à categoria de fato jurídico aqueles que tem relevância para o 

relacionamento inter-humano”84.  

Nesse mesmo sentido, Pontes de Miranda já nos brindava com esses 

mesmos ensinamentos ao afirmar também que os fenômenos do mundo real são 

juridicizados quando sobre eles incide uma norma jurídica, de modo que até então não 

existiam no mundo do Direito; de modo que, se não existem normas que os disciplinem, 

tais fenômenos permanecem inexistindo no mundo jurídico. Nas palavras do jurista “Para 

que os fatos sejam jurídicos é preciso que regras jurídicas – isto é normas abstratas – 

incidam sobre eles, desçam e encontrem os fatos colorindo-os, fazendo-os jurídicos”·85.  Na 

esteira desse raciocínio iremos mais adiante fundamentar o conceito do bem jurídico 

tutelado pelas normas tributária e penal relativas à contribuição previdenciária dos 

empregados, no momento, porém, resta tão-somente fixarmos a importância da norma 

jurídica como elemento constitutivo do Direito e do fenômeno jurídico. 

Adotando a conceituação formal de norma jurídica de Norberto 

Bobbio, partimos da afirmação de que toda norma jurídica é uma proposição, sendo que 

proposição é um conjunto de palavras que expressam um significado lógico. Nesse sentido, 

a norma jurídica é a expressão de um significado, da relação entre duas idéias, ou seja, de 

um juízo. Juízo, segundo os ensinos de Regis Jolivet, seria a afirmação ou negação de uma 

relação entre duas idéias, sendo proposição o termo atribuído à expressão verbal do juízo. 

Nas palavras do autor: “... todo raciocínio se compõe de juízos, e todo juízo de idéias: há 

lugar, pois, para distinguir três operações intelectuais especificamente diferentes: 1) 
                                                 
84 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico (Plano da Existência). 11 ed. São Paulo: Saraiva, 

2001. p.7. 
85 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Vol. I, 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954.p.6. 
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Apreender, isto é, conceber uma idéia; 2) Julgar, isto é, afirmar ou negar uma relação 

entre duas idéias; 3) Raciocinar, isto é, de dois ou vários juízos dados, tirar um outro juízo 

que destes decorre, necessariamente. A lógica estuda estas três operações em si mesmas, a 

saber, enquanto elas são atos do espírito, e nas suas expressões verbais, que são: - para 

apreensão, o termo; - para o juízo, a proposição; - para o raciocínio, o argumento”86. 

Todavia, temos que tal significação contida numa proposição pode ser expressa de várias 

maneiras, sendo que Bobbio distingue proposição de enunciado afirmando que uma mesma 

proposição pode ser expressa através de vários enunciados, citando como exemplos de 

variações de enunciados as variações de idiomas na transmissão de um mesmo significado 

e a alteração da forma verbal para a voz passiva (Pedro ama Maria; Maria é amada por 

Pedro).  

Eurico Marcos Diniz de Santi, citando Paulo de Barros Carvalho, 

conceitua norma jurídica como sendo “... a significação que colhemos da leitura dos textos 

de direito positivo. Os textos são veículos normativos que se constituem de enunciados”87. 

Kelsen, porém, em muitas ocasiões, associa a palavra “enunciado” 

especificamente como substrato de uma proposição descritiva, dando a conotação de ser um 

veículo descritivo da norma jurídica . Kelsen, inclusive, chega a estabelecer distinção entre 

norma jurídica e proposição jurídica, afirmando que proposição seria a descrição da norma 

quando enunciada pelo cientista do direito88.  Todavia, como bem assevera Paulo de Barros 

Carvalho “... a norma jurídica é veiculada também através de juízos hipotéticos, sendo 

lícito chamá-la de proposição, já que essa palavra significa a expressão verbal de um 

juízo”89. E nesse mesmo sentido temos as palavras de Lourival Vilanova: “De passagem , 

observemos, a terminologia kelseniana não é exata: tanto a norma jurídica quanto o 

enunciado com que a ciência dogmática descreve a norma, logicamente são 

proposições”90. Verifica-se também que tal exclusividade na utilização dos termos 

“proposição” e “enunciado”, proposta por Kelsen, não encontra correspondência no mundo 

                                                 
86 JOLIVET, Regis. Curso de Filosofia. Rio de Janeiro: Agir, 1990. p.31. 
87 Apud SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento Tributário. São Paulo: Max Limonad, 1966. p. 31. 
88 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. Nota 

11. p.26. 
89 Ibidem, loc. cit. 
90 VILANOVA, Lourival. Estruturas Lógicas e o Sistema de Direito Positivo. São Paulo: RT, 1977. P.92. 

 56



real, uma vez que, na prática, verificamos sua aplicação na literatura e na doutrina 

veiculando significados, inclusive, de natureza poética e prescritiva, de modo que mais 

acertada é a visão de Bobbio e Paulo de Barros Carvalho de que proposição seja 

efetivamente a enunciação de um juízo, e que “enunciado” seja uma estrutura sintática 

gramatical servindo de suporte concreto à proposições de qualquer natureza.  Nesse sentido, 

Bobbio também afirma que um mesmo enunciado pode expressar, em circunstâncias 

diversas, proposições distintas, citando como exemplo um primeiro contexto em que, ao 

passearem por um parque, um amigo comenta com o outro “gostaria de uma limonada”, ao 

que o outro responde “eu também”; em contraposição a um outro contexto em que uma 

pessoa chega em uma lanchonete e pede ao garçom — “gostaria de uma limonada” — 

recebendo como resposta “eu também”; no primeiro caso, a resposta é somente uma 

informação, já no segundo, além de ser uma negativa, poderia ser até considerada ofensiva. 

Registre-se que Eurico Marcos Diniz de Santi, de forma semelhante, 

citando o pensamento de Paulo de Barros Carvalho, conceitua norma como sendo “... uma 

estrutura lógico-sintática de significação, que conceitua fatos e condutas, representando-

os como significações objetivas”91.  Reafirmando em suma que as proposições são 

estruturas lógico-sintáticas de significações, enquanto que enunciados são estruturas 

sintático-gramaticais. 

Quando associamos os conceitos de significação e de juízo ao 

conceito de proposição, a proposição assume o papel de um veículo de aprendizagem, uma 

forma de transmitir idéias, e uma forma de alcançar o conhecimento de um determinado 

significado ou idéia. Nesse caso, sabemos que a apreensão de significados, o conhecimento, 

opera-se através da linguagem; é a linguagem que descreve o objeto a ser apreendido, 

sendo portanto o verdadeiro veículo das idéias, de modo que as proposições são uma forma 

de estrutura de linguagem que contém um significado, e a linguagem portanto é o material 

com o qual se exprimem os significados e os juízos. A essência do enunciado que exprime 

uma proposição é a linguagem, e, nesse sentido, para cada objeto a ser apreendido pelo 

destinatário existe uma forma de linguagem mais adequada. A linguagem, como 

transmissor de idéias e dos juízos que são construídos a partir delas, possui uma finalidade, 

                                                 
91 Apud SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento Tributário. p. 31. 
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que é justamente a de possibilitar a melhor compreensão das idéias e de suas significações, 

de modo que, para cada tipo de significação existe uma linguagem mais adequada.  Bobbio 

define três funções de linguagem: a descritiva, a expressiva e a prescritiva; as quais dão 

origem a três tipos de linguagem: a científica, a poética e a normativa. Esclarece que a 

descritiva é a linguagem das ciências, cuja função é afirmar ou infirmar verdades, é 

descrever realidades, é transmitir informações, em suma “hacer conocer”92. A função 

expressiva, visa transmitir impressões, imprimir sensações e produzir emoções, “hacer 

participar a otros de alguna situación sentimental”. Por último, a linguagem normativa, 

que tem a função prescritiva, tem por finalidade influir no comportamento do destinatário, 

no sentido de impeli-lo a agir consoante a vontade daquele que a emitiu. Este é justamente 

o caso das normas jurídicas.  

Todavia, nem toda proposição prescritiva é uma norma jurídica. 

Existem diversas espécies de proposições prescritivas, como normas religiosas, morais, 

sociais etc. Todas, porém, tendo o claro objetivo de induzir o comportamento das pessoas. 

As principais classificações que auxiliam na compreensão da norma são aquelas que 

distinguem as prescrições em abstratas e concretas e as que distinguem as proposições 

quanto à forma como expressam um juízo. 

Segundo Paulo de Barros Carvalho, Bobbio, analisando de forma 

minudente as proposições prescritivas, concluiu que comandos ou ordens seriam “... as 

proposições prescritivas de sujeito ativo coletivo ou pessoal e de sujeito passivo geral ou 

individual, mas que tivessem como objeto sempre um comportamento determinado 

concretamente, singular, vale dizer, aquele que uma vez cumprido exaure a força 

imperativa do comando. São as ‘prescrições concretas’”. Por outro lado, “... normas 

seriam todas as proposições prescritivas, de sujeito ativo coletivo ou pessoal e de sujeito 

passivo geral ou individual, desde que tivessem como objeto uma ação-tipo, em que a força 

cogente se renove sempre que o sujeito passivo venha a encontrar-se na situação 

hipoteticamente prevista” 93;  as quais seriam “prescrições abstratas”. Desse modo, parece-

                                                 
92 BOBBIO, Norberto. Teoría General del Derecho. Bogotá: Temis, 1999. p. 46. 
93 BOBBIO, Norberto. Studi per uma Teoria Generale del Diritto. Torino: G. Giappichelli, 1970, pp. 11 a 14. 

Apud CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. 
p.21 
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nos mais precisa esta última distinção conceitual de Bobbio, salientando que  Paulo de 

Barros Carvalho, com a percuciência que lhe é peculiar, ao agasalhar tal classificação, 

anotou também que tanto as proposições concretas (comandos) quanto as abstratas 

(normas) coexistem no sistema jurídico, apesar de somente as normas fazerem parte do 

sistema normativo do Direito.  

Bobbio também classifica as proposições prescritivas em 

Imperativos Categóricos e Imperativos Hipotéticos: “A distinção repousa na forma como se 

expressa o comando como sendo um juízo categórico ou um juízo hipotético. Imperativos 

categóricos são aqueles que prescrevem uma ação boa em si mesma, ou seja, uma ação 

boa em sentido absoluto, que deve ser cumprida sem condições, sem nenhum outro fim 

diferente do cumprimento da ação enquanto ação obrigatória ... e imperativos hipotéticos 

são aqueles que prescrevem uma ação boa para alcançar um fim” 94. Ou seja, no primeiro 

caso temos uma proposição prescritiva cujo comportamento que por ela é determinado não 

necessita de complemento ou finalidade para justificar o seu valor, ou induzir a sua 

aceitação: a conduta é boa em si mesma e adequada em qualquer situação. No segundo 

caso, a conduta prescrita vem atrelada à uma situação fática, e está vinculada a ela de modo 

que não se refere a toda e qualquer situação mas especificamente àquela descrita na própria 

proposição, sendo considerada portanto boa para aquele fim.  

Percebe-se que Bobbio utiliza a palavra “imperativo” em vez de 

“proposição prescritiva” para qualificar as formas categóricas e hipotéticas. Mais adiante, 

porém, Bobbio continua sua classificação analisando o critério da força vinculante, quando 

esclarece que imperativos ou comandos são prescrições que tem maior força vinculante, ou 

seja, o comportamento imposto no imperativo é obrigatório, sendo que o imperativo gera 

uma obrigação para aquele a quem é dirigido. Desse modo, podemos entender que Bobbio 

infunde uma conotação de obrigatoriedade tanto às formas categóricas quanto às 

hipotéticas. 

Para Kelsen, existe, porém, outra diferenciação entre imperativos ou 

comandos e as normas. O autor da Teoria Pura do Direito conceitua comando ou 

                                                 
94 BOBBIO, Norberto. Teoría general del Derecho. p.57 
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imperativo como uma imposição de vontade dirigida a outrem, porém, sem qualquer 

coatividade, diferente das normas que seriam atos de vontade expressos na forma de juízos 

hipotéticos contendo força coativa. Nas palavras de Paulo de Barros Carvalho: “... para 

Kelsen as normas jurídicas são atos de vontade descritos mediante juízos hipotéticos e não 

categóricos como até então sustentara a doutrina tradicional. As normas jurídicas 

consubstanciariam, exclusivamente ‘um ato coativo condicionado’ ou, em outras palavras, 

enlaçariam, numa relação de ‘dever ser’, uma situação de fato condicionante a uma 

conseqüência jurídica condicionada (sanção)”95.  

Salientando que tal distinção entre juízos categóricos e juízos 

hipotéticos também foi defendida por Kelsen, com fundamento nos estudos de Kant, tendo 

sido utilizados por parte da doutrina para distinguir normas morais de normas jurídicas, 

onde as primeiras seriam juízos categóricos e as segundas juízos hipotéticos, o que, 

segundo a teoria, justificaria a existência de sanções para as proposições hipotéticas, haja 

vista que não seriam boas em si mesmas, necessitando de um instrumento de coerção para 

seu efetivo cumprimento. 

Paulo de Barros Carvalho, busca um outro significado ao conceito de 

juízo hipotético lançando mão da lógica deôntica, onde o juízo categórico seria um juízo 

incondicional e o juízo hipotético, ao contrário, estaria condicionado a uma hipótese, 

consoante as palavras de Romero y Pucciarelli: “ lo característico del juicio hipotético es 

tanto su dependencia respecto de uma situación previa, que le  es determinante, como el 

sentido hipotético de esta misma que se refleja sobre el juicio”96. Existindo ainda uma  

terceira classe de juízos que seriam chamados de disjuntivos os quais “ como los 

hipotéticos, son juicios condicionales; pero mientras que en el  juicio hipotético lo 

condicionante es uma situación previa y como externa al juicio propiamente dicho, en el 

juicio disyuntivo la condición funciona dentro de la predicación. En efecto, en este tipo de 

juicios hay dos o más determinaciones predicadas que se excluyen mutuamente”97. 

                                                 
95 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. p. 

26. 
96 Romero y Pucciarelli. Lógica. Buenos Aires: 1938. p.50 apud CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da 

Norma Tributária. Op. cit. p.27. 
97  Ibidem. P.27 
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Conquanto num primeiro momento se possa vislumbrar alguma 

diferença na visão de Bobbio, Kelsen e Paulo de Barros Carvalho, fundamentalmente, a 

característica principal do juízo hipotético permanece preservada, qual seja, a de uma 

vinculação e dependência do preceito a uma situação hipotética para a qual lhe seja 

especificamente adequada, ou, em outras palavras, boa para aquele fim hipotético. 

Por conseguinte, impende salientar que, considerando que as normas 

jurídicas não descrevem o “mundo do ser”, ontológico e natural, mas, conforme vimos 

anteriormente, prescrevem condutas do “mundo do dever ser”, o mundo jurídico é um 

mundo que existe no pensamento, criado pelos homens através das normas jurídicas, não é 

um mundo físico, concreto, pré-existente ao homem, onde ele simplesmente observa, 

descreve e apreende a realidade. 

Para Marcos Bernardes de Melo, inspirado em Pontes de Miranda, 

“... o mundo jurídico é formado pelos fatos jurídicos e estes por sua vez são o resultado da 

incidência da norma jurídica sobre o seu suporte fáctico quando concretizado no mundo 

dos fatos... deste modo, a norma jurídica constitui uma proposição através da qual se 

estabelece que, ocorrendo determinado fato ou conjunto de fatos (=suporte fático) a ele 

devem ser atribuídas certas conseqüências no plano do relacionamento intersubjetivo”98, 

sendo que, mais adiante, o autor esquematiza a estrutura da norma na equação “se SF então 

deve ser P”, onde SF é situação fática e P significa preceito. Ressaltando que, nessa 

construção também se observa a natureza de um juízo hipotético onde “o preceito P é bom 

para a situação hipotética SF”. 

No mundo natural, que é o mundo do ser, vigora o princípio da 

causalidade, onde a conseqüência é decorrência natural de uma causa99. As proposições que 

descrevem fatos e elementos desse mundo concreto são portanto proposições descritivas, 

que podem ser provadas pelo empirismo, aplicando-se a lógica apofântica, determinando-se 

assim se uma certa proposição é verdadeira ou falsa. Mas ao contrário desse mundo físico e 

concreto, o mundo jurídico positivo é um mundo abstrato, é o mundo dos preceitos, é onde 

                                                 
98 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico (Plano da Existência). 11 ed. São Paulo: Saraiva, 

2001. p.19. 
99 KELSEN, Hans. Teoria Geral das Normas. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1986. p. 31 
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se diz como as coisas deveriam ser e não como elas efetivamente são.  Portanto, saliente-se, 

os textos do direito positivo não descrevem os fatos como eles são efetivamente, mas sim 

como deveriam de ser, não são proposições descritivas, mas constituem verdadeiras 

proposições prescritivas, sem nenhum compromisso existencial com a realidade fática100. 

Desse modo não se pode falar de verdadeiro ou falso a respeito dos textos do direito 

positivo, uma vez que, tais proposições não se podem provar pela observação do mundo 

real, pelo empirismo, haja vista que sobre elas não vigora o princípio da causalidade, mas, 

segundo Kelsen, o princípio da imputação da norma jurídica101, onde uma conseqüência 

deverá ocorrer tão-somente e exclusivamente porque a norma assim disciplina aquela 

situação, e não porque tal situação lhe seja a causa concreta, lhe seja elemento constitutivo 

e genitor, que lhe dê origem direta e imediatamente. Sobre tais proposições prescritivas 

aplica-se então a lógica deôntica e não a lógica alética ou apofântica típica de sistemas 

lógicos empíricos, extraindo-se assim simplesmente a validade dos enunciados do direito 

positivo, uma vez que são proposições prescritivas, com base em textos anteriores que lhe 

são originários e hierarquicamente superiores, e não a sua veracidade. 

 

2.3.2 A Estrutura Lógica da Norma Jurídica. 

   Ao concluirmos que a norma jurídica é uma proposição abstrata condicional 

expressa na forma de um juízo hipotético, definimos que, para ser completa, a norma 

deverá ser composta da descrição de uma situação hipotética e de uma prescrição que 

estabelecerá uma relação jurídica obrigacional, impondo de forma coativa determinada 

                                                 
100 Essa distância da realidade foi analisada por Alfredo Augusto Becker, parafraseando Norberto Bobbio, 

sobre se fazer ciência através da atividade jurisdicional, afirmando que ciência jurídica nada mais é do que 
analisar a consistência e atuação da estrutura da regra jurídica, elemento celular do organismo chamado 
Direito. É analisar o modo e os efeitos de seu funcionamento. Salientando que Becker chama de regra 
jurídica aquilo que Bobbio chama de norma jurídica. Afirma ainda o primeiro autor que “... a lei jurídica 
(regra jurídica) não é um fim em si mesma (não é uma realidade metafísica existindo em si e por si) mas 
um instrumento que torna possível a convivência social, nos moldes desejados pelo Estado. A regra 
jurídica é diferente das regras que enunciam um saber (lei científica) e são um fim em si mesmas, como 
conhecimento de verdades (de realidade: o ser)”. E arremata seu discurso inicial sobre o tema afirmando 
que “... a lei jurídica não exprime um ser, mas um dever ser” concluindo que “... a finalidade do Direito 
não é atingir a verdade (a realidade, o ser); a busca da verdade (da realidade do ser) é o objeto das 
ciências”, não se devendo “... confundir as ‘leis’ das ciências das finanças públicas que como leis naturais 
são leis de comprovação de fatos (fatos sociais de diversas ordens: econômicos, psicológicos, morais etc.), 
com as leis de Direito Tributário que são leis de direção”. Alfredo Augusto Becker, Teoria Geral do Direito 
Tributário, São Paulo: Saraiva, 1963. p.48 

101  Ibidem, p.32. 
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conduta a um sujeito passivo coletivo ou individual. Nesse sentido, Geraldo Ataliba citando 

Souto Maior Borges, assevera que “... analisada sobre o prisma de sua estrutura lógica, 

toda norma jurídica, inclusive a norma tributária, se decompõe em uma hipótese de 

incidência ou previsão hipotética (suporte fático, fato gerador, fattispecie, tatbestand ) e 

uma regra ou preceito (regra de conduta). Como se acentuou, a incidência da regra 

jurídica é infalível, mas somente ocorre depois de realizada a sua hipótese de 

incidência”102(sic). 

Segundo a doutrina kelseniana, a norma jurídica teria uma 

formulação complexa formada por uma norma primária e por uma norma secundária, sendo 

que Kelsen, aplicando um critério que valorizava a sanção como essência da natureza do 

Direito, em detrimento da conduta prescrita pelo ordenamento, estabeleceu que a norma 

primária descreveria uma sanção a ser aplicada em determinada situação de 

descumprimento da ordem jurídica, e a norma secundária seria composta justamente por 

aquele comportamento prescrito pela ordem jurídica para uma determinada situação, o qual, 

se cumprido, afastaria a incidência da norma primária e, por conseguinte, a aplicação da 

sanção. A norma primária seria explícita e em princípio a norma secundária seria implícita; 

utilizando, portanto, as palavras primária e secundária como graus de importância e 

exteriorização. Como exemplo teríamos a norma “não se deve matar” como a norma 

secundária implícita e “se matar deve ser punido” como sendo a norma primária expressa 

na lei positivada. Desse modo, nas palavras de Paulo de Barros Carvalho a formulação de 

Kelsen teria a seguinte estrutura: norma primária — “Dado certo comportamento humano 

deve ser sanção (ato coativo por parte de um órgão do Estado – pena ou execução 

forçada)”103, e  norma secundária — “Dado certo fato temporal deve ser a prestação (ou 

comportamento que evite a conseqüência coativa)”, salientando-se que as duas proposições 

estão intimamente ligadas, uma vez que o comportamento humano que determina a 

aplicação da sanção da norma primária seria o não atendimento do preceito ou prestação 

                                                 
102 BORGES, Souto Maior. Isenções Tributárias. São Paulo: Sugestões Literárias, 1969. p.176, apud 

ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. 
p.42 

103 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. 
p.25. 
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determinada pela ordem jurídica na norma secundária.  Em outras palavras: “se F deve ser 

P”, e “se Não-P deve ser S”. 

Carlos Cossio, jusfilósofo argentino, fundador e mestre da teoria 

egológica do direito defendeu que a sua estrutura também era constituída por normas 

duplas ou complexas, porém, organizadas de forma distinta, de modo que existiria uma 

perinorma explícita e visível, que se aplicaria às situações que descumprissem o 

comportamento prescrito pelo ordenamento para uma situação descrita em uma endonorma, 

ou seja, aplica-se a ação prescrita na perinorma às situações em que a endonorma não fosse 

observada. De modo que uma endonorma —supostamente contida no interior da 

perinorma— é que seria constituída da prestação determinada no ordenamento jurídico para 

uma situação específica, e portanto, “ao seu redor”, “revestindo-a”, existiria a perinorma, 

coativa, prescrevendo uma sanção para o caso de sua inobservância. Nesse caso teríamos 

como exemplo a seguinte disposição: endonorma – “não se deve matar”; perinorma – “se 

matar deve ser punido”. Resumidamente sua formulação seria: “se F deve ser P ou (se NP) 

deve ser S”.  Carlos Cossio observa ainda que, a partir do momento em que existe no 

ordenamento jurídico uma perinorma, em que a hipótese, suposto ou condição da 

proposição sancionatória é o descumprimento da conduta prescrita em outra norma, quem 

comete uma infração, um delito, ou seja, quem descumpre uma norma de conduta prescrita, 

não viola o Direito propriamente, não viola o ordenamento jurídico, mas simplesmente 

realiza a hipótese prevista no ordenamento como sendo a condição para a aplicação da 

sanção, de modo que violar o Direito seria castigar quem não cometeu a infração ou então 

não castigar a quem a cometeu104.  

 Pertinente, nesse caso, observarmos também a análise de Marcos 

Bernardes de Mello que afirma que “Carlos Cossio aceita a estrutura dúplice da norma 

jurídica, sustentando, porém, que não se trata de um juízo hipotético, mas de um juízo 

disjuntivo, porque entre a perinorma (que corresponde à norma primária) e a endonorma 

(que corresponde à norma secundária) não haveria uma relação de antecedência e 

conseqüência (que tipifica o juízo hipotético: dada a hipótese então a tese) mas uma 

                                                 
104 COSSIO, Carlos. La Teoria Egológica del Derecho y el Concepto Jurídico de Libertad. 2.ed. Buenos 

Aires: Abeledo-Perrot, 1964. Nota 21. p.53. 
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alternatividade caracterizada pela conjunção ‘ou’, donde expressar-se: dado F deve ser P, 

ou dado não P deve ser S”105. 

Lourival Vilanova, analisando as teorias de Kelsen e Cossio106, 

afirma que Cossio não discorda efetivamente da teoria de Kelsen, recepcionando parte de 

suas conclusões. Registre-se, porém, que Lourival Vilanova, a despeito de entender a 

existência da uma estrutura dúplice na norma, ao contrário de Kelsen, considera a norma 

que prescreve o comportamento de acordo com o ordenamento jurídico como sendo a 

norma primária e a norma que estabelece uma sanção para a violação desse comportamento 

como sendo a norma secundária.  

Por oportuno cabe observarmos que Kelsen em sua obra publicada 

postumamente, organizada por seu amigo Rudolf A. Metall, e compilada pelo Instituto 

Hans Kelsen, ao que parece, teria em parte reformulado sua teoria, revendo sua posição 

quanto à aplicação dos termos primário e secundário na sua estrutura dúplice, afirmando, 

desta feita, a importância da norma que prescreve uma conduta de acordo com o 

ordenamento jurídico, elegendo-a ao status de norma primária. Todavia, existem 

divergências a esse respeito, havendo que se falar na própria tradução dos manuscritos de 

Kelsen, no fato de constituir publicação póstuma, e no raciocínio sistêmico, que pode ser 

aplicado ao cotejarmos tal reposicionamento com parágrafos posteriores, onde Kelsen 

reafirma seu entendimento quanto à relevância da norma que estabelece a sanção, como 

bem assevera Marcos Bernardes de Mello, em contraposição ao entendimento expresso na 

nota introdutória de José Florentino Duarte e à sua própria tradução da obra póstuma de 

Kelsen.107  

Impende salientar, porém, que, tanto a teoria de Kelsen como a de 

Cossio, respeitadas as devidas diferenças, descrevem uma mesma estrutura lógica para a 

norma elementar que é a de “uma hipótese à qual se associa uma conseqüência”108. O que 

também é ressaltado por José Roberto Vieira, ao afirmar, a respeito da estrutura proposta 
                                                 
105 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico (Plano da Existência). 11 ed. São Paulo: Saraiva, 

2001. p.31. 
106 VILANOVA, Lourival. Estruturas Lógicas e o Sistema de Direito Positivo. São Paulo: RT, 1977. P.89-90. 
107 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato..., op. cit., nota 35-A, p.30. Em oposição: KELSEN, Hans. 

Teoria Geral das Normas. Trad. José Florentino Duarte. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1986. p. IX.  
108 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma ..., op. cit., p.30. 
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por Kelsen, que “... tanto as normas primárias quanto as normas secundárias apresentam 

idêntica estrutura lógica: uma hipótese e uma conseqüência, unidas pelo conectivo ou 

operador deôntico, assim chamado por constituir-se num dever ser”109. 

Da mesma forma, Paulo de Barros de Carvalho, buscando amparo 

nos ensinamentos da lógica, admoesta-nos:  

 
“Nada obstante, quer parecer-me que a sanção não integra a estrutura 
estática da norma jurídica. É outra norma de direito, com outra hipótese 
de incidência e outro mandamento. Tomemos um exemplo no campo 
tributário: 
 
Norma A - hipótese de incidência: vender mercadorias. 
                - preceito: pague 15% sobre seu valo.r 
Norma B – hipótese de incidência: não cumprimento da  norma A 
                - preceito (sanção): pague o imposto devido mais a multa de 
100%. 
 
Vê-se que são regras diversas, na medida que tem hipótese de incidência e 
mandamentos diferentes. 
È noção cediça que toda classificação só tem valor realmente científico na 
proporção em que conduz a conseqüências de natureza prática. Essa 
colocação, inobstante, tem a virtude de demonstrar que a regra jurídica, 
analisada em si mesma, como realidade independente do todo sistemático 
em que se insere, não apresenta qualquer significação, porque destituída 
da coatividade, que só a ordenação total lhe pode conferir. Ao mesmo 
tempo, é confirmação irrefutável da unidade do sistema jurídico, como um 
todo incindível, indivisível. È demonstração eloqüente do cânone da 
totalidade do sistema jurídico”110. 

Bastante convincente a conclusão de Paulo de Barros Carvalho ao 

analisar de forma lógica e prática, a estrutura da norma jurídica, partindo dos fundamentos 

de Kelsen aplicados aos conceitos da lógica. Corroborando a assertiva do jurista, recém 

exposta, podemos notar que, na prática, nem todas as normas contêm uma sanção, no 

sentido estrito da palavra, como um ato coativo do Estado-legislativo, no sentido de atribuir 

uma “penalidade” pelo descumprimento de um comportamento obrigatório, haja vista que 

muitas das normas jurídicas têm o condão de organizar e disciplinar a atuação seja do 

cidadão seja do Estado. Nesse sentido, podemos observar a existência de diversas normas 

                                                 
109 VIEIRA, José Roberto. A Regra-Matriz ..., op. cit., p.56.  
110 CARVALHO, Paulo de Barros. A relação jurídica e as impropriamente chamadas “obrigações 

acessórias”, in RDP, 1971, vol.17, p. 382.  
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que simplesmente ordenam o comportamento da sociedade, não só prescrevendo condutas, 

mas também estabelecendo conceitos e declarando os direitos de cada um. 

Em outra obra mais recente, Paulo de Barros Carvalho, no mesmo 

sentido de Lourival Vilanova, já se refere à norma primária como sendo aquela que 

prescreve uma conduta de acordo com o ordenamento jurídico, e a norma secundária como 

aquela que estabelece a sanção111. Diz o mestre: “... na norma secundária o antecedente 

aponta , necessariamente, para um comportamento violador do dever previsto na tese de 

norma primária”112. Registre-se que a nova estrutura proposta, em que a norma secundária 

reflete a violação da norma primária, expressa uma ordem lógica e temporal de existência 

na classificação em norma primária e norma secundária, ressaltando que a segunda é 

decorrente da primeira, ao mesmo tempo que também afasta a primazia da norma 

sancionatória sobre a que estabelece a conduta desejada pelo ordenamento jurídico. 

Saliente-se que, se considerarmos a proposição normativa como 

sendo um juízo hipotético, e se juízos hipotéticos estão sujeitos às regras da lógica deôntica, 

teríamos que concluir pela existência de juízos de permição, de obrigação e de proibição, 

uma vez que, o conector, ou functor, nas palavras de Lourival Vilanova, assume os modos 

de relacionar sintaticamente os dados de uma proposição com os valores permitido, 

proibido e obrigatório — estes são os valores que assumem os modais deônticos na relação 

entre a prótase e a apódose113. Por conseqüência direta, a norma jurídica pode assumir 

também um caráter de permissão, obrigação ou proibição, dependendo dos elementos 

relacionados pelo conector, desses, porém, somente os de proibição e obrigação seriam, em 

princípio, jungidos a uma outra proposição de caráter sancionatório. 

Há que se registrar a importante e precisa análise lógica de Lourival 

Vilanova a respeito da estrutura lógica formal das normas jurídicas. Lourival Vilanova 

afirma que a fórmula kelseniana “F deve ser P” é elíptica, onde F é uma proposição 

descritiva do tipo “A é B” e P é uma proposição relacional deôntica do tipo “C deve ser D”, 

nesse caso, analiticamente, teríamos duas proposições, uma descritiva e outra relacional 
                                                 
111 VILANOVA, Lourival. Estruturas Lógicas e ..., op. cit., P.91.  
112 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário Fundamentos Jurídicos da Incidência. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1999. p.32-36 
113  VILANOVA, Lourival. Lógica Jurídica. São Paulo: José Bushatsky, 1976. p.102 e 94. 
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deôntica, onde se torna claro que o deôntico que determina a relação não se encontra na 

prótase, mas na apódose. Vejamos as palavras do mestre:  

 

A norma que é fenomenologicamente a significação do enunciado 
proposicional, diz que se se dá (se ocorre na realidade) um fato que 
através do pressuposto a ele referido entre no universo do direito -, então 
um sujeito deve fazer ou omitir tal ou qual conduta face a outro sujeito, ... 
O antecedente é descritivo e pode ser um fato natural ou um fato já 
ingresso no universo do direito. Diz o artigo 955 do nosso Código Civil: 
“Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento, e o 
credor que o não quiser receber no tempo, lugar e forma 
convencionados”. Ainda que os antecedentes sejam algo no interior do 
ordenamento jurídico, “não efetuar o pagamento” ou “o não quiser 
receber...”, funcionam como pressupostos que descrevem uma ocorrência 
(não efetuar, não quiser receber) ligando à verificação desse pressuposto, 
na ordem dos fatos, a conseqüência, esta sim normativa. Na lógica clássica 
a formula da proposição hipotética é esta: “se Q é R então S é P 
(PFAENDER, Lógica, p. 115/125). Mesmo quando o antecedente for algo 
normativo, uma situação deonticamente constituída, é tomado 
descritivamente,  como uma situação objetiva ou um état-de-chose: e é um 
fato do mundo que verifica ou confirma o que se descreve no pressuposto 
da norma. O pressuposto não estatui que se deve nascer, ou morrer, ou 
atingir x anos de idade, mas descreve hipotética e tipicamente que se 
ocorrer factualmente tais coisas, certas conseqüências devem ser 
imputadas aos sujeitos postos em relação. E o que foi conseqüência 
normativa de outros pressupostos, passa ao papel sintático de antecedente. 
Assim o pagamento é conseqüência normativa no artigo 1122 do código 
civil: o pagamento decorrente da compra e venda. É o pagamento como 
conduta que deve-ser, ou a obrigação de prestar, correlata do direito de 
exigir114. 

 Assim, no sentido da proposta de Lourival Vilanova de certa forma 

também poderíamos visualizar uma estrutura dúplice na norma jurídica, não, porém, da 

forma como foi apresentada por Kelsen ( “F deve ser P” e “se NP deve ser S” ), mas sim 

entendendo como normas jurídicas elementares tanto a norma primária de Kelsen como a 

sua norma secundária, sendo que tanto a estrutura “F deve ser P” como a estrutura “se NP 

deve ser S” de Kelsen são dúplices, a partir do momento em que cada uma delas pode ser 

desmembrada na fórmula “se A é B então C deve ser D”, a qual é um juízo condicional 

abstrato, composto de uma proposição descritiva (hipótese-“se A é B”) conectada a uma 

proposição deôntica (tese-“C deve ser D”).           

                                                 
114  Ibidem. p. 95. 
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Conclui-se, portanto, que a prescrição de uma conduta pelo 

ordenamento jurídico, induzindo o comportamento do indivíduo ou de grupos de indivíduos 

que compõem a sociedade, sem dúvida, não é uma norma de menor importância do que a 

norma que estabelece uma sanção para o seu descumprimento, principalmente se 

observarmos sob a óptica do padrão de comportamento, da efetividade da norma, daquilo 

que predomina como ação social no contexto da sociedade. A norma penal conquanto em 

muitos casos disciplina direitos, não tendo, portanto, nesses casos, caráter sancionatório, 

predominantemente tem a característica de ser sancionatória, mas obviamente no 

ordenamento jurídico não existem somente normas penais, mas normas administrativas, 

normas civis, tributárias etc. onde se observa inquestionavelmente um grande número de 

normas que prescrevem comportamentos, as quais nem sempre se encontram vinculados à 

outra norma de caráter sancionatório. 

 

   

2.3.3 Teoria Imperativista da Norma Jurídica. 

Dado o caráter ambíguo da palavra sanção, inicialmente é necessário 

esclarecermos que, apesar de tal vocábulo ser mais conhecido por ser comumente aplicado 

no sentido de penalidade, principalmente em proposições relativas ao Direito Penal, o 

termo sanção nem sempre é usado com a mesma conotação de pena ou castigo, mas, em 

muitos casos, como simplesmente de uma conseqüência jurídica que se manifesta com a 

incidência da norma pelo atendimento ou não ao que prescreve o ordenamento jurídico. Tal 

termo, em verdade, também é costumeiramente utilizado com o significado de um ato 

coercitivo, um imperativo sempre vinculado a uma obrigação jurídica imposta, 

principalmente no que concerne à estrutura normativa da Teoria da Imperatividade das 

Normas, ou então como ato de aprovação, confirmação ou ratificação, como é o caso da 

sanção presidencial na elaboração legislativa.  Há que se notar que Aurélio Buarque de 

Holanda Ferreira, em suma, conceitua sanção em dois sentidos: o de aprovação, 

confirmação e ratificação; e o de pena ou de parte da lei onde se apontam as penas115. Por 

outro lado, De Plácido e Silva em sua obra Vocabulário Jurídico, além desses dois 

                                                 
115 HOLANDA, Aurélio Buarque de. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1986. p.1544. 
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conceitos propostos por Aurélio Buarque de Holanda Ferreira enumera exemplos de textos 

jurídicos onde a palavra sanção é empregada como simples conseqüência jurídica, 

consoante se expôs no início deste parágrafo116. Isso, de certa forma, impele-nos a concluir 

que a confusão muitas vezes é causada pelo mau emprego do termo nos textos jurídicos. O 

ideal seria que, na verdade, fosse convencionada uma única aplicação, um único conceito 

para cada termo jurídico, como por exemplo o caso da palavra “sanção”, que, justamente 

por ser um termo técnico-científíco, muitas vezes compõe proposições onde se busca a 

verdade, a exatidão científica, demanda maior precisão conceitual. 

Por conseguinte, cabe aqui uma ressalva, haja vista que a 

ambigüidade do termo sanção e imprecisão no seu uso causam algumas dificuldades no 

estudo da estrutura da norma jurídica, de teorias como a imperatividade e do caráter 

sancionatório do Direito Penal contribuindo para uma certa confusão didática e doutrinária. 

Nesse sentido, portanto, o termo sanção deverá ser concebido, no presente estudo, no 

sentido amplo da palavra penalidade, sendo assim um agravo à situação jurídica daquele 

que por um ato de vontade descumpre a prescrição prevista no ordenamento jurídico para 

uma determinada situação hipotética na qual se encontrava inserido, ou, nas palavras de 

Paulo de Barrros Carvalho, a sanção é simplesmente a “... conseqüência do 

descumprimento de deveres impostos pela ordem jurídica”117. 

Como já restou provado nos parágrafos anteriores, através dos 

ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho e Lourival Vilanova, nem sempre a norma 

jurídica contém uma sanção. A estrutura lógica elementar da norma jurídica é composta de 

um antecedente (hipótese, pressuposto, prótase) e um conseqüente (tese, conseqüência, 

apódose), ligados por um operador deôntico interproposicional (dever-ser), “dever-ser” que, 

quando intraproposicional, assume os modais permitido, proibido e obrigatório, sendo que 

somente em certas ocasiões — nas normas secundárias — este conseqüente assume a figura 

da imposição de uma sanção.  

A teoria da imperatividade das normas jurídicas encontrou em 

IHERING o seu maior defensor. Para IHERING, “... toda norma es um imperativo: ordena 
                                                 
116 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. 
117 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da ..., op. cit., p.33. 
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o prohíbe. Un imperativo solo tiene sentido em boca de quien puede imponer su voluntad a 

la voluntad de outro, y marcaje su línea de conducta”118. De modo que, segundo Paulo de 

Barros Carvalho, Ihering chegou até a afirmar que um Direito não coativo não é direito: “é 

um fogo que não queima, uma luz que não brilha”119. Nesse sentido, a teoria da 

imperatividade propunha que toda a norma jurídica seria essencialmente a manifestação 

coativa da vontade do Estado, sendo esta uma característica inerente às normas jurídicas.  

Toda norma jurídica seria portanto um comando, uma ordem, ou seja, a imposição de 

vontade dirigida a outrem, com a possibilidade do uso da força para aplicação de uma 

sanção para o caso de seu descumprimento. Todavia, como já analisamos anteriormente a 

norma jurídica não é uma ordem ou comando, mas sim um juízo hipotético, condicional, 

abstrato, que se traduz pela fórmula  “se F deve ser P”, em que se pode verificar que nem 

toda norma traz consigo uma sanção, sendo na verdade a sanção o conseqüente de uma 

norma cuja hipótese é justamente o descumprimento de uma outra norma.   

Marcos Bernardes de Mello esclarece de forma minudente uma 

confusão que afeta diretamente a questão da imperatividade das normas, ao distinguir a 

obrigatoriedade das normas jurídicas da coação: “... o Direito não pode deixar de ser 

obrigatório, mesmo porque nisto consiste a diferença substancial que o distingue dos 

demais processos de adaptação social. Mas o ser obrigatório não significa que seja 

necessariamente punitivo: obrigatoriedade quer dizer possibilidade de imposição da 

norma, pela comunidade jurídica... Na obrigatoriedade pode haver coação, pena, sanção, 

sempre, portanto, com caráter de possibilidade, nunca, porém, de necessidade”120. Por 

outro lado, o autor também ressalta a importância para a ordem jurídica de diversas normas 

que não contém qualquer sanção, como por exemplo as que estabelecem os Direitos 

Fundamentais do Homem, finalizando por refutar a teoria da imperatividade das normas, ao 

concluir que “... os significados deônticos do dever-ser, seja o de obrigar, o de permitir ou 

o de punir, expressam meios de que se utiliza a sociedade para alcançar um fim, a 

convivência harmônica no meio social, mas não constituem um fim em si mesmos. Desde 

                                                 
118 IHERING, R. Von . El Fin en el Derecho. Buenos Aires: Heliasta, 1978. p. 163-164. 
119 Apud CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Tributária. p.19. 
120 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico (Plano da Existência). p.33. 

 71



quando os meios são erigidos à posição de essencialidade, invertem-se os termos da 

questão e se distorce a realidade científica”121. 

No mesmo sentido temos a segurança das palavras de Paulo de 

Barros Carvalho:  

... o Direito é essencialmente coativo, porém, não é esse seu aspecto 
individualizador... O elemento caracterizador está na forma ou no modo 
com que a coatividade é exercida. Só o Direito coage mediante o emprego 
da força, com a aplicação, em último grau, das penas privativas de 
liberdade ou por meio da execução forçada... Não há confundir-se 
entretanto o aspecto caracterizador do Direito com a qualificação de sua 
natureza. O Direito é eminentemente instrumental. Nada mais representa 
senão um instrumento de intervenção do Estado no meio social, para o 
prosseguimento do bem comum concebido122.  

 
 
 
 
 

3 A ENDONORMA TRIBUTÁRIA DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA DA 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS EMPREGADOS 

 

3.1 ANÁLISE FORMAL DA NORMA TRIBUTÁRIA 

Nesta próxima etapa de nossa investigação vamos adentrar à 

constituição da norma jurídica tributária da Contribuição previdenciária dos empregados. 

Não é preciso dizer que a norma da apropriação indébita da contribuição previdenciária dos 

empregados tem uma estrutura complexa, em que a perinorma penal depende diretamente 

da endonorma tributária. Não basta, portanto, analisarmos tão-somente o dispositivo legal 

que cria o delito de apropriação indébita, pois ele depende diretamente da relação jurídica 

tributária estabelecida pela endonorma tributária que institui o tributo contribuição 

previdenciária dos empregados e define os parâmetros da obrigação tributária. Por essa 

                                                 
121  Ibidem. P.35 
122 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Tributária. p.20. 
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razão, torna-se imprescindível primeiramente conhecermos as características da endonorma 

tributária, para então passarmos a desenvolver uma análise da perinorma penal. 

A relevância do estudo da endonorma tributária, para a perfeita 

compreensão dos elementos da perinorma penal que institui o crime de apropriação indébita 

da contribuição previdenciária dos empregados, dá-se em função da própria estrutura 

dúplice da norma jurídica, dada a existência de uma endonorma e de uma perinorma 

vinculadas funcionalmente em que a hipótese da perinorma penal deve ser justamente o 

descumprimento da conduta prescrita na endonorma tributária. Desse modo, a relação 

jurídica tributária da endonorma vai determinar os limites da perinorma penal, no sentido 

de definir quem teria a obrigação de cumprir e não a cumpriu, e também quais as 

circunstâncias em que a deveria ter cumprido e não o fez. 

Se não bastasse a estrutura dúplice da norma jurídica existe ainda 

outros motivos pelos quais se torna necessário conhecermos a norma tributária que institui 

a contribuição previdenciária dos empregados. A grande maioria dos doutrinadores 

reconhece que a lei penal incide sobre conceitos jurídicos disciplinados pela norma 

tributária, atingindo fatos já regulados na esfera tributária. Nesse sentido, temos as palavras 

de Geraldo Ataliba:  

Porque na maioria das vezes só é possível aplicar corretamente a lei 
tributária se se conhece a disciplina jurídica dos fatos sobre os quais a lei 
tributária incide, e a lei tributária incide sobre fatos da vida civil (...) da 
vida comercial (...) da vida financeira (...) Entretanto o fenômeno inverso 
ocorrerá nos tipos penais fiscais: (...) é preciso considerar que a lei penal 
não vai incidir diretamente sobre comportamentos ou sobre fatos, mas vai 
incidir sobre comportamentos e fatos regulados antes pela lei tributária 
(...) diante da lei penal, a lei tributária é uma lei de subposição123.  

No mesmo sentido o mestre José Roberto Vieira assevera que: “... 

nos delitos penais encontramos a descrição de condutas qualificadas como delitos por 

serem anti-sociais e indesejáveis. Já nos tipos penais tributários, deparamos, além dessas 

condutas, também os conceitos normativos. Que se contrapõem aos conceitos 

descritivos...”, em que conceitos normativos são os conceitos próprios, criados pelo Direito 

Tributário.  
                                                 
123 Mesa de Debates: Direito Penal Tributário, in Revista de Direito Tributário, n° 64, p. 29 e 30. 
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Finalmente, no esteio desses doutrinadores, encontramos também as 

palavras de Roque Antônio Carraza, asseverando a preeminência do conhecimento das leis 

tributárias no que concerne à definição de crimes fazendários: 

É o Direito Tributário, com seus próprios critérios que vai revelar se há, 
ou não, tributo a pagar, se expirou, ou não o prazo de recolhimento, se há, 
ou não, dever de preencher o formulário, de extrair a nota fiscal, de 
escriturar o livro fiscal, de emitir o documento e assim por diante. Por 
quê? Porque a lei penal, ao tipificar os crimes fazendários, estabelece 
como pressuposto, o descumprimento de deveres jurídicos tributários. Sem 
a certeza de que tal pressuposto ocorreu, não se pode apenar o 
contribuinte. 
(...) 
Na maioria dos casos, é preciso avaliar sob a óptica do Direito Tributário, 
os tipos penais-tributários. 
(...) 
É o que se dá, segundo pensamos, quando temos diante de nós o tipo 
‘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’(artigo 2°, II, da Lei 
nº 8137/90). Só poderemos dizer se houve o crime contra a ordem 
tributária ali apontado, após analisarmos, cuidadosa e cientificamente, se 
o pretenso infrator realmente praticou esta omissão delituosa. 
Assim agremiados, temos para nós que o comerciante que deixa de 
recolher, a tempo e a hora, o ICMS devido, não comete o crime contra a 
ordem tributária capitulado no artigo 2°, II da Lei nº 8137/90. Noutras 
palavras, ele não está deixando de recolher, no prazo legal, valor de 
tributo, descontado ou cobrado de terceiro. Está apenas numa situação de 
inadimplência124

Cabe, por oportuno, observarmos que conquanto o estudo da 

endonorma tributária seja relevante para a definição do ilícito penal tributário definido na 

perinorma penal, não se está afirmando aqui qualquer imprescindibilidade de esgotamento 

da esfera administrativa fiscal para a definição da ocorrência ou não um crime tributário. 

Nosso interesse é tão-somente demonstrar quão intimamente se encontra ligada a definição 

da relação jurídica tributária com a definição do delito, da infração penal. Salientando-se 

que uma vez que o STF já se manifestou no sentido de que a representação fiscal não é 

condição de procedibilidade ao exercício da ação penal o problema da suposta incoerência 

de um contribuinte ser processado por crime tributário enquanto foi considerado, ao final de 

processo administrativo fiscal, não devedor ao Fisco, reside tão-somente na determinação 

                                                 
124 CARRAZA, Roque Antônio. Inexistência De Conduta Punível. In Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, n° 8, p. 103/110. 

 74



de qual foi o bem jurídico lesionado com a conduta do contribuinte, o que a despeito de ser 

muito interessante, neste exato momento, não é o cerne de nossas atenções125. 

Como vimos anteriormente, tanto a endonorma quanto a perinorma 

são compostas por um antecedente e um conseqüente, unidos por um conector ou functor 

deôntico, sendo esta uma estrutura elementar completa de uma norma jurídica, seja ela 

tributária ou penal, ou de qualquer outra natureza. Um antecedente descritivo de uma 

situação hipotética e um conseqüente que contém uma relação jurídica obrigacional, em 

que uma vez ocorrido no mundo fenomênico a situação hipotética descrita no antecedente, 

surge imediatamente, dada a natureza da norma jurídica, que tem o poder de criar fatos 

jurídicos, o dever (a obrigação) de um sujeito fazer ou deixar de fazer algo, ou permitir que 

seja feito algo, em relação a alguma prestação ou objeto específico. Em poucas palavras a 

norma jurídica regula as relações jurídicas entre os sujeitos de direito. 

No caso da endonorma tributária devemos a Paulo de Barros 

Carvalho a melhor formulação de uma estrutura básica e funcional da norma tributária, 

aplicável ao estudo dos tributos em sua configuração estática, o que o autor denominou de 

regra-matriz de incidência tributária, e que nos permite estudar de forma analítica os 

critérios que compõe tanto o antecedente, ou seja, a hipótese, como o conseqüente, que é a 

relação jurídica criada pela norma jurídica. Existem, por outro lado, outras propostas de 

estrutura da norma tributária, cujo estudo seria certamente interessante e significativo, no 

sentido de definir outros instrumentos igualmente hábeis para se identificar a configuração 

sintática dos tributos. Todavia, fazemos a opção de estudar a concepção formulada por 

Paulo de Barros Carvalho, sem demérito algum das estruturas propostas por outros notáveis 

juristas como Geraldo Ataliba, Sacha Calmon Navarro Coelho, Marçal Justen Filho e 

outros, uma vez que suas propostas pouco diferem da proposta de Paulo de Barros Carvalho 

cujo mérito é reconhecido por toda a doutrina pela inegável contribuição à Ciência do 

Direito. 

 

 
                                                 
125 STF, ADIn. 1571-UF, Rel. Min. Néri da Silveira, J. em 20.03.97. 
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3.1.1 O antecedente da endonorma tributária. 

Considerando que o antecedente se trata da descrição hipotética de 

um fato, Paulo de Barros Carvalho elenca três critérios básicos para analisar a hipótese 

tributária: o critério material, o critério espacial e o critério temporal.  

Na descrição hipotética de um fato sobre o qual incidiria a norma 

tributária, Paulo de Barros Carvalho define critério material como sendo o comportamento 

de alguém abstraído das circunstâncias de tempo e lugar, ou seja, para o autor, “O critério 

material ou objetivo da hipótese tributária resume-se, como dissemos, no comportamento 

de alguém (pessoa física ou jurídica) consistente num ser, num dar ou num fazer e obtido 

mediante processo de abstração da hipótese tributária, vale dizer, sem considerarmos os 

condicionantes de tempo e de lugar (critérios temporal e espacial)”126. Esclarece ainda que,  

... dessa abstração emerge sempre o encontro de expressões genéricas 
designativas do comportamento de pessoas, sejam aqueles que encerram 
um fazer, um dar, ou simplesmente um ser (estado). Teremos, por exemplo, 
‘vender mercadorias’, (...) ‘ser proprietário de bem imóvel’, ‘auferir 
rendas’, ‘prestar serviços’, ‘construir estradas’, ‘pavimentar ruas’ etc. 
Esse núcleo, ao qual nos referimos, será formado, invariavelmente por um 
verbo, seguido de seu complemento. Daí porque aludirmos a 
comportamento humano, tomada a expressão na plenitude de sua força 
significativa, equivale a dizer, abrangendo não só as atividades refletidas 
(verbos que exprimem ação), como aquelas espontâneas (verbos de estado: 
ser, estar, permanecer etc.)”127.   

Gramático e zeloso na aplicação dos termos empregados em seus 

textos, Paulo de Barros Carvalho justifica o emprego do termo “comportamento”, fazendo, 

mais adiante, alusão aos ensinos de especialistas que consideram ser caráter fundamental de 

um verbo exprimir ação, recusando a distinção entre verbos de estado e verbos de ação, 

afirmando que “... nos próprios verbos de estado concebe-se algum grau de atividade do 

sujeito. A diferença entre as duas atividades está em ser esta espontânea do sujeito e aquela 

refletida”128.  

                                                 
126 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Tributária. p.79. 
127  Ibidem, P. 76. 
128 Apud CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Tributária. p.76. 
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No mesmo sentido, temos também a contribuição de José Roberto 

Vieira, afirmando que “... teremos invariavelmente neste critério comportamentos de 

pessoas, expressos por um verbo pessoal e transitivo, cuja predicação é incompleta e por 

isso pede um complemento, seja ele um objeto direto ou indireto; afastando-se, 

conseqüentemente, quaisquer verbos impessoais – quer essenciais (os que exprimem 

fenômenos da natureza, por exemplo) , quer acidentais (haver na acepção de ‘existir’, fazer 

quando indica tempo decorrido etc) – e, na maioria dos casos, afastando-se também os 

verbos unipessoais (os que exprimem uma ação ou um estado peculiar a determinado 

animal, por exemplo)”129. 

O critério espacial, nos ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho, é 

a descrição das circunstâncias de lugar contidas na hipótese que definem o espaço 

geopolítico onde o fato descrito na hipótese é passível de ser materializado, concretizado, e 

que muitas vezes não é o mesmo espaço onde se opera a validade da norma jurídica, 

podendo ser mais restrito, como no caso do IPTU, instituído por lei municipal, com 

validade em todo o município, porém, o critério espacial que condiciona a existência do 

fato jurídico tributário do imposto é a zona urbana. 

O critério temporal, por sua vez, é aquele que descreve as 

circunstâncias temporais que identificam o exato momento em que o fato jurídico, descrito 

na hipótese, deve ser considerado como definitivamente constituído, concretizado. Note-se 

que tais circunstâncias de tempo nem sempre são descritas de forma expressa, mas podem 

estar implícitas, sendo determinadas por um evento, o que em algumas situações, aos mais 

desavisados pode confundir-se com a própria descrição do critério material, demandando-se 

mais atenção ainda principalmente para os casos onde a técnica legislativa deixa a desejar 

uma melhor e mais precisa aplicação dos significados dos termos jurídicos, empregando-se 

a ambígua expressão “fato gerador”, para descrever tanto a situação hipotética descrita em 

lei quanto o critério temporal para se aferir o momento da ocorrência do fato jurídico 

tributável no mundo físico. Nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho elaborou uma 

classificação das hipóteses de incidência com base na existência ou não da previsão 

normativa expressa de critérios temporais que definissem um momento exato para a 

                                                 
129 VIEIRA, José Roberto. A regra matriz de incidência do IPI: texto e contexto. Curitiba: Juruá, 1993.p.92. 

 77



concretização do fato jurídico tributário, abolindo a antiga classificação de “fatos 

geradores” instantâneos, continuados e complexivos, e possibilitando o alcance de uma 

melhor compreensão do fenômeno jurídico da incidência da norma tributária130.  

Por oportuno, registre-se que Sacha Calmon Navarro Coelho131 e 

Marçal Justen Filho132 consideram essencial, na definição de uma estrutura formal básica 

da norma tributária, a inclusão de um outro critério que define a hipótese de incidência, 

qual seja, o critério subjetivo, pessoal. Nesse sentido, ambos afirmam que, em muitos casos 

o legislador atribui uma característica especial ao sujeito do verbo, que é o núcleo do 

critério material; nesse caso, portanto, a qualidade do sujeito do verbo que compõe o 

critério material seria essencial à tipificação do fato que se descreve na hipótese de 

incidência, citando como exemplo o caso do comerciante para caracterização da hipótese 

do ICMS. 

Todavia, impõe-se ressaltar que o suposto critério pessoal contido na 

hipótese não seria determinante dos sujeitos da relação jurídica a ser estabelecida com a 

ocorrência do fato jurídico tributável, muito embora a constituição determine 

implicitamente que deva existir uma relação entre ambos, o sujeito do fato jurídico 

tributário pode ser pessoa distinta e independente do sujeito passivo tributário, consoante 

adverte Paulo de Barros Carvalho quando discorre sobre o caso da sujeição passiva indireta,  

asseverando que “... o legislador nada substitui, somente institui”133, ao contrário do que 

afirmam alguns autores, dentre eles Rubens Gomes de Souza134, de que ocorreria uma 

substituição por força de lei do sujeito passivo direto, ligado ao fato jurídico tributável, por 

um sujeito passivo indireto.   

                                                 
130 A palavra “complexivo”, inexistente no vocabulário de nosso idioma, foi criada, ao que tudo indica tão-

somente para adequar-se ao conceito jurídico italiano outrora proposto, passando então a constar em 
diversas obras jurídicas. 

131 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria Geral do Tributo e da Exoneração Tributária. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1982. p.91. 

132 JUSTEN FILHO, Marçal. O imposto sobre serviços na Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1985. p.44. 

133 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 1997. P.199. 
134 SOUZA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. Ed. Póstuma. São Paulo: Resenha 

Tributária, 1975. p. 93. 
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Dino Jarach, em concordância com Paulo de Barros Carvalho, 

assevera que “... efetivamente na determinação do sujeito passivo principal, existe sempre 

certo grau de arbitrariedade, ou se prefere, de decisão discricionária do legislador”135. 

Nesse sentido, o legislador pode muito bem atribuir a responsabilidade tributária a pessoa 

diversa do sujeito da hipótese de incidência, muito embora a ele deva estar relacionado, 

como é o caso da sujeição passiva indireta136

Assim, conquanto na realidade possamos verificar que para o caso do 

ICMS, seja ou fosse, no passado, indispensável um critério pessoal para definir a hipótese 

de incidência, torna-se de difícil aceitação a assertiva de que tal critério seja essencial para 

a definição de uma estrutura básica de estudo da norma tributária em geral, ou que ele 

comporia sempre uma regra-matriz de incidência tributária, uma vez que a figura do sujeito 

do núcleo do critério material, embora inegavelmente exista, não é, na maioria dos casos, 

necessária para a perfeita delimitação da hipótese, haja vista que, em geral, basta a 

realização concreta do critério material, nas condições descritas nos critérios de tempo e 

espaço, que já estaria configurado o fato jurídico tributável, em regra, pouco importando as 

qualidades de quem o realizou. É certo que existem alguns tributos cuja qualidade do 

sujeito seja relevante para definição da hipótese, e nestes casos deve sim ser dada toda 

atenção a este critério, pois essencial à definição da hipótese, todavia, incluí-lo como um 

critério essencial na definição da estrutura normativa tributária seria generalizar as 

exceções, seria afirmar como comum aquilo que na prática é especial.  

 

3.1.2 O conseqüente da endonorma tributária. 

Asseverando que o conseqüente tributário é a determinação (dever-

ser) de uma relação jurídica de natureza obrigacional que será constituída quando se 

verificar a ocorrência do fato jurídico tributável descrito na hipótese de incidência, Paulo de 

Barros Carvalho enumera dois critérios essenciais para o seu estudo, o critério pessoal 

                                                 
135 JARACH, Dino. Aspectos da Hipótese de Incidência Tributária. RDP, v.17, p.288, São Paulo, 1971. 
136 JUSTEN FILHO, Marçal. Sujeição Passiva Tributária. Belém: Cejup, 1986. p.268 et seq. 
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(subjetivo) e o critério quantitativo (objetivo)137. Note-se que, nesse sentido, o conseqüente 

da norma determina o nascimento de uma relação jurídica de natureza obrigacional onde 

um credor (sujeito ativo) tem o direito de exigir o objeto da obrigação tributária (prestação), 

e o devedor (sujeito passivo) tem o dever de dar ou fazer (prestar) tal objeto, qual seja, o 

próprio tributo, no caso da obrigação tributária por excelência, que, por conseguinte, se 

reveste da forma de uma prestação monetária, salientando-se, portanto, que não se trata de 

uma obrigação de fazer ou não fazer, mas sim de dar algo, qual seja, uma “... prestação 

pecuniária, compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir...”. 

Ao enfocar a endonorma tributária Paulo de Barros Carvalho 

restringe o objeto da prestação obrigacional a um tributo, nesse sentido, dada sua natureza, 

tal objeto se revestirá principalmente da forma de uma prestação pecuniária, daí falar-se em 

critério quantitativo para expressar as circunstâncias que permitem identificar e delimitar 

com exatidão o montante do valor devido. Portanto, critério quantitativo é justamente o 

conjunto das circunstâncias e demais informações que determinam o conteúdo da prestação 

obrigacional devida pelo sujeito passivo da obrigação nascida com o fato jurídico tributário. 

O critério quantitativo contido no conseqüente traduz-se na base de 

cálculo e na alíquota, sendo que a base de cálculo é a grandeza da qual será retirada uma 

parte que será entregue ao sujeito ativo ou credor, e alíquota é o percentual ou fator que 

aplicado à base de cálculo determina a parte daquela grandeza a ser entregue ao credor, ou 

seja, na conjugação da alíquota à base de cálculo é que se determina o objeto da prestação 

tributária. No entendimento da natureza da base de cálculo, mais especificamente da 

relação entre essa grandeza determinada no conseqüente e a hipótese descrita no 

antecedente tributário é que reside a compreensão quanto à exigência legal de que a base de 

calculo mantenha vinculação com o fato jurídico tributário, a fim de impedir abusos na 

criação de tributos e evidenciar a verdadeira identidade do tributo exigido, ou seja, o fato 

jurídico tributário deverá ter relação com um fato signo-presuntivo de riqueza, um valor, 

uma grandeza, algo que possua uma significação patrimonial e que também seja 

                                                 
137 Em sua tese mais recente, exposta na sua obra Fundamentos Jurídicos da Incidência, Paulo de Barros 

Carvalho modifica sua conceituação passando a denominar evento, a ocorrência da modificação física no 
mundo exterior que gera implicações jurídicas, o que outrora costumava chamar de fato jurídico 
tributário. 
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mensurável, de modo que somente essa grandeza que mantenha vinculação com o fato 

jurídico tributário é que pode constituir a base de cálculo desse tributo. Registre-se, porém, 

que existem casos onde a prestação devida é uma quantia fixa, descumprindo-se, portanto, 

nesse caso, a determinação constitucional de que a base de cálculo tem a função de 

identificar os tributos138. Paulo de Barros Carvalho enumera três funções para a base de 

cálculo. A primeira delas é a função de dimensionar revelando o tamanho do fato jurídico 

tributário, anunciando a grandeza do evento a ser tributado; a segunda é a função objetiva 

de compor a dívida, o conteúdo da prestação obrigacional; e a terceira é a função 

comparativa que consiste em confirmar, infirmar ou afirmar o verdadeiro critério material 

da hipótese de incidência, dada a sua necessária vinculação com o mesmo. Assinale-se 

também que José Roberto Vieira cita ainda uma quarta função, alinhando-se a Misabel de 

Abreu Machado Derzi, que seria a de “... permitir determinar a capacidade contributiva”139,  

que guarda estreita relação com a função mensuradora descrita por Paulo de Barros 

Carvalho.   

O critério pessoal é aquele que determina as circunstâncias e demais 

dados que permitem identificar quem seriam os sujeitos de direito que estariam nos pólos 

da relação jurídica a ser constituída pela ocorrência do fato jurídico tributável, em suma  tal 

critério permite que, no caso concreto, possa ser identificado perfeitamente quem é o 

sujeito ativo, credor, e quem é o sujeito passivo, devedor da relação jurídica obrigacional, 

ou seja, quem é a pessoa jurídica que detém a capacidade140 tributária de cobrar e arrecadar 

tributos e quem é a pessoa física ou jurídica que tem a obrigação de pagá-los. 

Ressalte-se que normalmente não vem expressamente na norma a 

designação do sujeito ativo uma vez que geralmente é a própria pessoa jurídica de direito 

público competente para instituir o tributo, todavia, em alguns casos, tal pessoa poderá, aí 

sim, de forma expressa em lei, atribuir a capacidade tributária a outra entidade, como 

ocorre nos casos de parafiscalidade. 

                                                 
138 Artigo 145,  §2º e artigo 154, inciso I da CF/88 
139 VIEIRA, José Roberto. A regra matriz de incidência do IPI: texto e contexto. Curitiba: Juruá, 1993.p.68. 
140 O artigo 119 do CTN equivocadamente utiliza a palavra competência. 
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No tocante ao sujeito passivo, importa observarmos que sua pessoa 

não é identificada de forma específica por ocasião da formulação da norma jurídica como 

ocorre com o sujeito ativo, mas a norma refere-se ao sujeito passivo de forma genérica 

definindo-o geralmente como sendo a pessoa física ou jurídica que teria alguma vinculação 

com o fato jurídico tributário. Diz o CTN, no artigo 121 que o sujeito passivo “... é a pessoa 

obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária” definindo “contribuinte” como 

sendo aquele que “... tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo 

fato gerador”, e “responsável” como sendo aquele que “... quando sem se revestir da 

condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei” 141. O sujeito 

passivo é portanto a pessoa física ou jurídica a quem a lei atribui a responsabilidade de 

adimplir a prestação, objeto da obrigação tributária que nasceu em face da ocorrência do 

fato jurídico tributário. Como diz Marçal Justen Filho é o “destinatário constitucional 

tributário”142, aquele a quem a lei atribui a obrigação de recolher o tributo, podendo ser 

ele tanto o contribuinte (vinculado diretamente ao fato) ou o responsável (designado por lei 

e indiretamente vinculado ao fato). Registre-se, porém, que todo sujeito passivo é 

determinado por lei, ou seja, tal enunciado legal pode promover um entendimento de que o 

contribuinte não é designado pela lei e que o responsável, designado pela lei, não é um 

contribuinte, todavia, importa ressaltarmos que sujeito passivo é sempre instituído por lei, é 

sempre responsável. Portanto, sujeito passivo não é necessariamente o sujeito referido no 

critério material da hipótese, embora deva manter alguma relação com o fato jurídico 

tributário. Lembrando, nesse caso, as palavras de Geraldo Ataliba de que “...efetivamente, 

por simples comodidade ou qualquer outra razão, não pode o Estado deixar de colher uma 

pessoa como sujeito passivo, para discricionária e arbitrariamente colher outra”143 que nada 

tenha a ver com a hipótese de incidência.  

Alguns autores distinguem contribuinte de fato com contribuinte de 

direito, descrevendo o contribuinte de fato como sendo aquele que suporta o ônus 

                                                 
141 Cabe uma ressalva quanto a redação do referido artigo ante a equivocada inclusão da penalidade pecuniária 

como sendo objeto da obrigação tributária. Penalidade pecuniária não é o mesmo que tributo, possuem 
natureza jurídica distintas. A penalidade é uma sanção por ato ilícito, e o tributo é sempre decorrente de ato 
lícito, sendo esta uma característica inerente dos tributos. 

142 JUSTEN FILHO, Marçal. Sujeição Passiva Tributária. Belém: Cejup, 1986. p.262. 
143 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. 

p.78. 
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tributário, sendo a pessoa que sofre real diminuição do seu patrimônio com a incidência do 

tributo, e contribuinte de direito como sendo aquele determinado por lei para efetuar o 

adimplemento da prestação tributária; todavia, não procede tal distinção, haja vista que 

“contribuinte” é um termo econômico-fiscal importado para o Direito Tributário, 

enquanto “sujeito passivo” é um termo jurídico, nascido para indicar a pessoa que 

ocupa o pólo passivo de uma relação jurídica; adaptá-los seria temerário, senão 

impróprio, sendo essa mais uma expressão que juntamente com “fato gerador” é causa de 

confusão e imprecisão científica. Nesse sentido, cabe ainda observarmos que, da mesma 

forma que contribuinte de fato e de direito, como conseqüência, também a classificação em 

tributos diretos e indiretos é uma classificação que utiliza conceitos econômicos e não 

jurídicos, sendo irrelevante para o Direito se o ônus é ou não repassado a terceiros fora da 

relação jurídica determinada na endonorma, como no caso do ICMS cobrado do 

consumidor final144.  

Por outro lado, Paulo de Barros Carvalho admoesta que também não 

existe embasamento jurídico à apregoada classificação em sujeito passivo direto e sujeito 

passivo indireto uma vez que o grau de relacionamento econômico do sujeito passivo com o 

surgimento do fato jurídico tributário guarda relação com o campo da economia ou da 

Ciência das Finanças, “...escapando da cogitação do Direito”145. Nesse sentido, afirma o 

jurista que não se pode falar em sujeito passivo direto e indireto porque todos os sujeitos 

passivos são determinados por lei, não existindo substituição mas somente instituição, 

existindo portanto somente sujeitos passivos diretos146.  

Inicialmente Rubens Gomes de Souza ensinava que “...sujeito 

passivo é aquela pessoa que está em relação econômica com o fato jurídico tributário, dele 

extraindo vantagens”147. Porém, mais recentemente Geraldo Ataliba assinalou que “Sujeito 

passivo da obrigação tributária é o devedor (...) É a pessoa que fica na contingência legal de 

ter o comportamento objeto da obrigação, em detrimento do próprio patrimônio e em favor 
                                                 
144 Entende José Roberto Vieira (Regra Matriz..., p. 21 e 113 e 114) que tais distinções, embora originalmente 

extrajurídicas, foram posteriormente incluídas no CTN, no art. 166, e, portanto, juridicizadas. 
145 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 1997. P.199. 
146 Ibidem. loc. cit. 
147 SOUZA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. 2. Ed. São Paulo: Financeiras, 1954. p. 

55. Apud  CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da Norma Tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1981. p.101. 
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do sujeito ativo”148. Paulo de Barros Carvalho assevera ainda que sujeito passivo é “...a 

pessoa física ou jurídica, privada ou pública, de quem será exigido o cumprimento de 

prestação pecuniária, caracterizada como de natureza fiscal”149 ou em outra obra “a pessoa 

– sujeito de direitos – física ou jurídica, privada ou pública, de quem se exige o 

cumprimento da prestação”150. Altera-se, portanto, o prisma pelo qual se identificava o 

sujeito passivo, baseado anteriormente em uma noção econômica de aferição de vantagens, 

de modo que o foco se volta para a determinação legal, para quem a lei atribui a 

responsabilidade pelo adimplemento da obrigação, ou seja, para quem tem a necessidade do 

último desembolso efetivo, quem efetua de fato o recolhimento, e não para a identificação 

de quem auferiu vantagens com a ocorrência do fato jurídico tributável, conforme 

anteriormente apregoado por Rubens Gomes de Souza, relação esta de natureza econômica 

e não jurídica. Portanto, a principal característica do sujeito passivo, saliente-se, é a 

determinação legal do desembolso efetivo, da diminuição patrimonial com o adimplemento 

da prestação pecuniária objeto da relação jurídica obrigacional instituída pela norma 

tributária, ou, em outras palavras, quem tem o dever de tirar o dinheiro do bolso e entregá-

lo ao credor, não importando muito quem era o proprietário anterior desse dinheiro que está 

saindo do bolso do sujeito passivo, nem tampouco se esse dinheiro é derivado diretamente 

ou não da ocorrência do fato jurídico tributário.  

Importa observarmos que em obediência aos princípios 

constitucionais tributários, na determinação do sujeito passivo pela norma tributária dos 

impostos, há que ser necessariamente obedecido o Princípio da Capacidade Contributiva 

agasalhado pela nossa constituição151, ou seja, deverá haver uma vinculação entre o sujeito 

passivo e um fato signo-presuntivo de riqueza evidenciado direta ou indiretamente pelo fato 

jurídico tributável, de modo que o sujeito precisa ter revelada sua capacidade contributiva 

através da sua participação na ocorrência do fato jurídico tributário, todavia, se muitos são 

os que guardam tal relação cabe ao legislador escolher qual dentre eles que será o 

destinatário legal tributário.  

                                                 
148 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. 

p.82. 
149 CARVALHO, Paulo de Barros. Op. cit. p.100. 
150 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 1997. P.198. 
151 Artigo 145 §1°. 
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3.2 ANÁLISE DA ENDONORMA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA DOS EMPREGADOS 

 

3.2.1 A endonorma da contribuição previdenciária dos empregados. 

Conhecida a estrutura da endonorma tributária e definidos os seus 

elementos, impõe-se agora aplicarmos essa noção ao estudo da endonorma tributária da 

contribuição previdenciária dos empregados, dissecando os elementos que constituem a sua 

hipótese de incidência e a relação jurídica tributária imposta por lei. Passaremos então ao 

estudo dos dispositivos legais definindo primeiramente o seu contexto legal até 

alcançarmos a essência padrão da norma tributária desse tributo estabelecida pela legislação 

pátria, principalmente no que concerne ao artigo 95, alínea “d” da Lei nº 8212/91 e o artigo 

168-A do Código Penal, introduzido pela Lei nº 9983/00. 

A seguridade social, diz a Magna Carta em seu artigo 195,  

...será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes 
contribuições sociais: 
I – do empregador, da empresa, e da entidade a ela equiparada na forma da 
lei, incidentes sobre: 
 a) ... 
 b) ... 
 c) ... 
II – do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, ... 
III – sobre a receita de concurso de prognósticos. 
IV -  ... 

A primeira observação que notamos pela leitura do texto legal é que 

a instituição do tributo contribuição previdenciária dos empregados está vinculada 

diretamente à sua aplicação no financiamento da seguridade social, ou seja, trata-se de um 

tributo com receita vinculada. Todavia, muito embora alguns doutrinadores defendessem 

inicialmente a tese de que as contribuições pudessem ser incluídas na espécie tributária das 
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taxas, a doutrina tem firmado o entendimento de que se trata de uma espécie tributária 

distinta haja vista que ao contrário das taxas não é possível mensurar a utilização da 

seguridade social, nem tampouco estabelecer alguma proporcionalidade entre a quantia 

devida na obrigação tributária e os serviços prestados ou postos à disposição do sujeito 

passivo. 

Nota-se também que o tributo se encontra constituído por quatro  

fontes básicas de custeio: a primeira, as pessoas de direito público; a segunda, os 

empregadores e empresas; a terceira, os trabalhadores e a quarta, as receitas de concursos 

de prognósticos; esta última, em verdade, absorvida que se encontra ou pelos concursos 

administrados pelo poder público ou pelos empresários, de modo a se falar no 

estabelecimento de um modelo tripartite de custeio, fundado no Poder Público, nos 

empregadores e nos trabalhadores. Desse modo, observamos que o referido tributo terá, em 

princípio, três diferentes sujeitos passivos, apesar de que o dispositivo constitucional não 

especifica claramente a regra-matriz de incidência da contribuição previdenciária dos 

empregados, como no caso dos impostos, taxas e contribuições de melhoria ali 

discriminados. O referido dispositivo constitucional que estabeleceu a contribuição social, 

porém, teve suas bases em legislações anteriores, que foram, por sua vez, recepcionadas e 

posteriormente adequadas ao advento da nova Lei Maior, dentre as quais a Lei nº 7689 de 

15/12/88 que instituiu para as empresas a exigência do recolhimento de 8% sobre o lucro 

(valor do resultado do exercício antes da provisão para o imposto de renda), e a Lei nº 7786 

de 29/06/89 que instituiu a contribuição de alíquotas que variavam entre 8 a 10% para os 

trabalhadores e 20% para os empregadores sobre o total das remunerações pagas aos 

empregados e autônomos. Tais dispositivos legais serviram de fundamento para a Lei nº 

8212/91 que consolidou a regulamentação de todas as diferentes normas tributárias 

responsáveis pela criação das diversas espécies de contribuição social, recebendo o 

pseudônimo de Plano de Custeio.  

Por oportuno cabe esclarecer também a diferença entre seguridade 

social e previdência social, esta última expressão atribuída a uma face que corresponde a 

um conjunto de ações da primeira com características e finalidades específicas, as quais 

atendem às funções descritas no artigo 201 da Lei Maior. Note-se que a própria 
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Constituição, na disposição do artigo 194, estabelece a segunda como sendo espécie do 

gênero que é a primeira. Desse modo, compreende-se que a seguridade social venha a ser 

um sistema de proteção contra contingências sociais, um conjunto de ações que visam 

atender certas necessidades do cidadão e revesti-lo de proteção contra infortúnios que 

eventualmente lhe possam advir. Desse conjunto de ações destaca-se um grupo denominado 

de Previdência Social, os quais segundo Mozart Victor Russomano152, têm como foco 

protetivo mais especificamente a pessoa do trabalhador, estando mais intimamente ligados 

a uma noção contratual de seguro, dada a exigibilidade de adesão e contribuição, enquanto 

a seguridade social alcança toda a sociedade de um modo geral, tendo um caráter 

preventivo geral, promovido por uma ação de natureza eminentemente estatal, desvinculada 

da noção de contrato, responsabilidade do Estado, razão pela qual se nota na Constituição a 

inclusão da Saúde e da Assistência Social como outras espécies da Seguridade Social. 

Por outro lado, ao verificarmos que a contribuição social é 

constituída, inicialmente, por três fontes distintas de recursos, supõe-se, portanto, a 

existência de no mínimo, três diferentes sujeitos passivos, de modo que não se pode olvidar 

a existência de discussões, das mais variadas naturezas, relativamente a cada uma das 

formas de financiamento da contribuição social.  Questionamentos esses, principalmente no 

âmbito do Direito Tributário, sem maiores repercussões na esfera penal, exceto no caso da 

contribuição dos empregados, objeto de nossas indagações. Note-se, inclusive, que no 

tocante às outras fontes adotadas para a contribuição social o texto constitucional foi, 

durante largo período, questionado nos tribunais quanto ao significado da palavra 

empregador e à potencial exigibilidade da contribuição social sobre o faturamento de 

empresas que não possuíam empregados, sendo que, inclusive, doutrinadores do calibre de 

Roque Antônio Carraza153 asseveram a inconstitucionalidade da emenda nº20, de 15/12/98, 

que deu nova redação aos incisos I e II do artigo 195. Todavia, a fim de não perdermos o 

curso de nossa investigação o que nos impediria, ou adiaria, alcançarmos uma perfeita 

definição do ilícito penal tributário em comento, é prudente concentrar nossas atenções 

somente na contribuição social financiada pelos trabalhadores, uma vez que somente ela, 

                                                 
152 RUSSOMANO, Mozart Victor. Curso de Previdência Social. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 55. 
153 CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 17. ed. rev. São Paulo: 

Malheiros, 2000. p.523. 
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quando inadimplida, assume a forma, ou melhor, é revestida de um manto de ilegalidade 

penal. 

Ressalte-se, portanto, o novo corte metodológico, uma vez que nos 

interessa somente a norma tributária que institui a exigibilidade da contribuição social 

referente aos trabalhadores empregados, uma vez que esta é a endonorma da contribuição 

previdenciária dos empregados vinculada à perinorma da apropriação indébita do artigo 

168-A do Código Penal, objeto central de nossa atenção.   

O chamado Plano de Custeio que teve como veículo a Lei nº 

8212/91, veio, portanto, consolidar a nova regulamentação da contribuição social instituída 

com o advento da Magna Carta em 1988. Abaixo, transcrevemos o texto da lei, a fim de 

facilitar nosso estudo: 
TÍTULO VI 

Do Financiamento da Seguridade Social 
Introdução 

Artigo 10. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de 
forma direta e indireta, nos termos do artigo 195 da Constituição Federal e 
desta lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e de contribuições sociais. 
Artigo 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é 
composto das seguintes receitas: 
I - receitas da União; 
II - receitas das contribuições sociais; 
III - receitas de outras fontes. 
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais: 
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada 
aos segurados a seu serviço; 
b) as dos empregadores domésticos; 
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário de contribuição; 
d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro; 
e) as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos.  

CAPÍTULO I 
Dos Contribuintes 

SEÇÃO I 
Dos segurados 

Artigo 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 
pessoas físicas: 
I - como empregado: 
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em 
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, 
inclusive como diretor empregado; 
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em 
legislação específica, presta serviço para atender à necessidade transitória 
de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo 
extraordinário de serviços de outras empresas; 
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c) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para 
trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional 
no exterior. 
d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição 
consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a 
membros dessas missões e repartições, excluídos o não-brasileiro sem 
residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação 
previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição 
consular; 
e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos 
oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro 
efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma 
da legislação vigente do país do domicílio; 
f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para 
trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja 
maioria do capital votante pertença a empresa brasileira de capital 
nacional; 
II - como empregado doméstico: aquele que presta serviço de natureza 
contínua a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades 
sem fins lucrativos; 
III - como empresário: o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor 
não empregado, o membro de conselho de administração de sociedade 
anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria e o sócio cotista que 
participe da gestão ou receba remuneração decorrente de seu trabalho em 
empresa urbana ou rural; 
IV - como trabalhador autônomo: 
a) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a 
uma ou mais empresas, sem relação de emprego; 
b) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de 
natureza urbana, com fins lucrativos ou não; 
V - como equiparado a trabalhador autônomo, além dos casos previstos 
em legislação específica: 
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, 
pesqueira ou de extração de minerais, em caráter permanente ou 
temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de 
empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; 
b) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida 
consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este quando por ela 
mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à Previdência Social em razão 
de outra atividade, ou a outro sistema previdenciário, militar ou civil, ainda 
que na condição de inativo; 
c) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em 
funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por sistema próprio de 
previdência social; 
d) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial 
internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e 
contratado, salvo quando coberto por sistema de previdência social do 
país do domicílio; 
VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas sem 
vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no 
regulamento; 
VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o 
arrendatário rurais, o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, 
que exerçam essas atividades, individualmente ou em regime de economia 
familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, bem como seus 
respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 14 anos ou a 
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eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo 
familiar respectivo. 
§ 1° Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 
trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 
é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a 
utilização de empregados. 
§ 2° Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade 
remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência Social é 
obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. 

(...) 
SEÇÃO I 

Da contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e 
trabalhador avulso 

Artigo 20. A contribuição do segurado empregado, inclusive o doméstico, e 
a do trabalhador avulso, é calculada mediante a aplicação da 
correspondente alíquota, de forma não cumulativa, sobre o seu salário-de-
contribuição mensal, observado o disposto no artigo 28, de acordo com a 
seguinte tabela: 
Salário-de-contribuição Alíquota em % 
até 51.000,00 -  8,0 
de 51.000,01 até 85.000,00 - 9,0 
de 85.000,01 até 170.000,00 - 10,0 
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, 
a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os 
mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação 
continuada da Previdência Social. 

(...) 
CAPÍTULO IX 

Do Salário-de-Contribuição 
Artigo 28. Entende-se por salário-de-contribuição: 
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração efetivamente 
recebida ou creditada a qualquer título, durante o mês em uma ou mais 
empresas, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, 
ressalvado o disposto no § 8° e respeitados os limites dos §§ 3°, 4° e 5° 
deste artigo; 
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, observadas as normas a serem 
estabelecidas em regulamento para a comprovação do vínculo 
empregatício e do valor da remuneração; 
III - para o trabalhador autônomo e equiparado, empresário e facultativo: o 
salário-base, observado o disposto no art. 29. 
§ 1° Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do 
empregado ocorrer no curso do mês, o salário-de-contribuição será 
proporcional ao número de dias de trabalho efetivo, na forma estabelecida 
em regulamento. 
§ 2° O salário-maternidade é considerado salário-de-contribuição. 
§ 3° O limite mínimo do salário-de-contribuição é de um salário-mínimo, 
tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o 
tempo de trabalho efetivo durante o mês. 
§ 4° O limite mínimo do salário-de-contribuição do menor aprendiz 
corresponde à sua remuneração mínima definida em lei. 
§ 5° O limite máximo do salário-de-contribuição é de Cr$170.000,00 (cento 
e setenta mil cruzeiros), reajustado o partir da data da entrada em vigor 
desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do 
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência 
Social. 
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§ 6° No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação 
desta lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto 
de lei estabelecendo a previdência complementar, pública e privada, em 
especial, para os que possam contribuir acima do limite máximo estipulado 
no parágrafo anterior deste artigo. 
§ 7° O décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-
contribuição, na forma estabelecida em regulamento. 
§ 8° O valor total das diárias pagas, quando excedente a 50% (cinqüenta 
por cento) da remuneração mensal, integra o salário-de-contribuição pelo 
seu valor total. 
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição: 
a) as cotas do salário-família recebidas nos termos da lei; 
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos 
termos da Lei n° 5.929, de 30 de outubro de 1973; 
c) a parcela in natura recebida de acordo com os programas de 
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social, nos termos da Lei n° 6.321, de 14 de abril de 1976; 
d) os abonos de férias não excedentes aos limites da legislação 
trabalhista; 
e) a importância recebida a título de aviso prévio indenizado, férias 
indenizadas, indenização por tempo de serviço e indenização a que se 
refere o art. 9° da Lei n° 7.238, de 29 de outubro de 1984; 
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação 
própria; 
g) a ajuda de custo recebida exclusivamente em decorrência de mudança 
de local de trabalho do empregado; 
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por 
cento) da remuneração mensal; 
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional 
de estagiário, quando paga nos termos da Lei n° 6.494, de 7 de dezembro 
de 1977; 
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou 
creditada de acordo com a lei específica. 

(...) 
CAPÍTULO X 

Da Arrecadação e Recolhimento das Contribuições 
Artigo 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras 
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas, 
observado o disposto em regulamento: 
I - a empresa é obrigada a: 
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores 
avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração; 
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, assim como 
as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas ou 
creditadas aos segurados empregados, empresários, trabalhadores 
avulsos e autônomos a seu serviço, na mesma data prevista pela 
legislação trabalhista para o pagamento de salários e de contribuições 
incidentes sobre a folha de salários; 
c) recolher as contribuições de que tratam os incisos I e II do artigo 23, na 
forma e prazos definidos pela legislação tributária federal vigente; 
II - os segurados trabalhador autônomo e equiparados, empresário e 
facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa 
própria, no prazo da alínea b do inciso I deste artigo; 
III - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa são obrigados a 
recolher a contribuição de que trata o art. 25, até o 5° dia útil do mês 
seguinte ao da operação de venda ou consignação da produção, ou no dia 
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imediatamente anterior caso não haja expediente bancário naquele dia, na 
forma estabelecida em regulamento; 
IV - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa ficam sub-rogados nas 
obrigações do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 
25, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em 
regulamento; 
V - o empregador doméstico está obrigado a arrecadar a contribuição do 
segurado empregado doméstico a seu serviço e a recolhê-la, assim como 
a parcela a seu cargo, no prazo referido na alínea b do inciso I deste 
artigo; 
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei n° 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964, o dono da obra ou o condômino da unidade imobiliária, 
qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou 
acréscimo, são solidários com o construtor pelo cumprimento das 
obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito 
regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção 
de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas 
obrigações; 
VII - exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o 
adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realizar a operação com 
empresa de comercialização ou incorporador de imóveis, ficando estes 
solidariamente responsáveis com o construtor; 
VIII - nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida se a construção 
residencial unifamiliar, destinada ao uso próprio, de tipo econômico, for 
executada sem mão-de-obra assalariada, observadas as exigências do 
regulamento; 
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza 
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta 
lei; 
X - o segurado especial é obrigado a recolher a contribuição de que trata o 
art. 25 no prazo estabelecido no inciso III deste artigo, caso comercialize a 
sua produção no exterior ou diretamente no varejo, ao consumidor. 
Parágrafo único. Fica autorizado o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) a firmar convênio com os sindicatos de trabalhadores avulsos, para 
que, na forma do regulamento desta lei, possam funcionar como coletores 
intermediários de contribuições descontadas da remuneração dos seus 
representados pelas empresas requisitantes de serviços, observados os 
prazos e procedimentos estabelecidos neste artigo para recolhimento do 
produto arrecadado ao órgão competente. 
Artigo 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante 
cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, 
responde solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes 
desta lei, em relação aos serviços a ele prestados, exceto quanto ao 
disposto no art. 23. 
§ 1° Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e 
admitida a retenção de importâncias a este devidas para a garantia do 
cumprimento das obrigações desta lei, na forma estabelecida em 
regulamento. 
§ 2° Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação, à disposição 
do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados 
que realizem serviços contínuos cujas características impossibilitem a 
plena identificação dos fatos geradores das contribuições, tais como 
construção civil, limpeza e conservação, manutenção, vigilância e outros 
assemelhados especificados no regulamento, independentemente da 
natureza e da forma de contratação. 
Arigo. 32. A empresa é também obrigada a: 
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I - preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a 
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas 
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social; 
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma 
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante 
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais 
recolhidos; 
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao 
Departamento da Receita Federal (DRF) todas as informações cadastrais, 
financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles 
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. 
Parágrafo único. Os documentos comprobatórios do cumprimento das 
obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa 
durante 10 (dez) anos, à disposição da fiscalização. 
Artigo 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) compete 
arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições 
sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11; e ao 
Departamento da Receita Federal (DRF) compete arrecadar, fiscalizar, 
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas 
alíneas d e e do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, 
na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar 
as sanções previstas legalmente. 
§ 1° É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do 
Departamento da Receita Federal (DRF) o exame da contabilidade da 
empresa, não prevalecendo para esse efeito o disposto nos arts. 17 e 18 
do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e o segurado a prestar 
todos os esclarecimentos e informações solicitados. 
§ 2° A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e 
indireta, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o 
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em 
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os 
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta lei. 
§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou 
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) e o Departamento da Receita Federal (DRF) podem, sem 
prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que 
reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova 
em contrário. 
§ 4° Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários 
pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante 
cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao 
padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, 
condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da 
prova em contrário. 
§ 5° O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas 
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso 
obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do 
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que 
deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta lei. 
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento 
da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o 
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do 
faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as 
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova 
em contrário. 
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Na análise do critério material trazemos a lume as asserções de Hugo 

de Brito Machado o qual afirma que “... a Constituição não definiu o suporte para a 

exigência da contribuição, mas é razoável entender-se que está a incidir sobre a 

remuneração percebida em razão de seu trabalho. Não pode a contribuição cobrada do 

trabalhador ter base em qualquer outra coisa que não seja essa remuneração”154. Nesse 

sentido, observa-se que o autor está a analisar portanto a base de cálculo do tributo 

reportando-se à sua função confirmadora a fim de tentar precisar o aspecto material da 

hipótese. 

Juntamente com o dispositivo constitucional, também o artigo 11, 

alínea “c” conduz-nos inicialmente ao entendimento de que se trata de um tributo devido 

pelo empregado. Todavia, numa observação mais atenta, podemos verificar que a norma 

está na verdade a estabelecer os critérios do antecedente, ou seja, da hipótese de incidência, 

não está portanto determinando quem deve efetuar o recolhimento, não está determinando o 

sujeito passivo, mas simplesmente especificando a situação hipotética que caso ocorra dará 

origem ao tributo. Nesse caso, verificamos portanto que o antecedente é composto de um 

aspecto pessoal além dos aspectos material, espacial e temporal, normalmente estudados na 

regra matriz proposta por Paulo de Barros Carvalho. Observa-se assim que a hipótese que 

dará origem a uma obrigação tributária é a do “... empregado receber salário contribuição”. 

Note-se que não é qualquer pessoa que quando receber o salário contribuição dará origem 

ao nascimento da obrigação tributária, mas, nesse caso, só o empregado. Daí, portanto 

falar-se na existência de um critério pessoal na hipótese da contribuição previdenciária dos 

empregados, qual seja, o empregado esclarecendo que a palavra “empregado” é definida 

no artigo 12 do mesmo diploma. 

Com base no estudo desenvolvido até o presente, conclui-se pela 

análise do artigo 20 da citada lei que o aspecto material do antecedente da endonorma da 

contribuição previdenciária dos empregados dos trabalhadores é “receber salário 

contribuição”, onde salário contribuição é definido na própria Lei nº 8212/91, no artigo 28, 

inciso I. 
                                                 
154 MACHADO, Hugo de Brito. Contribuições Sociais. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). 

Contribuições Sociais. São Paulo: Resenha Tributária, 1992. (Caderno de Pesquisas Tributárias, v. 17). P. 
104. 
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Por sua vez, o critério espacial, no caso em tela, confunde-se com o 

espaço onde a lei possui eficácia, onde ela se aplica, ou seja, em todo o território nacional.  

O critério temporal é o momento em que o fato jurídico tributário se 

perfaz, e que se torna exigível o tributo, nesse sentido, portanto, observamos que, a despeito 

de eventuais variações das datas dos recebimentos dos salários, sendo que alguns 

empregados recebem semanalmente, outros quinzenalmente e outros mensalmente, da 

mesma forma que o imposto sobre a renda, é possível precisar exatamente um momento 

num plano temporal onde se perfaz um período de tempo, determinado por lei, para serem 

computados tais rendimentos que configuram salário contribuição e que devem constituir a 

base de cálculo do tributo, sendo que no caso específico, diferindo do IR que é anual, a lei 

determina um cálculo mensal, consoante se verifica no artigo 28. Refutando-se aqui, por 

razões já anunciadas, qualquer menção à antiga classificação com base nos “fatos jurídicos 

complexivos”.   

Os critérios do conseqüente, como vimos anteriormente, subdividem-

se em critério quantitativo e critério pessoal. O quantitativo determina o objeto da prestação 

tributária e se expressa pela base de cálculo e pela alíquota. A base de cálculo no 

conseqüente em foco é a totalidade dos salários contribuição percebidos pelo empregado no 

período determinado em lei, consoante se depreende da leitura dos artigos 20 e 28, inciso I, 

enquanto as alíquotas são aquelas descritas na tabela, note-se, porém, que a tabela já foi 

alterada posteriormente em face da atualização monetária e do advento de novas 

legislações. 

 

3.2.2 O Critério Pessoal e a determinação do verdadeiro sujeito passivo 

O critério pessoal determina quem ocupará os pólos passivo e ativo 

da relação jurídica a ser instaurada em decorrência da materialização da hipótese contida no 

antecedente. Nesse caso, o sujeito ativo é o INSS, pessoa jurídica de direito público que 

coordena as atividades relativas à Seguridade Social, o qual detém a capacidade tributária 

relativamente à contribuição previdenciária dos empregados instituída pela União. 
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O sujeito passivo, por sua vez, é indicado nos artigo 11, “b” e “c”, e 

no artigo 20, da citada lei, como sendo a pessoa do segurado empregado, inclusive o 

doméstico. Contudo, a despeito da existência de dispositivos legais apontando para a pessoa 

do empregado é indispensável uma análise mais atenta do referido tributo. 

Não se pode desprezar o fato de que, após afirmar ser o trabalhador o 

contribuinte do tributo e tela, o legislador, no artigo 30, I, “a” e “b”, estabelece de forma 

inequívoca que a obrigação tributária de recolher aos cofres públicos a contribuição 

previdenciária dos empregados é da empresa. Diz a lei:  

 
I - a empresa é obrigada a: 
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores 
avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração; 
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, assim como 
as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas ou 
creditadas aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos 
e autônomos a seu serviço, na mesma data prevista pela legislação 
trabalhista para o pagamento de salários e de contribuições incidentes 
sobre a folha de salários; 

Por outro lado, saliente-se, não se encontra na lei nenhum dispositivo 

que atribui a responsabilidade pelo recolhimento, ou seja, pelo efetivo adimplemento da 

obrigação tributária ao empregado, mas, pelo contrário, o texto legal afirma no §5º do 

artigo 33, que “O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas 

sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe 

sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente 

responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o 

disposto nesta lei”. 

Por outro lado, como vimos no item 3.1.2, fls. 78, Paulo de Barros 

Carvalho, distinguindo a pessoa do contribuinte da pessoa do sujeito passivo, afirmou, no 

mesmo sentido de Geraldo Ataliba, que sujeito passivo é “...a pessoa física ou jurídica, 

privada ou pública, de quem será exigido o cumprimento de prestação pecuniária, 

caracterizada como de natureza fiscal”. Nesse caso, temos que a União não exige o 

cumprimento da prestação pecuniária do empregado, mas sim do empregador, haja vista 

 96



que, até mesmo, se não houver desconto ou arrecadação, a contribuição previdenciária será 

exigida do empregador e não do empregado. 

Assim, muito embora o ônus econômico possa ser do empregado, é 

do empregador que a obrigação tributária é exigida. Nesse sentido, é oportuno nos 

reportarmos aos ensinos de Marçal Justen Filho quando esclarece a circunstância onde o 

dever de pagar recai sobre pessoa diversa. 

 
O dever tributário de pagar é que recairá sobre pessoa distinta do  
destinatário legal tributário. Como explicar isso? 
Afigura-se-nos que a mais perfeita construção doutrinária foi àquela 
proposta por ANDREA PARLATO. Dizia que, na substituição, existem 
duas normas. Uma delas estabelece o relacionamento típico e normal. 
Configura a norma tributária, diríamos, normal. A outra, 
secundariamente, vincula-se à primeira e elege alguns elementos 
específicos, produzindo o fenômeno da substituição. A norma secundária 
(ou integrativa) vincula-se à principal e modela peculiarmente a hipótese 
de incidência da primeira para detalhar certas peculiaridades, 
relativamente e algumas situações de fato.  
Assim, a norma que prevê a substituição tem cunho excepcional, 
exatamente porque elege certas modalidades especiais na construção da 
hipótese de incidência e prevê que a verificação dessas circunstâncias 
excepcionais produzirá a substituição.  
A partir desse caminho teorético, parece-nos que se simplificam  e 
ordenam os dados, de molde a permitir a inserção da dita “substituição” 
em um quadro lógico e racional. 
Dentro dessa concepção, há um esquema básico de tributação, que 
corresponde à norma tributária que diríamos principal. Ali se estabelece a 
hipótese de incidência e o mandamento, que obedecem a todos os 
princípios e regras constitucionais, inexistindo qualquer incompatibilidade 
interna. Através dessa norma, o destinatário constitucional e legal 
tributário é instituído como contribuinte. 
Há, porém, outra norma, que diríamos acessória, que estabelece a 
substituição. Ou seja, que se conjuga com a norma principal para 
estabelecer um esquema excepcional, cujo resultado consiste em que a 
prestação tributária deverá ser saldada não pelo destinatário legal 
tributário, mas pelo sujeito passivo excepcional (o chamado substituto). 
Portanto, há substituição não porque uma única e mesma norma 
estabeleça um mandamento incompatível com uma hipótese de incidência, 
mas porque há duas normas. A norma principal – que corresponde à regra 
para a generalidade dos casos - e a regra acessória se conjugam para 
produzir o resultado que surge diante de nossos olhos. Assim, se não 
houvesse a regra acessória, aplicar-se-ia exclusivamente a regra principal, 
do que resultaria a caracterização de um contribuinte. 
(...) 
Correspondentemente a essa hipótese de incidência complexa, há um 
mandamento orientado exclusivamente a alterar o mandamento da norma 
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principal, no que tange à determinação subjetiva. Ou seja, estabelece-se 
que, em vez de nascer o dever tributário para um determinado sujeito, 
nascerá para sujeito diverso.  
Nessa esquematização, admite-se que o mandamento da norma acessória 
não prevê, ele próprio, uma relação jurídica peculiar e inconfundível. O 
conteúdo do mandamento é somente esse: o dever tributário, exatamente 
como previsto e imposto no mandamento da norma autônoma e principal, 
recairá não sobre o sujeito previsto na determinação subjetiva da referida 
norma, mas sobre o sujeito diverso. 
Diríamos, então, que o mandamento da norma acessória contém apenas 
uma determinação objetiva, que consiste na alteração da configuração de 
determinação subjetiva da norma principal. 
Representado esse raciocínio, poderíamos estabelecer que a norma 
autônoma ou principal tem a seguinte configuração básica: 
 
‘Se ocorrer o fato X, deverá o sujeito Z pagar a importância H’.(Norma 
N). 
 
Já a norma acessória seria representável nos seguintes termos: 
 
‘Se, além do fato X previsto na norma N, ocorrer o fato Y, quem deverá 
pagar o valor H será o sujeito W’ (Norma N1) 
 
A peculiaridade que diferencia esse relacionamento inter-normativo é, 
primeiramente, a de que a norma não autônoma não retira a validade da 
norma autônoma. Ou seja, não se trata de normas entre si incompatíveis, 
uma ab-rogando a outra. Portanto, co-existem conjuntamente. 
A segunda peculiaridade esta em que elas não co-existem autonomamente 
uma em relação a outra. Se co-existissem autonomamente, o resultado 
seria de existirem duas hipóteses de incidência inconfundíveis e dois 
mandamentos  distintos. Se assim fosse, o resultado seria o de nascerem, 
simultânea e independentemente, dois deveres trubutários. Haveria dois 
tributos diversos. Não é assim, porque há, em última análise, um único 
tributo - no sentido de que a norma não autônoma ou acessória não se 
sustenta por si só155. 

 Note-se que a determinação da sujeição passiva na contribuição 

previdenciária do empregado se amolda exatamente à situação descrita pelo autor. Pois, 

uma vez definida a hipótese de incidência, indicado o sujeito passivo como sendo o 

empregado e estabelecida a base de cálculo, a lei presume a ocorrência de um outro fato, 

qual seja a arrecadação e o desconto por parte do empregador, e, em face dessa presunção, 

transfere a obrigação do recolhimento ao empregador. 

Nesse mesmo sentido, Vivian Felden Cetenareski também assevera, 

 
                                                 
155 JUSTEN FILHO, Marçal. Sujeição Passiva Tributária. p. 268/271. 
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Sujeito passivo, por alguns autores denominado”contribuinte de direito”, 
embora possa ser ao mesmo tempo o contribuinte “de fato” do tributo, é a 
pessoa indicada na lei, a quem incumbe o dever de efetivar o cumprimento 
da obrigação tributária, vale dizer, a quem compete recolher o valor 
devido em razão da incidência da norma tributária.  
No caso da contribuição em tela, apresentam-se duas situações distintas: 
enquanto o trabalhador avulso, o contribuinte individual e o facultativo 
são, ao mesmo tempo contribuintes e sujeitos passivos da obrigação 
tributária, no caso do empregado e do empregado doméstico a lei 
determina a dissociação dessas duas situações, impondo a substituição 
tributária , na qual imputa aos respectivos empregadores a qualidade de 
sujeito passivo da obrigação, incumbindo-lhes, portanto, o recolhimento 
das contribuições que incidem, de fato, sobre os rendimentos do trabalho 
de que são titulares os respectivos empregado (art.30, da lei n. 8.212./91). 
Assim sendo, no que diz respeito aos trabalhadores empregados, que 
“possuem carteira assinada”, não obstante sofram o ônus econômico da 
incidência da contribuição em tela, não são sujeitos passivos da respectiva 
relação jurídica tributaria, eis que a lei, nesse especifico caso, criou 
situação de substituição tributaria, colocando no pólo passivo da relação 
jurídica os respectivos empregadores, que tem a obrigação de descontar 
da remuneração  devida ao empregado o valor devido ao titulo de 
contribuição e, ao ato contínuo, proceder ao recolhimento à Previdência 
Social, Juntamente com a contribuição que é devida por eles mesmos, na 
qualidade de empregadores. 
O empregador tem, pois, não o direito, mas o dever de reter a parcela 
devida pelo empregado a título de contribuição  para o sistema 
previdenciário , e de efetivar o recolhimento de tais valores ao órgão 
competente(ao sujeito ativo da relação Jurídica Tributária) 156. 

Importante também salientar que a contribuição previdenciária dos 

empregados já vinha sendo cobrada antes da Lei nº 8212/91, exatamente da mesma forma, 

ou seja, atribuindo-se ao empregador o dever de recolher a contribuição previdenciária dos 

seus empregados. Desse modo ao ser editada a Lei nº 8137  de 27/12/90, no artigo 2º, 

inciso II, o legislador ao descrever o tipo legal da apropriação indébita, declarou claramente 

que o empregador efetua o desconto “... na qualidade de sujeito passivo”, indicando de 

forma inequívoca que ocorreu uma substituição tributária, em que o empregador se coloca 

na qualidade do sujeito passivo. De modo que o valor devido não se trata de uma dívida de 

terceiros, mas do próprio empregador.   

Corroborando com este entendimento, Hugo de Brito Machado 

leciona: 

                                                 
156 CETENARESKI, Vivian Felden. Contribuições de Seguridade Social: Novos e velhos conceitos em uma 

figura tributária peculiar. Dissertação de Mestrado na UFPR, Curitiba, 2003, p.353. 
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Diante dessas disposições legais, coloca-se a questão de saber se o crime 
nos mesmos definido é de apropriação  indébita, ou se é tipo penal novo. 
Não se diga que o não  pagamento do IPI, ou Imposto de Renda retido na 
fonte, ou de contribuições de seguridade social descontadas de 
empregados, corresponde à apropriação indébita, definida no art. 168, do 
CP. O contribuinte não se apropria, porque o dinheiro lhe pertence, e não 
ao fisco, que é simplesmente credor. 
No Imposto sobre Produtos Industrializados, o sujeito passivo da relação 
obrigacional tributária é o comerciante, o industrial, ou o produtor, nos 
termos do art. 51 do CTN. O que este recebe de quem adquire seus 
produtos é o preço destes. Há, entre o comerciante, industrial ou produtor, 
e seu cliente, que lhe compra os produtos, uma relação jurídica de direito 
comercial, que não se confunde com a relação jurídica de tributação. 
Tanto assim é que se o comprador não paga, nem por isso deixa o 
contribuinte de ser devedor do tributo. 
Pode, é certo, estar o valor do IPI incluído no preço dos produtos 
vendidos. Isto, porém, não faz do industrial mero intermediário, nem do 
comprador do produto contribuinte do IPI. O valor dos salários pagos pelo 
industrial também pode estar incluído no preço dos produtos, como o valor 
do aluguel do prédio em que é instalada a indústria, o valor da conta de 
energia elétrica, o valor das matérias-primas, entre outros. Nem por isto, 
se pode afirmar que o comprador dos produtos é o empregador, nem o 
inquilino, nem o cliente da empresa fornecedora de energia, ou da 
empresa fornecedora de matérias primas. Nem se pode dizer o que o preço 
dos produtos é formado necessariamente de todos esses elementos. 
‘O preço pode, de fato, ser assim decomposto, mas não formado, pois o seu 
quantum é fixado pelas condições de mercado, podendo dar maior, menor 
ou nenhum lucro e até mesmo prejuízo’ (Jose Carlos Graça Wagner, cit. 
por Ives Gandra da Silva Martins, Da Sanção Tributária, S.Paulo, 1980, 
p.82).  
No caso do imposto de renda na fonte, ou contribuições descontadas dos 
salários, embora possa parecer que há uma apropriação, na verdade ela 
não existe, porque o empregador, ao pagar o salário, ou a fonte, ao pagar 
o rendimento sujeito à incidência do imposto, na verdade está pagando 
parte de seu débito, e fica a dever o restante, a ser pago ao fisco. A relação 
jurídica, em qualquer desses casos, com o fisco, é uma relação de direito 
obrigacional. A ação executiva a ela correspondente, é pessoal. Jamais a 
ação executiva é real.157

Por sua vez, Manuel Pedro Pimentel também afirma que a natureza 

jurídica da contribuição previdenciária dos empregados não assume um caráter de depósito 

nas mãos do empregador, uma vez que a sua obrigação resulta diretamente da lei, e não de 

um contrato bilateral, em que agiria como simples intermediário; concluindo, nesse caso, 

que se trata meramente de uma dívida civil própria do empregador158. 

                                                 
157 MACHADO, Hugo de Brito. Ilícito Tributário. In RT 709/291. 
158 PIMENTEL, Maunel Pedro. In Apropriação Indébita por mera semelhança,  RT 451/326. No sentido de 

que seria meramente uma dívida civil, RF 210/297 e 234/276. 
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Carlos Alberto da Costa Dias também assevera que “É certo, no 

entanto, que o desconto do salário, ou arrecadação mencionada é meramente contábil, 

porquanto há sempre o pagamento líquido dos salários. As importâncias pagas à 

previdência, na verdade, não são descontadas ou arrecadadas, mas sim acrescidas no custo 

da mão de obra, e como tais são encargos”159. 

O sujeito passivo, portanto, não é o empregado que recebeu o salário 

contribuição, mas sim o empregador que efetuou o pagamento àquele empregado, este sim 

é o verdadeiro sujeito passivo instituído por lei, pela substituição tributária, como podemos 

observar no artigo 30; ou então, para aqueles que não coadunam com o entendimento de 

que tributo direto e indireto e contribuinte de fato e de direito são classificações com base 

em conceitos econômicos, o empregador seria o sujeito passivo direto, voltando a fazer 

linha com o pensamento de Paulo de Barros Carvalho, onde inexiste a figura do sujeito 

passivo indireto. De qualquer modo, é indiscutível que é ao empregador, que a lei atribui a 

responsabilidade de efetuar o recolhimento em favor do credor, a União, por conseqüência 

é ele quem ocupa o pólo passivo da relação jurídica obrigacional determinada, consoante 

muito bem asseverou Hugo de Brito Machado. Registre-se também a existência de uma 

outra norma que determina o empregador “fazer algo”, que é justamente o fato presumido 

que dá origem à substituição tributária. Diz a lei que o sujeito passivo deverá efetuar a 

arrecadação da contribuição previdenciária dos empregados descontando-a da 

remuneração dos segurados empregados e trabalhadores avulsos para então efetuar o 

recolhimento em favor do INSS160. Todavia, embora relevante para subsidiar a substituição 

tributária determinada pelo legislador, é evidente que tal obrigação é secundária quando 

comparada à obrigação de pagar o tributo, conforme esclareceremos a seguir. 

Vamos supor que ele não efetue a arrecadação. Ele continuará 

obrigado por lei a efetuar o recolhimento? Certamente que sim, haja vista que ocorreu o 

fato jurídico tributário e nasceu a obrigação determinada por lei, dele, empregador, de 
                                                 
159 COSTA DIAS, Carlos Alberto da. Apropriação Indébita em Matéria Tributária. In Revista Brasileira de 

Ciências Criminais. Nº 11, p. 104. 
160 José Roberto Vieira leciona que houve um erro legislativo, de modo que a palavra arrecadação deve ser 

entendida simplesmente como desconto, uma vez que quem efetua a arrecadação, em seu sentido técnico, é 
o INSS. Embora coadunando com tal entendimento, os textos a seguir reproduzem o erro legislativo, face 
constar na letra da lei exatamente a exigência errônea da legislação de que o empregador efetue a 
“arrecadação”, devendo todavia ser entendido com o significado expresso pelo mestre.  
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efetuar o recolhimento. A arrecadação, portanto, é secundária, contra sua não efetivação 

existe sanção, salientando-se que o principal na relação jurídica tributária é o recolhimento, 

e é através dele que se opera o adimplemento da obrigação jurídica, de modo que, dessa 

forma torna-se ainda mais evidente a identidade do sujeito passivo, porque quem tem essa 

obrigação é o empregador. Sob outro ponto de vista, a obrigação tributária consiste no 

dever do empregador de dar ao credor uma parcela, um percentual da remuneração que 

seria paga ao empregado, e a arrecadação é a faculdade de diminuir do valor a ser pago ao 

trabalhador a parcela que será entregue à tributação. 

Saliente-se que o próprio parágrafo 5° do artigo 33 da Lei nº 8212/91 

fala na presunção da arrecadação. A dita “arrecadação” é portanto basicamente um ato 

simbólico embutido no cálculo contábil do tributo, uma presunção legal, o qual ocorre 

antes do pagamento do salário contribuição ao empregado. Por outro lado, constitui 

simultaneamente o cálculo do salário líquido a ser pago ao empregado, efetuando-se o 

desconto contábil da contribuição previdenciária devida na folha de pagamento do 

empregado, e a subseqüente totalização de todas as contribuições no montante devido ao 

INSS em um outro registro contábil. Saliente-se, porém, que a arrecadação em si, no 

sentido estrito da palavra nunca houve e nunca existiu. Não ocorreu a tradição de 

nenhum valor do empregado para o empregador. Não se coletou nada de ninguém, 

simplesmente deixou-se de dar ao empregado. Não sendo plausível afirmar que esta 

operação contábil signifique exatamente uma arrecadação, no sentido próprio da palavra. 

Carlos Alberto da Costa Dias, nesse sentido leciona 

O comportamento previsto como crime na legislação que trata das 
contribuições previdenciárias é o deixar de recolher ou a falta de 
recolhimento do tributo. Este fato típico não se confunde com aquele da 
apropriação indébita. 
É que a apropriação indébita tem como antecedente lógico a posse ou 
detenção.(...) 
Isto significa que, a apropriação indébita depende da consumação ‘pela 
inversão da posse demonstrada pelo ato de dispor da coisa ou pela 
negativa de devolvê-la’, segundo Celso Delmanto”161

                                                 
161 COSTA DIAS, Carlos Alberto da. Op. Cit. P. 103. 
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Convém também registrar as palavras de Luiz Flávio Gomes 

afirmando que além de não existir inversão na posse do suposto valor dito apropriado 

indebitamente, também não existe qualquer lesão a bem jurídico algum. Senão vejamos: 

 
Todo tipo penal tem sua razão de ser na norma que está detrás da letra da 
lei. Toda norma, por seu turno, existe para a tutela de um bem jurídico ou 
de um interesse, reconduzível a uma necessidade ou interesse do ser 
humano. /sem afetação desse bem jurídico ou desse interesse não há delito 
(nullum crimen sine iniuria), isto é, não existe crime sem o preponderante 
desvalor do resultado (jurídico), que é o ponto de referência de todo delito. 
Seguindo a linha de raciocínio que acaba de ser exposta, não há como 
concordar com o pensamento doutrinário que proclama a existência da 
apropriação indébita no simples fato do agente não recolher ou repassar a 
contribuição à previdência. Salienta-se que ‘não há inversão na posse ou 
de domínio sobre bem patrimonial, mas sim a desobediência de comandos 
legais que obrigam o sujeito a recolher ou repassar os créditos devidos à 
previdência pública na condição de substituto ou responsável tributário’. 
O que o delito tutela é o regular recolhimento do que é devido à 
previdência social. 
Com a devida vênia, não pode existir crime de simples desobediência ao 
comando normativo. Isso configura infração de mera infidelidade (que 
caracterizou a época nazista). O bem jurídico tutelado é o patrimônio do 
INSS. Inconcebível centrar a infração penal no ‘regular recolhimento’ do 
que é devido à citada autarquia. 
Todo delito pressupõe lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico. 
Não se pode confundir antinormatividade com antijuridicidade 
matéria162.(grifo nosso)  

Importa salientar, portanto, que o empregador nada recebe do 

empregado, mas simplesmente deixa de dar, ou seja, deixa de pagar uma parcela, uma certa 

quantia resultante da aplicação da alíquota  sobre o salário a ser recebido pelo empregado. 

Nesse sentido, simplesmente altera-se parte da destinação do recurso, e o que era para ser 

entregue ao empregado passa a ser devido ao INSS.  Como no esquema abaixo: 

Antes da lei:    Empregador                                            100% para o empregado  

Após a lei:       Empregador          89% para o empregado 

   11% para o INSS 

                                                 
162 GOMES, Luiz Flávio. Crimes Previdenciários. São Paulo: RT, 2001. p. 26 
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Não ocorre, portanto, uma entrega de 11% por parte do empregado 

ao INSS, como se fosse um retorno passando pela figura do empregador, sendo impróprio 

o esquema:  

  Antes da lei:     Empregador    Empregado recebe 100%  

Após a lei:        Empregador    Empregado devolve 11% 

     INSS recebe os 11% 

A transferência de propriedade somente se opera a partir do 

momento em que efetivamente ocorre a tradição dos valores dos salários para as mãos dos 

empregados, ou seja, o mero registro contábil dos valores a serem pagos aos funcionários 

não significa que eles já são proprietários daqueles valores, mas meramente credores. A 

propriedade somente se opera efetivamente com a tradição desses valores, de modo que até 

então existe somente um registro de dívida. Nesse caso se a empresa está devendo aos seus 

funcionários porque contabilizou como despesa os serviços prestados, da mesma forma, 

encontra-se devedora da União no que tange à contribuição previdenciária dos empregados 

registrada na contabilidade e ainda não depositada nos cofres públicos. 

Se a inversão na posse não ocorreu de fato, mas foi presumida na lei, 

ela, por conseguinte, é ficta; nesse caso, não pode uma ficção ser considerada um fato 

concreto, a ponto de subsumir-se ao tipo da norma penal de apropriação indébita, pois 

somente fatos podem se subsumir à norma. Na verdade, quando alguém não entrega, ou 

seja, quando alguém não dá algo para outrem que tinha a obrigação de dar, este alguém está 

em mora com essa pessoa (dívida), o que não significa que se tenha apropriado de algo que 

já era dela. Porém, analisaremos isso mais detalhadamente quando tratarmos da perinorma 

da apropriação indébita mais adiante, qual seja, a própria norma penal. 

Isso não significa que nenhum ônus seja suportado pelo empregado. 

De fato, o empregado suporta um ônus a partir do momento em que deixa de receber. 

Todavia, é preciso compreender a forma como se traduziu esse ônus e também não se pode 

confundir o ônus com a sujeição passiva da obrigação tributária. Deixar de receber não é o 

mesmo que receber e depois entregar de volta para ser simplesmente depositado pelo 
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empregador na conta da União, nunca existiu qualquer inversão na posse dos valores a 

serem recolhidos pelo empregador. Contudo, infelizmente, muitos doutrinadores de peso, 

que tanto primam pelo rigor conceitual, não se atentam para o fato de que o crime de 

apropriação indébita, não se encontra sujeito exclusivamente aos conceitos e presunções 

tributários, mas também está subordinado aos princípios de Direito Penal, e 

necessariamente demanda um acontecimento no mundo real expresso pela inversão na 

posse do objeto supostamente apropriado, o que definitivamente não ocorre na hipótese do 

não recolhimento da contribuição previdenciária dos empregados. 

A grande confusão, na verdade, é propagada pelo emprego 

equivocado da palavra contribuinte e a classificação em sujeito passivo direto e indireto, 

como já dissemos anteriormente, amparados no lúcido raciocínio de Paulo de Barros 

Carvalho.  Impõe-se , por oportuno, salientar a observação feita por Marçal Justen Filho, ao 

discorrer sobre a liberdade do legislador em escolher como sujeito passivo da obrigação 

tributária qualquer pessoa que tivesse relação com o fato signo presuntivo de riqueza, 

fazendo uso das claras colocações de Héctor Villegas onde aquele autor afirmou de forma 

relativamente diferente de Paulo de Barros Carvalho, que a palavra ‘contribuinte’ se aplica 

tão-somente na determinação do sujeito passivo tributário com relação à situação descrita 

na hipótese de incidência, sendo inviável “...utilizar tal expressão para apontar aquele 

sujeito que se encontra em relação com a situação base inserida no núcleo da hipótese de 

incidência”163. Adiante, o professor Marçal afirma claramente que “...contribuinte é palavra 

que não pode ser utilizada como referência àquela pessoa que está indicada pelo aspecto 

pessoal da hipótese de incidência. Ao menos, a utilização do vocábulo nesses casos poderá 

induzir à ocorrência de sérios equívocos conceituais”. Asseverando também que 

“...destinatário constitucional tributário é aquela categoria de pessoas que se encontram em 

relação com a situação prevista para inserir-se no núcleo da hipótese de incidência 

tributária e que são as pessoas sujeitáveis à condição de sujeito passivo tributário”. Em 

outras palavras, o sujeito passivo tributário é aquele que tem a obrigação LEGAL de 

recolher o tributo, de modo que nem sempre é aquele mesmo sujeito descrito na hipótese de 

incidência que sofre um acréscimo patrimonial com a ocorrência do fato jurídico tributável, 

                                                 
163 JUSTEN FILHO, Marçal. Sujeição Passiva Tributária. Belém: Cejup, 1986. p.261. 
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podendo ser aquele que efetua o desembolso dos recursos evidenciado no fato jurídico 

tributável, demonstrando supostamente também possuir capacidade contributiva, de modo 

que existe uma gama de sujeitos que guardam relação com o fato signo presuntivo de 

riqueza descrito na hipótese de incidência sobre os quais a lei pode fazer incidir, – 

repetimos, sobre qualquer um deles –  a obrigação de recolher o tributo. 

Convém ainda registrarmos a correta observação de José Roberto 

Vieira ao afirmar, em estudo sobre a impossibilidade da apropriação indébita do IPI, que a 

relação entre a União e o adquirente do produto industrializado,  

 
... apesar de lógica permanece estranha ao mundo jurídico; e outro – a 
relação jurídica tributária é uma só – União/Industrial – da qual não 
participa em momento algum a figura do adquirente (...) Com efeito, do 
ponto de vista estritamente jurídico, só existe um único contribuinte, o 
industrial (...) O industrial não cobra e nem desconta o IPI do adquirente 
de produtos industrializados, e isto não poderia ocorrer pelo simples fato 
de que, juridicamente, este não é o contribuinte eleito pelo legislador, este 
não é o sujeito passivo da obrigação tributária164.   

Fato que também é paralelamente corroborado por Roque Antônio 

Carraza ao afirmar as mesmas razões a respeito do ICMS devido ao Estado, em face da 

operação mercantil realizada entre o comerciante e o adquirente da mercadoria165. Nesse 

caso, Roque Antônio Carraza diz ainda que “... o montante do ICMS é mero custo, que o 

comerciante calcula previamente e acresce ao preço do produto”166. Nota-se, portanto, que 

ambos os juristas concordam no fato de que a relação jurídica tributária, tanto no caso do 

IPI como no do ICMS, se opera entre o sujeito passivo e a União, encontrando-se o 

adquirente do produto industrializado ou mercadoria, fora da relação jurídica, apesar de na 

prática suportar o ônus financeiro do tributo a ser recolhido aos cofres da União. Tal 

raciocínio pode perfeitamente ser transposto para o caso da contribuição previdenciária dos 

empregados, uma vez que o sujeito passivo é o empregador, o qual inclusive da mesma 

forma que no IPI e no ICMS, calcula o tributo como sendo um custo financeiro, apesar de 

supostamente arcado pelos empregados. 

                                                 
164 VIEIRA, José Roberto. Apropriação Indébita Tributária no IPI: Uma Impossibilidade Jurídica, p.3; Regra 

Matriz ..., op. cit., p. 114. 
165 CARRAZA, Roque Antônio. O ICMS e os Crimes contra a Ordem Tributária, in Imposto de Renda e 

ICMS – Problemas Jurídicos. São Paulo: Dialética, 1995. p. 128-135. 
166 CARRAZA, Roque Antônio. ICMS São Paulo: Malheiros, 1994. p. 151-155. 
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Cabe ressaltarmos ainda o parecer de Aurélio Pitanga Seixas Filho: 

“... o não recolhimento do ICMS ... configura o descumprimento do dever jurídico de pagar 

um imposto próprio, e não o descumprimento do dever jurídico de recolher tributo 

descontado ou cobrado de terceiro – contribuinte, não sendo uma figura criminal ... pois 

não é crime a falta de pagamento de uma dívida própria”167, sendo essa opinião manifestada 

por Aurélio Pitanga,  que se baseia no fato da relação jurídica tributária se encontrar 

estabelecida exclusivamente entre a União e o sujeito passivo, para então concluir que se 

trata de uma dívida própria, também é seguida por juristas de peso como Oswaldo Othon de 

Pontes Saraiva Filho168; Hugo de Brito Machado169; Raquel E. A. P. Villa Real170; Plínio 

José Marafon e Maria  Helena T. de P. T. Soares171;  José Maurício Conti e Eduardo 

Roberto A. Del-Campo172; Gustavo Miguez de Mello, João Mestieri, Gabriel Lacerda 

Troianelli e Rafael Atalla Medina173, os quais, conquanto voltados a uma análise do ICMS 

fundamentam o seu raciocínio em uma fórmula perfeitamente aplicável também à 

contribuição previdenciária dos empregados. 

Não há o que se falar portanto na existência de um outro sujeito 

passivo na dita contribuição previdenciária dos empregados que não seja a figura do 

empregador. A lei é clara ao apontar o empregador como sujeito passivo da obrigação de 

recolher aos cofres da União a contribuição previdenciária de seus empregados calculada 

com base no salário de cada um. O sentido leigo, veiculado por interesse, inclusive, da 

própria União, de que é o empregado quem efetivamente paga a sua contribuição 

previdenciária, na qualidade de sujeito passivo indireto do tributo, porque têm esse valor 

descontado de suas remunerações, não é verdadeiro no que concerne às empresas e 

empregadores, uma vez que são estes os verdadeiros destinatários legais tributários, não 

existindo portanto, em termos jurídicos qualquer forma de apropriação indébita de valores 

                                                 
167 SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Crimes Conta a Ordem Tributária, In MARTINS, Ives Gandra da Silva 

(Coord.) Crimes Contra a Ordem Tributária. São Paulo: RT e CEU. 1995. p.341 
168 SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. Crimes Conta a Ordem Tributária. Idem. P. 290. 
169 MACHADO, Hugo de Brito. Crimes Conta a Ordem Tributária. Idem. P. 125-126. 
170 REAL, Raquel E. A. P. Villa. Crimes Conta a Ordem Tributária. Idem. P. 355. 
171 MARAFON, Plínio José; SOARES, Maria  Helena T. de P. T. Crimes Conta a Ordem Tributária. Idem. P. 

182-183. 
172 CONTI, José Maurício;  DEL-CAMPO, Eduardo Roberto A. Crimes Conta a Ordem Tributária. Idem. P. 

373-374. 
173 MELLO, Gustavo Miguez de; MESTIERI, João; TROIANELLI, Gabriel Lacerda; MEDINA Rafael 

Atalla. Crimes Conta a Ordem Tributária.Idem. P. 106. 
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que já estivessem na esfera de propriedade da União, porque em verdade estes nunca 

saíram da propriedade dos empregadores. 

Importa, por outro lado, efetuarmos um breve comentário sobre uma 

outra contribuição social exigida, desta feita, claramente do empregador, na qualidade de 

pessoa jurídica. Existe assim uma outra modalidade de contribuição social descrita no 

inciso I do artigo 195 da CF/88 e no artigo 11, parágrafo único, alínea “a”, que seria devida 

pelo empregador referente ao total da folha de salários de sua empresa, e, portanto, 

incidente sobre uma base de calculo consistente no valor total das importâncias pagas aos 

empregados. Dessarte, com esteio no entendimento dos parágrafos anteriores, que vêm 

corroborados pelo raciocínio de Paulo de Barros Carvalho referente a existência exclusiva 

de sujeitos passivos diretos, os quais seriam aqueles determinados por lei para ocuparem o 

pólo passivo da relação jurídica, conclui-se que os empregadores que são tributados pela 

totalidade dos salários contribuição de seus empregados sofrem uma segunda tributação, 

em face do disposto no artigo 30, ocorrendo desse modo portanto um “bis in idem” 

constitucional, uma vez que a Lei Maior determina ao empregador, como sendo um dos 

sujeitos passivos da contribuição social, que recolha a contribuição social da empresa que 

lhe pertence incidente sobre a folha de salários, além da contribuição de “seus 

empregados”, também incidente sobre o salário contribuição de cada um deles. 

 

 

4 A PERINORMA PENAL DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA DA CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA DOS EMPREGADOS 

 

 

4.1 ANÁLISE MATERIAL DA PERINORMA PENAL 
 

Sem perdermos de vista a estrutura dúplice da norma jurídica, vamos 

agora dedicar-nos ao estudo da perinorma penal, analisando a sua institucionalização 

histórica, mas principalmente fixando os parâmetros de Direito Penal, que devem ser 
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seguidos em toda e qualquer criminalização de condutas, delimitando inicialmente o 

critério que determina o seu conteúdo material e posteriormente definindo a própria 

estrutura formal do crime, bem como estabelecendo as características dos diversos tipos de 

crimes, conhecimentos estes indispensáveis a uma perfeita análise do crime de apropriação 

indébita da contribuição previdenciária dos empregados, sem a qual não seria possível um 

posicionamento definitivo a respeito do tema. 

 

4.1.1 A Evolução Histórica da Criminalização do Não Recolhimento da Contribuição 

Previdenciária dos Empregados 

A criminalização do não recolhimento da contribuição previdenciária 

dos empregados não é recente. Ela remonta aos primórdios da estruturação da Previdência 

Social no Brasil, todavia, desde aquela época, o legislador, em vez de criar um tipo penal 

próprio, optou por utilizar-se da lei para forçar uma adequação a uma forma penal já 

existente. O legislador, portanto, preferiu descrever a conduta do não recolhimento das 

contribuições previdenciárias dos empregados e equipará-la a uma outra conduta 

préexistente já criminalizada, qual seja, a apropriação indébita, fazendo recair sobre a 

conduta do não recolhimento das contribuições previdenciárias a sanção atribuída ao tipo 

penal da apropriação indébita. Nesse sentido, importa lembrarmos aquela que foi a primeira 

criminalização da conduta em estudo, que é o artigo 5° do Dec. Lei nº 65, de 14/12/1937: 

“O empregador que retiver as contribuições recolhidas de seus empregados e não as 

recolher na época própria incorrerá nas penas do artigo 331, n. 2 da Consolidação das Leis 

Penais, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas neste Decreto-Lei”. Esclarecendo, 

todavia, que não existia tipificação autônoma para a conduta de apropriação indébita, a qual 

somente veio a ganhar foros de tipo legal próprio com o Código Penal de 1940. Desse 

modo o artigo 331, n° 2,  era justamente aquele que descrevia o chamado furto de 

equiparação, posteriormente elevado à condição de tipo próprio com a denominação de 

apropriação indébita.  

Posteriormente, com o advento da Lei Orgânica da Previdência 

Social, LOPS, Lei nº 3807, de 05/09/60, tal criminalização continuou seguindo nos mesmos 
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moldes anteriores, equiparando a conduta do não recolhimento da contribuição 

previdenciária dos empregados à apropriação indébita. Dispõe o artigo 86:  

 
Será punido com as penas do crime de apropriação indébita a falta de 
recolhimento, na época própria, das contribuições e de outras quaisquer 
importâncias devidas às instituições de previdência e arrecadadas dos 
segurados ou do público.  
Parágrafo único: Para os fins deste artigo, consideram-se pessoalmente 
responsáveis o titular da firma individual, os sócios solidários, gerentes, 
diretores ou administradores das empresas incluídas ao regime desta lei. 

Sucederam-se a partir de então outras criminalizações de condutas 

essencialmente vinculadas ao não recolhimento de tributos, como a Lei nº 4357, de 

17/07/64 que equiparou o não recolhimento do Imposto de Renda na fonte e do IPI também 

ao crime de apropriação indébita; a Lei nº 4729, de 19/07/65 que instituiu o crime de 

sonegação fiscal; e o Dec. Lei nº 66 de 21/11/66, que incluía nesse rol da apropriação 

indébita a “falta de pagamento do salário família aos empregados quando as respectivas 

cotas tiverem sido reembolsadas pela previdência social”.  Note-se, portanto, que, nesse 

período político ditatorial, onde existia um visível desrespeito à vontade do povo, à 

democracia e aos direitos humanos e individuais, ocorreu uma proliferação de institutos 

legais que, por equiparação, definiam o não recolhimento de tributos como sendo crimes.  

A Consolidação das Leis da Previdência Social – CLPS, veiculada 

pelo Decreto 77.077 de 24/01/76 somente repetiu no seu artigo 224 a equiparação que 

vinha sendo feita através dos dispositivos legais anteriores, o que perdurou então até o 

advento da Lei nº 8137/90 que foi a primeira a efetuar uma tentativa de formulação de um 

tipo próprio referente ao não recolhimento da contribuição previdenciária dos empregados 

devida pelo empregador referente aos salários pagos aos seus empregados. Dispõe o artigo 

2°, inciso II que constitui crime “deixar e 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. Pena: detenção de seis meses a dois anos e 

multa”.  Entretanto a referida Lei, no que concerne às contribuições previdenciárias dos 

empregados, teve vida curta, haja vista ter sido revogada tacitamente pela expedição da Lei 

nº 8212/91, que passou a regular integralmente a referida matéria. Dispõe o artigo 95, 

alínea “d” do referido diploma legal: 
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Artigo 95. Constitui crime: 
a) ...; 
b) ...; 
c) ...; 
d) deixar de recolher, na época própria, contribuição ou outra 
importância devida à Seguridade Social e arrecadada dos segurados ou 
do público; 
(...) 
§ 1° No caso dos crimes caracterizados nas alíneas d, e, e f deste artigo, a 
pena será aquela estabelecida no artigo 5° da Lei n° 7.492, de 16 de junho 
de 1986, aplicando-se à espécie as disposições constantes dos arts. 26, 27, 
30, 31 e 33 do citado diploma legal. 
§ 2° A empresa que transgredir as normas desta lei, além das outras 
sanções previstas, sujeitar-se-à, nas condições em que dispuser o 
regulamento: 
a) suspensão de empréstimos e financiamentos, por instituições financeiras 
oficiais; 
b) à revisão de incentivos fiscais de tratamento tributário especial; 
c) à inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão ou entidade 
da administração pública direta ou indireta federal, estadual, do Distrito 
Federal ou municipal; 
d) à interdição para o exercício do comércio, se for sociedade mercantil ou 
comerciante individual; 
e) à desqualificação para impetrar concordata; 
f) à cassação de autorização para funcionar no país, quando for o caso. 
§ 3° Consideram-se pessoalmente responsáveis pelos crimes acima 
caracterizados o titular de firma individual, os sócios solidários, gerentes, 
diretores ou administradores que participem ou tenham participado da 
gestão de empresa beneficiada, assim como o segurado que tenha obtido 
vantagens. 

Note-se que o referido dispositivo, não satisfeito em infligir sanções 

administrativas, no § 2º, aplica também sanções penais ao mesmo delito, inovando, no §1º,  

no tocante a imputação da autoria do delito; e atribuindo, no §3º, a responsabilidade 

objetiva aos gerentes e administradores da empresa independente de terem tido ou não 

sequer conhecimento do fato, o que, diga-se de passagem, no tocante à aplicação de uma 

penalidade administrativa, até pode ser concebido, contudo, no que tange à esfera do 

Direito Penal, constitui verdadeira abominação. 

A Lei nº 8212/91 permaneceu inalterada até o advento da Lei nº 

9983/00 que surgiu como uma proposta de substituição do instituto anterior, em face dos 

questionamentos efetuados quanto a efetiva constitucionalidade da sanção penal imposta 

bem como outras impropriedades jurídicas ali contidas. Todavia, o legislador, em vez de 

aproveitar a oportunidade para criar novo tipo penal completamente independente de outro 
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tipo préexistente, corrigindo as falhas do dispositivo anterior, optou simplesmente por 

formular uma lei que alterasse o Código Penal de 1940 e incluísse o artigo 168-A, 

exatamente com a mesma descrição da conduta do não recolhimento das contribuições 

previdenciárias dos empregados consoante outrora estabelecida na Lei nº 8212/91, 

convertendo-a numa subespécie de apropriação indébita. Dispõe da seguinte maneira a Lei 

nº 9983/00: 

"Apropriação indébita previdenciária" (AC) 
"Artigo 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições 
recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional:" 
(AC) 
"Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa." (AC) 
"§ 1o Nas mesmas penas incorre quem deixar de:" (AC) 
"I – recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada 
à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a 
segurados, a terceiros ou arrecadada do público;" (AC) 174

Ao analisarmos esse histórico legislativo observamos portanto três 

períodos distintos da legislação criminalizadora do não recolhimento das contribuições 

previdenciárias dos empregados. Verifica-se que desde seu postulado inicial até a lei 

8137/90 e 8212/91 ocorreu uma forma criminalizadora por equiparação, não existia um tipo 

penal próprio que descrevesse na sua hipótese uma conduta traduzida objetivamente no não 

recolhimento das contribuições previdenciárias dos empregados no prazo legal. Desse 

modo o governo lançou mão do tipo por equiparação, visando coagir ao recolhimento 

tempestivo do tributo. Através das leis nº 8137/90 e 8212/91, foi feita uma tentativa de 

criação de um tipo penal próprio, abandonando-se o termo “equipara-se ao crime” e 

passando a existir uma pena própria para este tipo descrito objetivamente pela locução 

“deixar de recolher”. Posteriormente, com o advento da lei 9983/00 efetuou-se a inclusão 

do artigo 168-A no Código Penal, definindo o comportamento contrário ao prescrito no 

ordenamento jurídico tributário – não recolhimento da contribuição previdenciária dos 

empregados – como sendo uma subespécie do tipo penal da apropriação indébita, não 

retornando, porém, ao mesmo método de equiparação anteriormente utilizado, mas 

descrevendo o mesmo comportamento como sendo um subtipo e atribuindo-lhe uma sanção 

própria ao comportamento descrito.  

                                                 
174 “AC”, segundo explicações de Luiz Flávio Gomes, op. cit., p. 24, significa acréscimo, algo que foi 
agregado ao texto anterior, no caso, o Código Penal de 1940. 
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Esses três tratamentos distintos, que no curso da nossa história 

legislativa foram atribuídos à conduta do não recolhimento da contribuição previdenciária 

dos empregados no prazo legal, são expressos por três momentos legislativos diferentes que 

serão analisados a seguir, sob a óptica da Teoria Geral de Direito e dos Princípios Gerais do 

Direito Penal, em que poderemos identificar as diretrizes e fundamentos do processo de 

criminalização de condutas, a fim de fixarmos os paradigmas indispensáveis para podermos 

analisar a estrutura do crime de apropriação indébita da forma como ela foi constituída 

nesses três momentos. 

 

4.1.2 O critério material do Crime: O Bem Jurídico Penalmente Tutelado. 

Ora, o primeiro questionamento que se sobressai quando se fala de 

tipo por equiparação é: “Pode a lei equiparar uma conduta a outra diversa?”; “Até que 

ponto pode ser efetuada tal equiparação?”. Ou seja: “Pode a lei equiparar bananas com 

laranjas, ou pelo menos, tangerinas com laranjas?”; “Quais são as regras aplicáveis para se 

afirmar que determinada conduta é um crime?”. Questiona-se, principalmente, se o governo 

pode, através das leis, criminalizar qualquer conduta. Nesse caso, impõe-se entendermos 

como se opera a criminalização e que princípios a regem, norteando e regulamentando essa 

tão importante forma de dominação. 

José Frederico Marques, nesse sentido, assevera: “O poder de punir 

que tem o Estado, embora amplo, não é ilimitado. Ele se prende e vincula às fontes 

materiais do Direito Penal, (...) Mas se não há crime sem lei, inadmissível é também que as 

fronteiras do ilícito penal sejam traçadas sob o exclusivo alvedrio do legislador, ficando 

tudo ao sabor de sua vontade onipotente. Daí a necessidade de se fixar um conceito 

substancial do crime em que se mostre o sentido teleológico das normas penais”175. 

Verifica-se, portanto, que para se criminalizar uma determinada 

conduta é necessário que sejam observados critérios materiais e formais, pré-definidos e 

doutrinariamente sedimentados no curso da evolução da Teoria Geral do Direito e dos 

                                                 
175 MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. V. II (atual. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, 

Guilherme de Souza Nucci, Sérgio Eduardo Mendonça de Alvarenga) Campinas: Bookseller, 1997. p.20. 
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Princípios Gerais de Direito Penal, que tiveram o seu desenvolvimento marcado pela 

evolução dos Direitos do Homem, e consolidados nos Direitos e Garantias Individuais da 

Pessoa Humana, os quais, encontram fundamental expressão, como vimos anteriormente, 

no Princípio da Legalidade. No curso de nossa investigação primeiramente vamos nos ater 

a definição do critério material do Direito Penal, qual seja, o seu objeto jurídico. 

Francisco Muños Conde e Mercedes Garcia Aran ensinam que  

... a la norma penal, igual que las demás normas jurídicas, le incumbe una 
función eminentemente protectora. La diferencia entre la norma penal y 
las demás normas jurídicas en esta materia radica en la especial gravedad 
de los medios empleados por la norma penal para cumplir esta misión y en 
que solo interviene o debe intervenir en los casos de ataques muy graves a 
la convivencia pacífica en la comunidad. (...) la norma penal, el Derecho 
penal, protege bienes jurídicos176.   

Segundo preconiza Jescheck:  

El Derecho penal no puede intervenir siempre que se produzcan 
perturbaciones de la vida comunitaria, sino que ha de limitarse a la 
protección de los valores fundamentales del orden social. El derecho penal 
tiene la misión de proteger bienes jurídicos. En todas las normas jurídico 
penales subyacen juicios de valor positivos sobre bienes vitales que son 
indispensables para la convivencia humana en la comunidad y deben ser 
protegidos consecuentemente, por el poder coactivo del Estado a través de 
la pena pública. (...) El desvalore del resultado del delito radica en la 
lesión o puesta en peligro de un objeto de la acción (o del ataque) (v.g. la 
vida de una persona o la seguridad de quien participa en el tráfico), que el 
precepto penal desea asegurar como manifestación externa o portador del 
bien jurídico protegido. (...)Sin embargo, los juicios de valor que subyacen 
en las norma jurídico penales no se refieren solo a los bienes jurídicos que 
se desea proteger, sino también a la cualidad de las acciones humanas que 
vulneran la pretensión de respeto que se deduce del bien jurídico. (...) En 
la acción que hace peligrar el objeto de ataque se encuentra el desvalore 
de la acción del delito. El derecho penal realiza la protección de los bienes 
jurídicos en tanto procura que la voluntad de los ciudadanos se acomode a 
las exigencias del ordenamiento jurídico. El delito aparece así como lesión 
simultanees del bien jurídico y del deber”177.  

Note-se, portanto, que Jescheck, na busca de um conceito material de 

delito, equilibra o desvalor do resultado e da conduta, porém, em todos os casos sempre 

existe como referência um bem jurídico que se encontra efetivamente lesionado ou em 

                                                 
176 MUÑOS CONDE, Francisco; ARAN Mercedes Garcia. Derecho Penal. Parte General. 3.ed. Valencia: 

Tirant lo Blanch, 1998. p.64. 
177 JESCHECK, Hans Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte General. Trad. José Luis Manzanares 

Samaniego. 4. ed. Granada: Colmares, 1993. p. 6. 
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perigo iminente de lesão. Nesse sentido, torna-se claro que existe um inegável liame entre 

conduta e resultado, em que, por conseguinte, o desvalor da ação é conseqüência direta do 

desvalor do resultado. É por essa razão que se pune não a mera conduta sem finalidade, 

mas sim a ação que tem finalidade de lesão.  

Paulo Silva Fernandes ensina que o “recurso à noção de bem 

jurídico, bem como o estabelecimento de sua arquitetura básica deve-se a BIRNBAUN, (...) 

matriz legitimadora e de vocação definitórias dos contornos e limites do penal, a proteção 

dos bens jurídicos é a sua ratio essendi”178.  Este autor lusitano nos admoesta que  

 
a Constituição, enquanto norma mater, proporciona um quadro a ter 
obviamente em conta na definição e seleção daquele catálogo de bens 
(necessariamente fragmentário, uma vez que nem todos os bens jurídicos 
são protegidos) sobre os quais o Direito Penal há de deitar o seu manto 
protetor, elevando-os à categoria de bens jurídicos-penalmente relevantes. 
(...) Esta aceitação geral do bem jurídico como princípio de legitimação do 
Direito Penal implica também o reconhecimento de um princípio 
(complementar) de subsidariedade na tutela desses bens jurídicos179.  

Saliente-se a visão do autor de que nem todos os bens jurídicos são 

tutelados penalmente, mas somente aqueles que alcançaram um nível de importância tal 

para a sociedade, que exigem uma força coativa mais eficaz que implique diretamente num 

menor grau de violação possível da conduta desejada pela sociedade. 

Welzel  admoesta que:  

 
es misión del derecho penal amparar los valores elementales de la vida de 
la comunidad. (...) Esos valores, que radican en el pensar jurídico 
permanente de un obrar conforme al derecho, constituyen el substrato 
ético-social de las normas del derecho penal. El derecho penal asegura su 
real observancia determinando pena para quienes se apartan de ellas a 
través de acciones infieles, indisciplinadas, deshonestas, desleales. La 
misión central del derecho penal reside, entonces, en asegurar la validez 
inviolable de esos valores, mediante la amenaza y la aplicación de pena 
para las acciones que se apartan de modo realmente  ostensible de esos 
valores fundamentales en el actuar humano. El derecho penal fijando pena 
a los actos que se apartan realmente de un actuar conforme al derecho, 
ampara, al mismo tiempo, los bienes jurídicos, sancionando el desvalor del 
acto correlativo; (...) Sin embargo, la misión primaria del derecho penal 

                                                 
178 FERNANDES, Paulo Silva. Globalização, “Sociedade de Risco” e o Futuro do Direito Penal. Coimbra: 

Almedina, 2001. p.82. 
179  Ibidem. P.84. 

 115



no es el amparo actual de los bienes jurídicos; es decir, al amparo de la 
persona individual, de la propriedad etc. (...) Por encima del amparo de 
los bienes jurídicos individuales concretos, está la visión de asegurar la 
validez real (la observancia) de los valores del actuar según el 
pensamiento jurídico 180.  

Observamos, portanto, mais uma vez, que o bem jurídico penalmente 

tutelado na verdade é a norma jurídica que prescreve uma conduta para o tratamento de um 

bem jurídico concreto, e bem jurídico propriamente dito é “un bien vital del grupo o del 

individuo, que en razón de su significación social, es amparado jurídicamente. (...) Bien 

jurídico es, por tanto, todo estado social deseado que el derecho quiere asegurar contra 

lesiones”181. 

Welzel, com reconhecida percuciência, ensina-nos também que  

 
detrás de la prohibición de matar, está el pensamiento primario, que tiende 
a asegurar el respeto por la vida de los demás; es decir, el valor del acto; 
(...) Resulta claro que la seguridad de todos solo se garantiza 
suficientemente cuando se asegura el respeto por la vida ajena, con 
independencia del valor  actual de ese bien jurídico individual. El valor del 
acto es relativamente independiente del valor material o valor del 
resultado (bien jurídico). Solamente sobre el aseguramiento de los valores 
elementales ético-sociales de la acción, puede lograrse un amparo amplio 
y duradero de los bienes jurídicos. Mediante la función ético-social del 
derecho penal, mas amplia, se garantiza en forma más comprensiva e 
intensa el amparo de los bienes jurídicos. (...) Sentir, entendido como estar 
dispuesto, o resuelto, o querer, es la conducta psíquica permanente, el 
modo constante de valorar y querer. En este sentido hay también un sentir 
legal (jurídico), consistente en la voluntad constante de cumplir los 
deberes jurídicos. (...) Despertar, crear y conservar ese sentir jurídico 
legal, constituye una de las misiones fundamentales del derecho, ante todo 
del derecho penal y del derecho público. De ello resulta que es misión del 
derecho penal la protección de los valores éticos-sociales elementales del 
sentir (de acción), y solo después, incluido en él, el amparo de los bienes 
jurídicos individuales182. 

Entre outras palavras, o que Welzel nos ensina é que a função do 

Direito Penal é justamente criar uma consciência do dever de obedecer às leis e a moral, e 

dessa forma, ele estaria garantindo a proteção dos bens jurídicos essenciais à vida em 

sociedade. Por essa razão, entende-se que, mais do que proteger o bem jurídico em si, o 

                                                 
180 WELZEL, Hans. Derecho Penal. Parte General. Buenos Aires: Roque de Palma, 1956. p. 1/3. 
181 Idem. 
182 Ibidem. P.4/6. 
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Direito Penal protege o ordenamento jurídico como um todo; é a sua função ética social, 

formando a vontade constante de cumprir os deveres jurídicos e, portanto, punindo aqueles 

que os descumprem, sempre no sentido de formar uma obediência aos valores jurídicos. 

Impõe-se especial atenção à advertência que Welzel profere quanto 

ao fato de que a aplicação do ius puniendi do Estado através do Direito Penal deva ser 

sensata e equilibrada a fim de atuar como instrumento de consolidação dos valores éticos-

sociais, e não como meio de intimidação para se alcançar fins econômicos ou políticos. Diz 

o mestre que:  

ese papel solo lo cumple limitando sabiamente los medios de que dispone. 
El exceso en la aplicación de las penas desmocharía su arma. El derecho 
penal ha de limitarse a la sanción de los hechos que lesionan los deberes 
ético-sociales elementales, y, en este sentido, tiene un carácter 
fragmentario (Binding, H. Mayer). (...) Tan pronto como el Estado se vale 
de esas  intervenciones (o de otras de igual gravedad), para lograr 
objetivos que están fuera del derecho penal, eventualmente para alcanzar 
fines económicos o de organización y hasta para luchar contra 
sentimientos políticos, quebranta la fuerza generadora de la moral 
contenida en las normas penales y debía al derecho penal por el camino de 
una simple medida de intimidación183.  

O tipo portanto colhe uma conduta antinormativa, de modo que o 

caráter indiciário de antijuridicidade do tipo deriva do fato de que a conduta nele descrita já 

foi desvalorada, uma vez que a sociedade reprova tal comportamento contrário ao 

comportamento prescrito na endonorma, ou seja, antes da norma penal houve uma anterior 

avaliação axiológica do resultado e posteriormente da conduta, donde se extraiu a 

prescrição do comportamento desejado pela sociedade. É fundamental, portanto, que para a 

definição do que seja de fato o bem jurídico penalmente tutelado tenhamos sempre em 

mente que a norma penal é a perinorma, em que o tipo tem a função de descrever a hipótese 

na qual o operador deôntico estabelece uma relação jurídica, em que existirá ao Estado o 

ius puniendi em face daquele que deu causa ou permitiu o aperfeiçoamento da circunstância 

não desejada, contrária ao ordenamento jurídico, de modo que, nesse sentido, o tipo sempre 

será o descumprimento do conseqüente da endonorma. Dessa forma podemos concluir que 

tal como declara Welzel o Direito Penal protege o cumprimento da endonorma, visando 

                                                 
183 Idem. 
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formar a consciência da necessidade de preservar os valores protegidos pelas normas 

jurídicas. 

Cabe, porém, observarmos que nem toda conduta desvalorada ou 

reprovável pode ser, em princípio, objeto do Direito Penal, todavia, existem graus de 

reprovabilidade e existem também níveis de valores sociais entre os diversos bens que são 

objetos de tutela jurídica. O caráter subsidiário do Direito Penal e a sua concepção atual de 

intervenção mínima impedem que exista uma discricionariedade completa por parte do 

legislador penal na escolha da conduta a ser tipificada, limitando-o a escolher somente as 

condutas que afetem ou ameacem bens jurídicos especiais, são os chamados bens 

jurídicos penalmente tutelados. O legislador necessariamente deverá atentar também para 

as limitações de natureza constitucional, uma vez que o Direito Penal nada mais é do que 

um dos ramos de Direito e, portanto, um instrumento de dominação do Estado através do 

qual ele disciplina o comportamento social, e que, por conseguinte, encontra-se balizado 

por princípios constitucionais. Nesse sentido, ensinam José Joaquim Gomes Canotilho e 

Vital Moreira que as restrições ao direito de liberdade de um indivíduo, o qual consiste num 

direito pessoal e garantia fundamental protegida pela magna carta, só poderá ser efetivada 

para a proteção de outros “direitos ou interesses constitucionalmente protegidos, devendo 

limitar-se ao necessário para os proteger”184(grifo nosso).  Nesse mesmo sentido, 

Clémerson Merlin Cléve afirma que:  

nos termos da constituição, e à luz dos direitos fundamentais, o Direito 
Penal enquanto plexo normativo disciplinador de restrições e 
compressões a um direito só pode ser compreendido como Direito Penal 
mínimo. Não há lugar portanto, na Constituição brasileira, para um 
Direito Penal máximo, devendo sofrer censura judicial, por invalidade 
decorrente de inconstitucionalidade, a criminalização de condutas não 
ofensivas a direitos e bens constitucionalmente protegidos, ou a 
banalização do Direito Penal, consistente em tudo criminalizar, até o 
ponto de nulificar determinado direito, liberdade ou garantia, em 
decorrência da inobservância de seu núcleo essencial185.(grifo nosso). 

Aníbal Bruno, ao discorrer sobre o conceito material de delito, ensina 

que Von Ihering contribuiu grandemente na constituição de um conceito material ao definir 

                                                 
184 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. 

3. ed. Coimbra: Coimbra, 1993. p. 184 
185 CLÉVE, Clemerson Merlin. Pareceres Penais. RT 736.  Rio de Janeiro: RT,1997. p. 520. 
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o delito como ato que põe em perigo as condições de vida da sociedade, verificado pela 

legislação e só evitável mediante uma pena. Afirmando que na idéia de condições 

essenciais à existência da sociedade é que se funda o núcleo do conceito sociológico do 

crime, o seu conceito material186. Ensina o mestre que, portanto, sob o ponto de vista 

sociológico jurídico delito é “um ato que ofende ou ameaça um bem ou interesse 

jurídico julgado fundamental para a coexistência social e por isso protegido pelo 

Estado sob a ameaça de uma pena”. Esclarecendo ainda que “... é sempre um bem 

jurídico o objeto da especial proteção que a lei confere com a cominação da pena, e a 

violação ou exposição a perigo desse bem é que constitui o comportamento criminoso”. 

Assevera o professor que algumas correntes que se opuseram ao uso do bem jurídico como 

critério material da definição de fato punível não alcançaram desenvolvimento suficiente 

para contrariar seu fundamento, o qual reside numa concepção realista do Direito Penal que 

o toma como um sistema de garantia e proteção de bens da vida do indivíduo ou da 

sociedade, e que, em razão da sua importância social, são assim elevados à categoria de 

bens jurídicos. Conclui o mestre que “... se tal é a razão de ser e a função do Direito Penal – 

a proteção de determinados bens jurídicos – o crime aparece como gesto de ofensa ou 

ameaça a esses bens”187.  

Maurach ao dissertar sobre o surgimento do tipo penal afirma que a 

função do Direito Penal é a proteção dos bens jurídicos e que “… a partir de Birnbaum 

(1832) se consideró como delito la puesta en peligro o la lesión de un bien garantizado en 

forma igualitaria por el poder estatal, el bien jurídico” 188. Ensina o mestre que a concepção 

do bem jurídico como guia para a construção dos tipos penais ganhou impulso no Estado 

Liberal do século XIX tendo sido adotada especialmente por Binding para fundar a sua 

Teoria das Normas, sendo também elevada por Liszt à categoria de ponto central de seu 

Direito Penal orientado à idéia de proteção, e dominando o pensamento jurídico até o 

surgimento da Escola de Kiel, de orientação nacional socialista, que negou o valor do bem 

jurídico, passando a explicar o delito somente como uma “inmaterial contravención al 

deber”. Diz o mestre que as tendências absurdas da Escola de Kiel serviram para confirmar 
                                                 
186 BRUNO, Aníbal. Direito Penal – Parte Geral. Tomo I. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 270. 
187 Idem. 
188 MAURACH, Reinhart. Derecho Penal. Parte General. V. 1. 7.  ed. (atual. ZIPF, Heinz) (trad. GENZSCH, 

Jorge Bofill; GIBSON, Enrique Aimone) Buenos Aires: Astrea, 1994. p.333. 
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que a essência do delito não pode ser vista unilateralmente e exclusivamente como a 

causação de uma lesão a um bem jurídico, mas, ao contrário, “para la caracterización del 

delito es preciso recurrir, junto al ‘desvalor de resultado’ (preponderantemente causal), 

también al ‘desvalor de acción’ (preponderantemente final), a la configuración del acto en 

cuanto tal”189.  

Maurach assevera ainda que:  

 
el bien jurídico no equivale al concreto objeto corporal del ataque o la 
acción, sino constituye un concepto general de referencia, cual es el interés 
jurídico reconocido en un bien determinando en cuanto tal, en su forma de 
expresión general. (...) El bien jurídico es el núcleo material de toda norma 
de conducta y de todo tipo construido sobre ella. La interpretación de la 
ley penal – y con ella su conocimiento - , sin la directriz que le da la 
noción del bien jurídico, es simplemente imposible190.  

Para Franz Von Liszt, bem jurídico:  

em última análise, é sempre a existência humana nas suas diversas formas 
e manifestações. Ela é que é o bem jurídico, isto é, o centro de todos os 
interesses juridicamente protegidos. Mas a existência humana nos aparece 
como existência do homem considerado na sua individualidade ou como 
existência dos membros da comunhão na sua coletividade. Todos os 
interesses atacados pelo crime e protegidos pelo Direito Penal se 
distinguem conseqüentemente em bens do indivíduo e em bens da 
coletividade191.  

E como bem jurídico coletivo o jurista classifica as ações puníveis 

contra a coletividade em: 1)Crimes contra o Estado (os crimes políticos); 2) Crimes contra 

o poder público; 3) Crimes contra a administração pública. 

Claus Roxin afirma que a incidência do Direito Penal depende do 

campo de atuação do Estado e de sua natureza. Nesse sentido, afirma que a função genérica 

do Direito Penal é “criar e garantir a um grupo reunido, interior e exteriormente, no Estado, 

as condições de uma existência que satisfaça as suas necessidades vitais”,  o que seria, em 

outras palavras, “garantir a todos os cidadãos uma vida em comum livre de perigos”. 

Afirma ainda em seqüência que:  

                                                 
189 Idem. 
190 Idem. 
191 LISZT, Franz Von. Tratado de Direito Penal Alemão. Tomo II. Trad. José Hygino Duarte Pereira. Rio de 

Janeiro: F. Briguiet & C. Editores, 1899. P.1.  
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em cada situação histórica e social de um grupo humano os pressupostos 
imprescindíveis para uma existência em comum se concretizam em uma 
série de condições valiosas como, por exemplo, a vida, a integridade física, 
a liberdade de atuação ou a propriedade, as quais todo o mundo conhece 
numa palavra: os chamados bens jurídicos; e o Direito Penal tem que 
assegurar esses bens jurídicos punindo a sua violação em determinadas 
condições. No Estado moderno, junto a esta proteção de bens jurídicos 
previamente dados, surge a necessidade de assegurar, se necessário 
através dos meios do Direito Penal, o cumprimento das prestações de 
caráter público de que depende o indivíduo no quadro da assistência 
social por parte do Estado. Com  esta dupla função, o Direito Penal 
realiza uma das mais importantes das numerosas tarefas do Estado, na 
medida em que apenas a proteção dos bens jurídicos constitutivos da 
sociedade e a garantia das prestações públicas necessárias para a 
existência possibilitam ao cidadão o livre desenvolvimento da sua 
personalidade, que a nossa Constituição considera como pressuposto de 
uma condição digna.  Daqui se depreendem duas conseqüências muito 
importantes concatenadas com o poder punitivo do Estado: O Direito 
Penal é de natureza subsidiária. (...) Sob esta ótica se deveria examinar 
toda ordem jurídica, a fim de se utilizar o Direito Penal para proteger 
bens jurídicos essenciais e assegurar os objetivos das prestações 
necessárias para a existência, apenas onde não bastem para a sua 
prossecução meios menos gravosos. (...) A segunda conseqüência da 
nossa concepção é que o legislador não possui competência para, em 
absoluto, castigar pela sua imoralidade condutas não lesivas de bens 
jurídicos”192 (grifo nosso).  

O conceito de bem jurídico de Zaffaroni, com o qual nos alinhamos é 

de que o Direito colhe um determinado bem e o eleva à categoria de bem jurídico ao tutelar 

o seu uso e disponibilidade através da norma jurídica, ou seja, o bem não é naturalmente 

jurídico, mas sobre ele é imposta uma normatividade, transformando-o em bem jurídico. 

Esse bem jurídico tutelado por uma norma jurídica, que nada mais é do que um direito, um 

dever ou uma garantia, passa, por sua vez, a ser um bem jurídico penalmente tutelado 

quando passa a existir uma sanção punindo a violação daquela norma que regula a sua 

disponibilidade. Nesse sentido, Zaffaroni reafirma sua posição quanto à necessidade do tipo 

descrever uma conduta que lesione um bem jurídico asseverando que  

 
... não se concebe a existência de uma conduta típica que não afete um bem 
jurídico, posto que os tipos não passam de particulares manifestações de 
tutela jurídica desses bens. (...) É por isso que o bem jurídico desempenha 
um papel central na teoria do tipo, dando o verdadeiro sentido teleológico 
(de telos, fim) à lei penal. Sem o bem jurídico, não há um ‘para que?’ do 
tipo e, portanto, não há possibilidade alguma de interpretação teleológica 
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da lei penal. Sem o bem jurídico caímos num formalismo legal, numa pura 
‘jurisprudência de conceitos’193.  

Através dessa definição, Zaffaroni conclui que o bem jurídico 

penalmente tutelado é diferente do simples bem jurídico. Enquanto o bem é simplesmente 

aquela coisa, material ou abstrata, cuja disposição é regulada pela norma, bem jurídico é a 

juridicização (normatização) dessa mesma coisa cujo uso e disponibilidade passou a ser 

disciplinado em lei, de modo que o bem jurídico penalmente tutelado é justamente um 

direito protegido por uma sanção, ou seja, “... a relação de disponibilidade de um indivíduo 

com um objeto, protegida pelo Estado, que revela seu interesse mediante a tipificação penal 

de condutas que o afetam”194. Nesse sentido, o Direito Penal pune a conduta que fere o 

direito do indivíduo de dispor livremente de sua vida, honra, patrimônio etc. Desse modo, 

observamos que o bem jurídico é um direito, dever ou garantia também abrangido nas 

definições acima expostas concernentes à visão de Canotilho e Clémerson Merlin Cléve.  

Adotando a concepção de Zaffaroni e sua distinção entre bem, bem 

jurídico e bem jurídico penalmente tutelado podemos observar que muito da confusão que 

foi semeada nesta seara foi decorrente justamente do fato de não se distinguir o bem do 

direito de disponibilidade que cada um possui com relação àquele bem, que é o bem 

jurídico. É claro que quando se destrói o bem extingue-se o direito que a pessoa tinha com 

relação à esse bem todavia, disponibilidade não significa exclusivamente destruição, 

destruição é o limite máximo da disponibilidade. Nesse sentido, todos os bens são 

disponíveis, inclusive a vida. Apesar da repulsa que o ato gera na sociedade quem comete 

suicídio não está cometendo um crime, mas dispondo da própria vida. O bem jurídico é 

portanto o direito de dispor de sua vida de acordo com a liberdade que o Direito lhe 

outorga. 

Zaffaroni aduz ainda que dada a sua natureza o bem jurídico assume 

a função de garantia, haja vista que não se pune conduta que não afete um bem jurídico, 

ou seja, o direito de alguém de dispor de algo; é a função teleológica sistemática, que dá 

sentido para a proibição manifestada no tipo.  Ora, a partir do momento em que aceitamos 

                                                 
193 ZAFFARONI, Idem. p.439. 
194 ZAFFARONI, Idem. P.439 
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que o Direito Penal colhe somente bens jurídicos para serem por ele tutelados, naturalmente 

admitimos a função limitadora de garantia formal da categoria bem jurídico contra um 

poder punitivo discricionário do Estado195. Dessa forma vemos que o conceito de bem 

jurídico está intimamente ligado à função do Direito Penal, uma vez que este existe tão-

somente para proteger aquele. 

Ratificando suas conclusões, ao discorrer sobre a teoria social da 

conduta, Zaffaroni ensina que tal teoria defende que somente podem ser “ações com 

relevância penal as que ‘perturbam a ordem social’”196, sendo que para a teoria social 

não é ação o que não transcende do indivíduo. Porém, critica Zaffaroni que tal teoria não 

explica porque o suicídio deve ser combatido, e nem se é uma ação que não transcende do 

indivíduo. Nesse mesmo sentido assevera ainda Zaffaroni que “... o artigo 19 do CN 

Argentino proíbe a tipificação de ações que não transcendam do sujeito, não porque não 

sejam ações, mas porque não se admite a tipicidade de nenhuma conduta que não afete bens 

jurídicos, sendo um problema de tipicidade e não de conduta”197. A teoria social da 

conduta, de certa forma confunde o conceito de “ação social” com o de “bem jurídico”, 

uma vez que ação ou conduta é um conceito natural, derivado da ação humana, enquanto 

bem jurídico é um conceito normativo, assim definido em razão do bem ser préexistente e 

essencial à vida humana, e, portanto, vinculado à existência e manutenção da sociedade, 

como bem salientou Roxin. De qualquer forma, o importante nesse ensinamento de 

Zaffaroni é ressaltar que toda conduta típica necessariamente deve atingir ou visar 

atingir um bem jurídico, senão não poderá ser considerada uma conduta típica. 

Os conceitos até agora expostos, a respeito do bem jurídico 

penalmente tutelado, conduzem-nos a uma interpretação funcional da categoria, ou seja, o 

bem jurídico penal assume uma função dentro da sociedade. A essência da natureza do bem 

jurídico penal é uma função, ou grupo de funções que ele possui na constituição, 

                                                 
195 “Poder”, quando associado a uma ação,  deverá ser entendido, neste trabalho, não no sentido técnico da 

palavra, como dissertado nos primeiros capítulos, traduzindo o instrumento de dominação ilimitado que 
antecedeu a formação do Estado, mas em seu sentido leigo, mais associado à competência para a 
realização de uma determinada ação. 

196 ZAFFARONI. Op.cit. P. 428. 
197 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Manual de Derecho Penal Parte General. 6.ed. Buenos Aires: Ediar, 1998. p. 

354. Nossa tradução, em virtude de grave erro contido na versão do Manual de Direito Penal Brasileiro, 
edição de 1997. 
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desenvolvimento e manutenção da sociedade, sem o qual ela seria desintegrada. Observa-se 

que tanto Roxin como Zaffaroni associam a função do Direito Penal com a manutenção da 

sociedade e a segurança de seus membros. É por isso que Roxin fala que a função do 

Estado é “... criar e garantir a um grupo reunido, interior e exteriormente, no Estado, as 

condições de uma existência que satisfaça às suas necessidades vitais”, sendo o Direito 

Penal o instrumento para alcançar esse fim zelando pela observância dos preceitos que 

regem as relações sociais essenciais entre os indivíduos, os chamados bens jurídicos, ou 

relações de disponibilidade com os bens. Portanto, o bem jurídico penalmente tutelado ao 

mesmo tempo que assume uma importante função dentro da sociedade, visando sua 

manutenção e estabilidade, também é justamente aquilo que se pode e não se pode fazer a 

respeito de determinado bem, sob o aspecto de uma relação intersubjetiva; é a relação de 

disponibilidade entre os indivíduos e os bens dentro de uma sociedade, de modo que não é 

toda e qualquer relação de disponibilidade que consistirá em um bem jurídico penalmente 

tutelado, mas somente aquela que assume uma função essencial à sociedade e ao Estado. 

Nesse mesmo sentido, sobre a unidade funcional do bem jurídico, Jacobs observa que “… 

en este concepto se pone de manifiesto que no cualquier objeto de regulación de una norma 

es un bien jurídico, sino solo aquel que ha de desempeñar alguna función para la sociedad o 

para uno de sus subsistemas, incluyendo el ciudadano”198.  

 

4.1.2.1 O Bem Jurídico no Crime Tributário. 

Rodrigo Sánchez Rios assevera que recentes estudos a respeito do 

bem jurídico “... tem sustentado que a conduta típica do crime fiscal incide contra o ‘dever 

de lealdade’ (do cidadão para com o Estado em relação ao mandamento tributário), a ‘fé 

pública’, ‘a função do tributo no Estado de Direito’, e, obviamente a ‘Fazenda Pública’, na 

sua conotação patrimonial.”199. 

                                                 
198 JACOBS, Gunther. Derecho Penal. Parte General. Fundamentos e Teoria de la Imputación. Trad. 

Joaquim Cuello Contreras e José Luiz Serrano Gonzáles de Murillo. Madrid: Marcial Pons Ediciones 
Jurídicas, 1995. p. 52 

199 SÁNCHEZ RIOS, Rodrigo. O Crime tributário. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1998. p.42 
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Lorenzo Morillas Cueva afirma que “... el bien jurídico protegido 

inicialmente es la Hacienda Pública, (...) pero no desde su perspectiva exclusivamente 

patrimonial, sino del interés del Estado y de la propia Hacienda Pública de que la carga 

tributaria se realice con los modos fijados en la ley; se protege en consecuencia, el proceso 

de recaudación de los ingresos y de distribución de los mismos en el gasto público”200. 

Observa-se, nessa afirmação de Lorenzo Morillas Cueva, que aquilo que de fato o Direito 

Penal protege é todo um processo de tributação que culmina na arrecadação de valores 

patrimoniais. Salientando que quando o jurista se refere à distribuição dos mesmos no gasto 

público, está a referir-se à ordenação de despesa do Estado e, portanto, não mais a uma 

atividade disciplinada pelo Direito Tributário, mas sim pelo Direito Financeiro, de modo 

que se trata de um outro bem jurídico que é o exercício correto das funções de Estado, as 

quais também são protegidas pela lei penal, contudo, sob o crivo de leis que punem a 

corrupção e o desvio de verbas públicas. O ingresso da receita tributária esta sim é a 

atividade disciplinada pelo Direito Tributário e protegida pela lei penal através da 

tipificação de crimes tributários. Portanto, sob um outro ângulo, podemos entender a 

afirmação de Lorenzo Morillas Cueva de que o bem jurídico penalmente tutelado é o direito 

do sujeito ativo de instituir, constituir e arrecadar os tributos. 

Rodrigo Sánchez Rios também afirma que a doutrina alemã tem se 

posicionado no sentido de considerar o crime tributário como sendo um crime material ou 

de dano. Diz o autor que “... a conduta típica do chamado delito tributário, descrito no § 

370 da Abgabenordnung, requer a efetiva lesão de um prejuízo patrimonial 

quantitativamente determinado, concebida como diminuição efetiva dos ingressos fiscais. 

Trata-se de um delito de resultado material, mas que se produz no exato momento em 

que se ‘reduzem’ ou se ‘evadem’ os impostos, ou se obtém para si ou para outrem 

vantagens tributárias ilegítimas”201 (grifo nosso). Ora, louvável é a definição do código 

alemão quando se posiciona no sentido de não admitir crime sem efetiva lesão ao bem 

jurídico tutelado, reconhecendo que se trata de um crime de efetivo dano ao bem jurídico. 

Saliente-se, porém, que o bem jurídico não se limita exclusivamente  a uma definição 
                                                 
200 MORILLAS CUEVA, Lorenzo. Delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social. In 

ROSAL, Manuel Cobo del. Curso de Direito Penal Español. Parte Especial v. I, Madrid: Marcial Pons, 
1996. P.864. 

201 SÁNCHEZ RIOS, Rodrigo. Idem. P. 43. 
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patrimonial, como já vimos anteriormente nas palavras de Lorenzo Morillas Cueva, sendo 

justamente por esse motivo que a lesão se opera desde o momento em que se produz o ardil, 

o artifício que visava (no sentido finalista) lesionar concretamente, no futuro o bem jurídico 

sob o aspecto patrimonial. Ou seja, a partir do momento em que se descumpre ou se cumpre 

indevidamente obrigação jurídica tributária, por exemplo oferecendo dados incorretos para 

calculo o montante devido ao Fisco, que é a formalização do crédito tributário, estaria, 

nesse caso, caracterizada a lesão patrimonial ao Erário Público. Assim quando o 

contribuinte “compra” recibos frios de despesas médicas para abater na declaração do 

imposto de renda e as declara como se fossem verdadeiras, já cometeu o delito, já existe a 

reprovação da conduta pela sociedade, já ocorreu o resultado lesivo, todavia, não 

exclusivamente porque o valor do tributo será diminuído, nem porque se está presumindo 

que será recolhido um valor a menor, ou seja, como se antecipasse um fato, uma ocorrência 

de lesão patrimonial por ocasião da entrega, mas sim a lesão já ocorreu, porque o bem 

jurídico é a idoneidade da relação jurídica tributária entre o ente tributante e o tributado, é o 

direito do Estado de apurar corretamente, sobre a base de calculo verdadeira e correta 

definida em lei, o valor que poderá ser cobrado e exigido do sujeito passivo e deverá no 

futuro ingressar nos cofres públicos. Portanto, nesse sentido, observamos que o bem 

jurídico já foi lesionado pela declaração falsa, uma vez que a relação jurídica tributária não 

será oficializada na forma como deveria e se encontra prescrita em lei. Note-se que, se, por 

outro lado, o valor dos rendimentos tributáveis já estivesse abaixo do valor mínimo 

obrigatório para o pagamento do tributo, de modo que os recibos médicos frios fossem 

totalmente desnecessários, ainda assim estaria consumado o delito dada, a lesão da 

transparência e integridade da relação jurídica tributária, muito embora nenhuma alteração 

ao erário público viesse a ocorrer. 

Rodrigo Sánchez Rios afirma que uma outra parte da doutrina alemã 

não vê o crime tributário como sendo um delito material, que exige para sua consumação 

uma efetiva lesão patrimonial, mas sim o vê como um crime de perigo concreto, em que o 

bem jurídico tutelado é o “... interesse do Estado no ingresso, completo ou a tempo, dos 

tributos”202. Ora, tanto o primeiro caso, em que se considera para a consumação do delito a 

                                                 
202 MARTÍNEZ-BUJÁN, Carlos Pérez, El bien jurídico en el delito de defraudación tributaria. In Estúdios 

Penales y Criminológicos. Universidade Santiago de Compostela, vol. XVIII, 1995. p.154. 
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ocorrência de efetiva diminuição nos ingressos, considerando o valor do tributo como o 

bem jurídico protegido, quanto este último, em que supostamente o crime prescinde de um 

resultado, ambos analisam o crime como sendo a lesão ou perigo de lesão à um bem 

jurídico de natureza predominantemente patrimonial, numa tentativa de se justificar a 

natureza patrimonial do bem jurídico, só que, no primeiro caso, não se considera o crédito 

tributário como um simples crédito, ainda não integrado ao erário, mas sim como um 

patrimônio concreto, daí o porque de considerá-lo um crime material consumando-se a 

partir da constituição de um crédito menor do que aquele efetivamente devido. Por outro 

lado, no caso do crime tributário ser considerado um crime de perigo, não se considera o 

crédito tributário como se já fosse definitivamente integrado ao patrimônio, todavia, por 

outro lado, toma-se como certa a presunção de que, no futuro, o patrimônio será lesionado 

com a declaração falsa, desse modo, em ambos os casos o referencial é o patrimônio. Em 

princípio cotejando com os ensinamentos até agora coletados as duas visões estariam 

equivocadas. O crime de fraude é de fato um crime material de dano, todavia, parece mais 

adequado considerar a relação jurídica tributária como o objeto de proteção penal do que 

efetivamente o patrimônio. Note-se que tal classificação, variando entre crime de dano ou 

de perigo, é, na realidade, uma conseqüência direta de considerarmos como o bem jurídico 

penalmente tutelado o erário público, ou de considerarmos como o bem jurídico 

penalmente tutelado a atividade tributária do Estado e o seu direito de formalizar e cobrar o 

tributo da forma como está estipulado em lei. Se o bem jurídico é o erário público o crime é 

de perigo, mas, se o bem jurídico é a atividade do Estado que se expressa pela constituição 

da relação jurídica tributária com o sujeito passivo, baseada em fatos reais, de acordo com o 

disciplinado em lei, a fraude, a omissão de declarações, e outras condutas semelhantes 

consistiriam em verdadeiros crimes de dano, atingindo diretamente a competência do 

Estado de tributar, e de formalizar o crédito tributário, ou, em outras palavras, nos termos 

da unidade funcional de Jacobs, a função ou atividade tributária do Estado. Registre-se, 

porém, que, independentemente da discussão quanto a definição do bem jurídico protegido, 

é inquestionável que a norma do § 370 da Abgabenordnung203 (Ordenança Tributária) 

                                                 
203 “§ 370 Ao defraudación tributária (Steuerhinterziehung) 
         1) Será castigado con pena de privación de libertad hasta cinco años o pena pecuniaria:  
 1º Quien comunique a las autoridades financieras o de otra clase datos inexactos o incompletos sobre 

hechos tributariamente relevantes;  
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descreve uma conduta típica que se traduz pela diminuição indevida dos valores devidos ao 

fisco, como resultado de uma ação ou omissão que altera a realidade fática sobre a qual 

deveria ser formalizada a obrigação tributária, ou seja, nesse caso, refere-se à prática de 

artifícios e ardis que visam modificar os termos em que será constituída a relação jurídica 

tributária a ser estabelecida, ou seja, visa alterar indevidamente a obrigação tributária e o 

montante do crédito, diminuindo o valor devido ao fisco. 

Fernando Perez Royo assevera que “De esta forma, como hemos 

observado en el análisis de la defraudación tributaria, el tipo objetivo requiere, no 

solamente que se haya producido el resultado de perjuicio económico, sino que este se haya 

logrado mediante una actitud defraudatoria, desleal por parte del sujeto pasivo – o de otro 

en su lugar – en el cumplimiento de deberes formales relacionados con la determinación de 

la deuda tributaria”204. 

Jorge Figueiredo Dias e Manoel da Costa Andrade postulando sobre 

a busca pelo legislador de uma tutela mais ampla, anterior ao dano patrimonial, justifica a 

consumação do delito sem que ocorra efetivamente o dano desde que, afirmam os juristas 

portugueses, exista uma finalidade específica na conduta, de modo que definem, por sua 

vez, um bem jurídico patrimonial cuja lesão é caracterizada por uma conduta fraudulenta 

com o fim específico de lesar o erário público. Nota-se que, nesse caso, a posição 

defendida pelos citados juristas aproxima-se a de um crime de perigo concreto. Observa-se 

também que, muito embora tais juristas afirmem um caráter patrimonial ao bem jurídico 

tutelado nos crimes tributários, se considerarmos o bem jurídico como sendo a idoneidade 

na formalização da relação tributária, havendo a falsidade e “... comprovada a intenção do 

agente em infligir um dano ao patrimônio (ou consoante os casos, a obtenção de um 

benefício indevido)”205, a consumação do delito prescindirá da ocorrência efetiva do dano 

                                                                                                                                                     
 2º Quien, infringiendo un deber, no informe a las autoridades financieras acerca de hechos tributariamente 

relevantes, o 
 3º Quien infringiendo un deber, omita la utilización de efectos timbrados o maquinas de timbrar, 

reduciendo con ello los impuestos u obteniendo para si o para otro ventajas tributarias ilegítimas”. 
204 PÉREZ ROYO, Fernando. Los delitos y las infracciones en matéria tributaria. Madrid: Instituto de 

Estúdios Fiscales, 1996. p.202. 
205 DIAS, Jorge de Figueiredo e ANDRADE, Manoel da Costa. O crime de fraude fiscal no novo Direito 

Penal tributário português (Considerações sobre a factuabilidade típica e o concurso de infracções). In: 
Revista Brasileira de Ciências Penais. N. 20. São Paulo: RT, 1997. p.64. 
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patrimonial, ampliando o alcance protetivo da norma; de modo que, a argüição da 

prescindibilidade da ocorrência  do dano patrimonial para a consumação do delito, não 

deixa de ser também mais um argumento a favor da consideração de que o bem jurídico 

penalmente tutelado, nos crimes tributários, é a função tributária do Estado. 

Assiste, de qualquer forma, razão aos juristas portugueses, ante a 

necessidade inquestionável, no atual momento deste estudo, de afirmarmos a total 

necessidade da existência de uma finalidade específica direcionada a lesionar um bem 

jurídico, individualizando a conduta típica não só do crime tributário, mas como de 

qualquer outro tipo penal, de modo que, nesse caso, o que resta a ser definido é se a 

intenção do agente –dolo específico– a ser punida é de lesionar a forma da oficialização da 

relação jurídica tributária ou o patrimônio da “Hacienda Pública”. Ressalte-se que não 

necessariamente o patrimônio público será lesionado como conseqüência da fraude, mas se 

e tão-somente se em primeiro lugar considerarmos que “não receber aquilo que deveria ser 

recebido” significa o mesmo que “diminuir aquilo que se tem”, além da possibilidade 

mesmo que remota da fraude ser descoberta e restabelecida a obrigação tributária com base 

na realidade dos fatos, ou também do autor do delito, temendo ser descoberto, vir a 

arrepender-se e retificar sua declaração, situações em que o erário público não seria 

atingido, muito embora a fraude já tivesse se consumado, lesionando a relação jurídica 

tributária. Nesse aspecto, portanto, se analisarmos também que simplesmente ocorreu uma 

declaração falsa com a intenção de enganar o fisco, ou seja, não houve efetiva diminuição 

do patrimônio do Estado, e por isso não se poderia falar em lesão a um bem jurídico 

patrimonial, contudo, de qualquer modo foi posta em marcha uma causalidade física com 

vistas a atingir uma finalidade reprovável pela sociedade, enganar o fisco, e que, portanto, 

exige uma punição, de modo que teríamos que aceitar que houve uma lesão a um bem 

jurídico, qual seja, a idoneidade da relação jurídica tributária estabelecida em lei. É fato que 

um crédito pode ser negociado, podendo ser considerado contabilmente um ativo a realizar, 

porém, ante todas essas ponderações, e dada a necessidade de se justificar a tutela penal 

face uma efetiva lesão a um bem jurídico, é mais adequado e exato considerar o tributo 

como fazendo parte do patrimônio do Estado somente após sua efetiva integração ao erário 

público, ou seja, sua efetiva tradição à esfera de disponibilidade pública, antes disso 
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existiria somente um crédito, ou seja, o direito de se exigir algo de outrem, o qual não se 

pode traduzir numa certeza, mas sim numa expectativa de recebimento. 

É irretorquível considerar o tributo antes de seu efetivo recolhimento 

como um crédito, exatamente da mesma forma que também constitui um crédito o 

reconhecimento de uma dívida por parte do devedor. Nesse sentido, ou seja, do ponto de 

vista civil, só existiria efetiva lesão ao patrimônio do credor, se a dívida fosse, de 

alguma forma, extinta sem o devido adimplemento da obrigação, ou então sofresse 

uma indevida diminuição em seu quantum debeatur, caso contrário, seu crédito e, 

portanto, o seu patrimônio permaneceria hígido. O mesmo raciocínio há que ser 

aplicado ao tributo.  

O desenvolvimento da concepção de que o bem jurídico protege uma 

função do Estado encontra amparo também em Martínez Buján o qual afirma que a tutela 

penal é voltada para a proteção da “Hacienda considerada no como un conjunto patrimonial 

sino como titular de funciones públicas, concretamente de la función tributaria, en cuanto 

concepto general que resume la posición en que el ordenamiento coloca a la administración 

para la defensa del interés público relativo a la efectiva actuación de las normas 

tributarias”206  

No mesmo sentido, Zornoza Pérez assevera que:  

 
si se acepta la categoría de bien jurídico como concepto de referencia 
cultural a los valores socialmente relevantes merecedores de la protección 
penal, es obvio que en un ordenamiento democrático la determinación del 
bien jurídico protegido en cada caso no puede prescindir del orden de 
valores incorporados al texto constitucional y entonces, el bien jurídico en 
los delitos tributarios adquiere una cierta unidad por referencia a la 
‘función tributaria’ como actividad de la Administración orientada a la 
actuación de un interés público que consiste en la realización del reparto 
de la carga tributaria de acuerdo con la ley y, en última instancia, de 
acuerdo con los principios que han de informar el sistema tributario207. 

Existem, contudo, algumas controvérsias a respeito da função 

tributária do Estado como sendo o bem jurídico tutelado pela norma penal tributária. Nesse 

                                                 
206 MARTINEZ-BUJÁN, Carlos Pérez. Op. cit. P. 158.  
207 ZORNOZA PEREZ, Juan J. El sistema de infracciones y sanciones tributárias. (Los princípios 

constitucionales del derecho sancionador). Madrid: Editorial Civitas, 1992. p. 61. 
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sentido, Rodrigo Sánchez Rios pesquisou e expôs alguns argumentos contrários, 

encontrados em parte da doutrina. O primeiro deles diz respeito ao fato de que a realização 

típica de alguns delitos tributários não coloca em perigo as funções do tributo; o segundo 

refere-se à alegação de que a lesão do bem jurídico deve ser necessariamente abarcada pelo 

dolo do autor, mas a função tributária não possui relevância direta no elemento objetivo; e 

em terceiro plano afirma que na configuração do dolo dos tipos dos delitos tributários 

atualmente constituídos não seria necessário que o autor tivesse conhecimento de que sua 

conduta está lesionando a função tributária do Estado, bastando que tivesse conhecimento 

do prejuízo patrimonial que estaria causando ao Erário Público.  

Ora, longe de tentar afirmar qualquer verdade absoluta, e afastando 

de plano qualquer presunção de conhecimento definitivo a respeito de tão controvertido 

assunto, mas, pelo contrário, na qualidade de um pesquisador que trilha o caminho 

interminável da investigação, e ainda, em que pesem as doutas considerações doutrinárias 

expostas pelas diversas fontes autorizadas do Direito Penal colhidas pelo professor e amigo, 

não podem prosperar as alegações ora formuladas desautorizando a função tributária como 

bem jurídico protegido pela norma penal tributária, pelo menos no sentido de 

função/competência de tributar. Isso não somente em razão de tudo aquilo que já foi 

exposto até aqui, pelos diversos autores citados, mas também pelas circunstâncias objetivas 

que serão levantadas a seguir, haja vista que, com relação ao primeiro argumento devemos 

partir da teoria e dos princípios gerais de direito, e dos conceitos gerais do Direito Penal 

para analisarmos primeiramente se a lei penal está ou não corretamente redigida, ou seja, 

primeiro define-se o bem jurídico, delimita-se sua norma e depois se verifica se a lei penal 

está de fato protegendo um bem jurídico, ou simplesmente defendendo os interesses de 

partes da sociedade, porque, se em vez disso invertermos o processo e tentarmos descobrir 

o bem jurídico a partir da lei penal, estaríamos desprezando a sua função de guia, 

norteadora dos fins do Direito Penal, bem como sua função de garantia. Ora, é notório que 

durante muitos anos as leis foram manipuladas em favor dos poderosos e daqueles que 

detinham o poder econômico e político, sendo esta somente uma das razões porque não 

podemos tomar como paradigma qualquer lei penal para definir o bem jurídico, mas sim ao 

contrário devemos fiscalizá-las para corrigi-las de acordo com os princípios gerais do 

Direito Penal. Lamentavelmente não existem mais juristas do peso de Rui Barbosa e Clóvis 
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Beviláqua ocupando-se da elaboração das leis a serem aprovadas no Congresso Nacional, 

de modo que, em muitas ocasiões, nos vemos frente a um dispositivo legal que tipifica uma 

conduta que em nada lesiona qualquer bem jurídico. Ora, sabe-se que o direito é fruto da 

sociedade e que as condutas típicas são, em princípio, reprovadas pela sociedade por 

lesionarem bens de grande interesse social geral, todavia, os costumes alteram-se com o 

tempo e muitas condutas que antes eram reprováveis tornaram-se tão comuns que ficaram 

desautorizadas pela sociedade quanto a sua punição, como é o caso do adultério. Cai por 

terra então o argumento de que podem existir crimes tributários que não lesionam a função 

tributária do Estado, porque se de fato o bem jurídico protegido pela norma penal for a 

função tributária do Estado, assim como defendemos, os crimes que não lesionam este bem 

jurídico serão inconstitucionais, destituídos de sua finalidade e voltados para a satisfação de 

interesses dos legisladores e demais beneficiários.  

A segunda alegação, de que a função tributária não possui relevância 

direta no elemento objetivo do tipo penal tributário, falece quando vemos que muitos dos 

tipos penais tributários maculam de algum vício a relação jurídica tributária já estabelecida 

ou a ser estabelecida entre o ente tributante e o sujeito passivo tributário, senão todos 

aqueles sobre os quais não pairam dúvidas quanto à sua constitucionalidade em face do 

caráter subsidiário do Direito Penal e do princípio da intervenção mínima. Nesse caso, 

todos esses tipos penais tributários possuem como elemento objetivo uma situação que 

compromete diretamente a função tributária do Estado. Note-se, por exemplo, os casos de 

fraude ou de simples omissão, em que dados fundamentais para a formalização do crédito 

tributário são alterados abalando sem dúvida o fiel exercício pelo Estado de sua função e de 

seu poder de tributar. 

A terceira alegação de que na configuração do dolo dos tipos dos 

delitos tributários atualmente constituídos não seria necessário que o autor tivesse 

conhecimento de que sua conduta está lesionando a função tributária do Estado, parece 

afirmar a prescindibilidade do dolo específico nos crimes tributários, o que na verdade 

constitui um dos pontos combatidos neste trabalho. Note-se que considerando os estudos 

até aqui realizados não se pode aceitar qualquer outra finalidade senão a de que, visando a 

proteção de bens jurídicos considerados essenciais a manutenção da sociedade, o Direito 
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Penal pune a realização de propósitos, pune o colocar intencionalmente em curso, através 

da ação ou da omissão, um processo físico que dê causa ou permita a lesão desses bens 

jurídicos penalmente tutelados. A conduta é a base da estrutura do delito e não existe 

conduta sem finalidade. Desse modo, toda e qualquer conduta proibida pelo Direito Penal 

necessariamente deve ser revestida subjetivamente do conhecimento do curso causal que 

lesiona o bem jurídico tutelado. Nesse caso, vemos que quem comete a fraude deve ter 

como finalidade a lesão à função tributária do Estado, que nada mais é do que o direito do 

Estado de tributar, a sua competência para apurar o crédito através do lançamento tributário 

nas suas diversas formas com base em informações verdadeiras e fidedignas. Não há que se 

negar portanto que na maior parte dos casos o fraudador tem conhecimento de que sua 

fraude visa frustrar o direito do Estado de formalizar o crédito tributário verdadeiramente 

devido pelo autor do delito, e exercer a função/competência que lhe é própria. 

Existe ainda o entendimento de que ao bem jurídico específico e 

imediato, traduzido pelo patrimônio do Erário Público, encontra-se jungido um bem 

jurídico mediato, constituído pela função tributária, o que justificaria a conotação imaterial 

do bem jurídico protegido. Observa-se, porém, que essa formulação complexa criada em 

função da lei, ou seja, partindo do pressuposto de que todas as leis penais tributárias são 

justas, serve tão-somente para autorizar a tipicidade penal de uma conduta que traduz o não 

recolhimento do tributo como a ação de alguém que retém algo que já pertence a outrem, 

nesse caso, a União, definindo desse modo o não pagamento como sendo uma apropriação 

indébita e uma lesão patrimonial. Confunde-se crédito com dinheiro, desprezando-se a 

limitação de que crédito não pode ser fisicamente apropriado como no conceito do delito do 

artigo 168 do Código Penal. Formula-se, portanto, teorias para se justificar algo que já 

existe e se encontra positivado nas leis desde a idade média, época na qual quem não 

pagava ia para as masmorras, em vez de, com base na Teoria Geral do Direito e nos 

Princípios de Direito Penal apontar a sua inconstitucionalidade, e afirmar que se encontra 

destituída do conteúdo material do Direito Penal a tipificação de uma dívida tributária. 

Seguindo essas teorias de afirmação do caráter patrimonial do bem jurídico tutelado nos 

crimes tributários assevera-se que:  

 
a justificação do crime tributário encontra-se no fato de que a conduta 
delituosa, além de causar um prejuízo imediato à integridade  patrimonial 
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do Erário Público (lesando a função pública da arrecadação), acaba por 
atingir o valor constitucional da solidariedade de todos os cidadãos na 
contribuição da manutenção dos gastos públicos. Este bem jurídico, 
‘representado’ nas funções que o tributo deva exercer de acordo com os 
dispositivos constitucionais, justifica amplamente sua incriminação. Em 
outras palavras estaríamos diante de sua ratio legis208  

De modo que a conotação dada à função do tributo seria a de 

subsidiar as funções do Estado. O que se conclui, contudo, com base no estudo até o 

presente desenvolvido, é justamente o contrário, ou seja, o prejuízo material é conseqüência 

secundária e decorre da ineficácia do aparelho administrativo estatal que de alguma forma 

não consegue detectar e corrigir as fraudes e executar o débito, a “lesão patrimonial” 

ocorreria, a grosso modo, somente se considerarmos lesão o não ingresso dos valores 

tributários no prazo estipulado que deveriam ingressar e não a fraude na relação jurídica, ou 

então se houver ineficácia da fiscalização e dos meios de cobrança. Todavia, a verdadeira 

lesão ao bem jurídico penalmente tutelado ocorre quando a relação jurídica tributária não 

pôde ser formalizada do modo previsto em lei com base nos elementos objetivos 

verdadeiros em face da conduta delitiva que a eivou de vícios. 

Registre-se, contudo, que nem mesmo no caso de se considerar o 

bem jurídico penalmente tutelado como sendo o erário público, em sua conotação 

patrimonial, sendo portanto necessário o conhecimento do prejuízo patrimonial que estaria 

sendo causado ao Estado, existiria fundamento para se considerar lesionado o bem jurídico 

com a conduta “... deixar de recolher no prazo legal as contribuições sociais ...”, uma vez 

que, o suposto autor, empregador honesto que corretamente registrou a dívida tributária em 

sua contabilidade, poderia estar pretendendo pagar mais tarde, talvez com os ingressos do 

final do ano, ou então tão logo que lhe fosse possível financeiramente, de modo que estaria 

somente ingressando em mora e não lesionando o patrimônio do Estado. A lesão 

patrimonial somente pode ser considerada quando reconhecido definitivamente o seu 

perdimento e extinta qualquer possibilidade de cobrança. 

Saliente-se que o direito à propriedade é um direito imaterial e, 

portanto, um bem jurídico também imaterial, muito embora a propriedade em si possa ser 

expressa sobre um bem concreto, podendo portanto ser quantificada e expressa em valores, 
                                                 
208 SÁNCHEZ RIOS, Rodrigo. Op. cit. P.50. 
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porém, ressalte-se que se trata somente do exercício desse direito de propriedade e não do 

direito em si, uma vez que o direito à propriedade, como bem jurídico, eleito como 

essencial à vida da sociedade e à sua organização, não pode ser materialmente quantificado. 

Da mesma forma, o direito de tributar, ou seja, a função tributária pode assumir uma 

conotação material quando o seu direito é violado em um caso concreto, nessas 

circunstâncias a conduta delitiva, que se expressa através da fraude, dá origem, em alguns 

casos, a uma conseqüência patrimonial quantificável.  

Quanto a necessidade premente de que a lesão ao bem jurídico 

tutelado pela norma penal tributária se expresse através de um ilícito penal, seja o bem 

jurídico considerado o patrimônio do Estado, ou seja, ele a função tributária do Estado, ou 

ainda a forma complexa de dois bens jurídicos, Muños Conde esclarece que “tiene que 

existir previamente el dever de declarar o pagar legalmente el impuesto y darse algún acto 

concluyente que pueda calificarse de ‘fraude’, como por ej., no presentar la declaración u 

omitir em la misma datos tributariamente relevantes”209. No mesmo sentido vemos também 

a legislação Argentina, no artigo 1º da Lei 24769: “Será reprimido con prisión de dos a seis 

años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o 

cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente 

el pago de tributo sal fisco nacional, siempre que el monto evadido excediere la suma de 

$100.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo 

instantáneo o de período fiscal inferior a un año”. 

 

4.1.2.2 O Bem Jurídico no Crime de Apropriação Indébita da Contribuição 

Previdenciária dos Empregados. 

No esteio desse raciocínio observamos que o Estado, através da 

magna carta, disciplina a relação jurídica tributária estabelecida entre o sujeito ativo, 

credor, e o sujeito passivo, devedor, desde a sua criação com base na atribuição de 

competência legislativa até a sua arrecadação e extinção. Nesse sentido, portanto a relação 

                                                 
209 MUÑOS CONDE, Francisco. Derecho Penal. Parte Especial. 11. ed. Valencia: Tirant Lo Blanch, 1996. 

p.895 
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jurídica tributária e o crédito tributário torna-se, em princípio, um bem jurídico cuja 

disponibilidade é disciplinada pela norma. O Direito Penal, por sua vez, visando proteger 

o cumprimento das normas que regulam o nascimento, desenvolvimento e extinção da 

obrigação tributária e, por conseguinte, também do crédito tributário sanciona a conduta 

que interfere no direito do Estado de estabelecer e bem conduzir a relação jurídica tributária 

e também de dispor do crédito tributário dela decorrente. Como exemplo verificamos 

portanto que a lei 8137/90, à exceção do inciso II do artigo 2°, pune condutas que 

contrariando preceitos contidos na endonorma tributária impedem que a obrigação 

tributária seja devidamente constituída e gerenciada pelo Estado, condutas como por 

exemplo falsificar documentos, fraudar a fiscalização, prestar declaração falsa ou omitir 

rendimentos (uma vez que na verdade “omitir” e “prestar declaração falsa” são duas formas 

de se ver um mesmo fato, desde que exista um preceito determinando que se informe todos 

os rendimentos). Nesse mesmo sentido sustenta René Ariel Dotti210 que: 

resta claro que não é o erário público o interesse protegido (senão, talvez, 
como decorrência lógica da proteção principal). O que a lei visa 
resguardar sobretudo é a idoneidade das relações jurídico tributárias 
entre o contribuinte e o sujeito passivo (o Estado, através do agente que 
institui e cobra o tributo). É a transparência necessária para que o Fisco 
possa exigir e cobrar os tributos devidos, o interesse jurídico principal e 
imediato. Como sustenta RUI STOCO, a objetividade jurídica do delito em 
questão é o dever do Estado em ‘fazer funcionar e sustentar a máquina 
estatal’, coibir que a ‘Fazenda Pública seja fraudada no que respeita aos 
valores que tem a receber’ e tutelar o ‘direito de impor o tributo’. Visa a 
lei penal tributária garantir a segurança ao fisco de poder impor e cobrar 
os tributos devidos por lei, e essa segurança só é possível se as relações 
tributárias entre a Fazenda Pública e os contribuintes forem transparentes 
e idôneas.  Portanto, o que a lei penal tributária pune não é a ausência de 
recolhimento dos valores aos cofres públicos, mas sim a fraude, o ardil 
empregado para tentar ‘disfarçar’ ou desconfigurar a relação 
obrigacional tributária entre o contribuinte e o Fisco para que só então o 
contribuinte se furte ao recolhimento do tributo. Assim ocorre porque é 
essa fraude que oculta a verdadeira relação tributária entre o sujeito 
passivo da obrigação e o sujeito ativo, impedindo, por via de 
conseqüência, que a Fazenda possa tomar as medidas necessárias para 
receber o tributo devido. 

Segundo os fundamentos acima expostos basta verificarmos qual o 

bem jurídico tutelado pela norma tributária que poderemos distinguir qual seja 

                                                 
210 Ao fundamentar alegações finais da ação penal nº 96.0000320-3, da 3ª Vara Federal Criminal de Curitiba, 

em defesa de empresários denunciados pelo suposto cometimento de crime de apropriação indébita 
tributária da contribuição previdenciária dos empregados. 
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corretamente o bem jurídico penalmente tutelado. Nota-se que aplicando-se o conceito de 

disponibilidade, o bem jurídico é o Direito Constitucional do Estado de instituir e 

cobrar tributos, de modo que, nesse caso, a relação jurídica estabelecida, que deve ser 

protegida pelo Direito Penal, é o Direito que o Estado possui de exigir do sujeito passivo 

todas as obrigações principais e acessórias, mas principalmente a prestação de todas as 

informações verdadeiras necessárias à formalização da obrigação tributária, cujo crédito o 

Estado tem a prerrogativa legal de exigir do devedor, uma vez constituída a obrigação pela 

ocorrência do fato jurídico tributário. 

Conclui-se, portanto, que o simples não recolhimento da 

contribuição previdenciária dos empregados em nada afeta o direito do Estado de instituir e 

cobrar o tributo, uma vez que a objetividade jurídica da norma que institui a pena de 

reclusão para a conduta “deixar de recolher no prazo legal” se refere a um dever de 

recolhimento em determinada data, tratando-se de simples forma de quitação de dívida, que 

é disciplinado por um dispositivo legal que determina a data devida para o recolhimento e, 

portanto, possui uma natureza muito mais administrativa e regulamentar do que 

propriamente de proteção à um bem jurídico. Trata-se de um interesse, uma mera 

estipulação de que o crédito tributário seja pago em determinado dia, de modo que o não 

recolhimento na data aprazada não lesiona o bem jurídico do Estado que é, em suma o 

direito de instituir, constituir e cobrar o tributo, não existindo portanto lesão que autorize e 

outorgue legitimidade à instituição da norma penal pelo seu descumprimento.  

Existe a possibilidade de alguns alegarem que a norma tributária 

institui o “dever de pagar” e não o “dever de pagar naquela data”, sendo portanto o bem 

jurídico protegido o “dever de pagar”, contudo, o “dever de pagar” não está sendo 

desconstituído, o que está sendo descumprido é simplesmente o prazo. De fato o “dever de 

pagar” é instituído pela norma tributária, e vem a ser característica intrínseca à constituição 

válida da obrigação tributária, sendo inegavelmente decorrente do direito constitucional do 

Estado de instituir e formalizar o tributo, todavia, o dever de pagar e o direito de cobrar 

subsistem mesmo com o não pagamento na data aprazada, o que indica que a obrigação 

jurídica não foi lesionada, tanto assim que o Estado utiliza o “dever de pagar” para 

subsidiar a execução fiscal, de modo que o “dever de pagar” somente é desconstituído com 
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a fraude ou o reconhecimento de que o crédito é indevido ou com o próprio adimplemento 

da obrigação.  

Dessarte a única conclusão plausível que podemos chegar após a 

vasta pesquisa realizada é de que não existe qualquer lesão a qualquer bem jurídico211. O 

não recolhimento do tributo na data aprazada não provoca qualquer lesão ao direito do 

Estado de instituir e cobrar tributos. Não se quer estabelecer agora a discussão a respeito da 

legitimidade do critério material da norma penal quanto a ser a violação de um dever ou da 

lesão do bem jurídico, nem tampouco quanto ao desvalor do resultado ou o desvalor da 

conduta, entretanto é preciso nos acautelarmos para o fato de que ao continuarmos a 

tipificar condutas que não lesionam bens jurídicos logo estaremos a considerar crime o não 

pagamento das contas de telefone, como no caso da Argentina, muito bem lembrado pelo 

advogado e mestrando Edward Rocha de Carvalho, referente a palestra proferida pelo 

professor Zaffaroni em visita ao Brasil212. 

 

4.2 CONCEITO, CARACTERÍSTICAS E CLASSIFICAÇÕES DO FATO PUNÍVEL 

 

4.2.1 O conceito formal de crime. 

Vimos no início de nossos estudos que existindo e co-existindo 

diferentes formas de dominação, a lei foi erigida pela própria sociedade como único 

instrumento legítimo de dominação. Somente através da lei é que somos obrigados a fazer 

ou deixar de fazer algo. Porém, até mesmo a lei, melhor dizendo, o Poder Legislativo 

possui limites. O Poder Legislativo deve legislar segundo os princípios do Direito Penal, 

necessariamente devem ser observados os cânones penais que regulam as normas de Direito 

Penal. No estudo dos enunciados normativos, vimos que, como proposições prescritivas de 

juízos hipotéticos, as disposições do direito positivo não se encontram subordinadas à uma 
                                                 
211 Afirmo, em princípio, que não lesiona qualquer bem jurídico, por considerar a data estipulada para o 

pagamento muito mais um interesse do que propriamente um bem. De qualquer forma, se ainda fosse 
considerado um bem jurídico, certamente não seria um bem jurídico relevante que demandasse a tutela 
penal. 

212 Até o presente momento  não tivemos acesso à cópia da palestra.  
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lógica alética ou apofântica, em que os valores são verdadeiros ou falsos, mas estão sujeitas 

à lógica deôntica e a avaliações quanto à sua validade, nesse caso, validade com base em 

normas hierarquicamente superiores. Nesse sentido, para respondermos as indagações 

inicialmente propostas sobre o que pode e não pode ser feito pela lei, importa estudarmos 

então como uma conduta é tipificada e quais são os princípios que regem a elaboração da 

norma penal em seu aspecto material e formal. Saliente-se que o tipo penal, ou seja, a 

descrição dos elementos objetivos e subjetivos do tipo, a determinação precisa e exata 

daquilo que é crime e daquilo que parece um crime mas não é, são na realidade a expressão 

da segurança jurídica que obtivemos com a aclamação do Princípio da Legalidade, a vitória 

e ao mesmo tempo o prêmio da conquista da democracia. Nas palavras de Reinhart 

Maurach: “… el tipo representa, por una parte, una limitación al poder punitivo del Estado 

(función de garantia) y, por la otra, el fundamento del delito (función fundamental)”213

Ao referir-se à função de garantia que o tipo exerce no ordenamento 

jurídico Maurach assevera que:  

 
al hacer referencia a la ‘ley penal’ y sus funciones de garantía de la esfera 
de libertad, siempre se pretendió aludir al tipo legal. Es por ello que las 
consecuencias básicas del principio ‘no hay pena sin ley’ se proyectan 
sobre el tipo legal. Nulla poena sine lege scripta: exclusión de tipos 
extralegales, en especial de origen consuetudinário (ver §8, n°36). Nulla 
poena sine lege stricta: prohibición de la analogía fundante o agravante de 
la pena (ver §10, n° 20 y 21). Nulla poena sine lege praevia: exclusión del 
efecto retroactivo de tipos nuevos o agravados (ver §12, n°2 y 3). En todos 
estos casos el tipo ( cfr. Asimismo Engisch, Mezger, Festschrift, 129) es 
siempre ‘tipo de garantía’ en el sentido del ius puniendi214

Asúa, por sua vez, eleva o conceito de tipicidade à “máxima garantia 

del derecho de reserva y de resguardo penal del principio legalista, patrimonio no solo de 

nuestra disciplina, sino del Derecho Público”215. 

A tipificação penal, como um processo, tem início quando o Direito 

Penal colhe um comportamento anti-social, uma conduta que é rejeitada pela sociedade, 

                                                 
213 MAURACH, Reinhart. Derecho Penal. Parte General. V. 1. 7.  ed. (atual. ZIPF, Heinz) (trad. GENZSCH, 

Jorge Bofill; GIBSON, Enrique Aimone) Buenos Aires: Astrea, 1994. p.347. 
214 MAURACH, Reinhart. Derecho Penal. Parte General. V. 1. 7.  ed. (atual. ZIPF, Heinz) (trad. GENZSCH, 

Jorge Bofill; GIBSON, Enrique Aimone) Buenos Aires: Astrea, 1994. P. 348. 
215 ASUA, Luis Jimenez de, Tratado de Derecho Penal. Tomo III. 2. ed. Buenos Aires: Losada, 1953. p.750. 
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uma conduta que contraria um comportamento prescrito no ordenamento jurídico, e que por 

essa razão lesa ou oferece perigo de lesão a um bem jurídico ontologicamente relevante 

para a sociedade, para então estabelecer uma sanção para quem realizar tal conduta. 

Todavia, o Direito Penal viu que a conduta por si só, vista de um lado puramente formal, 

destituída da análise de seus elementos volitivos poderia assumir formas não totalmente 

contrárias à normalidade, desde que inseridas em um contexto que fizesse presumir que o 

ato teria ocorrido de forma involuntária ou se voluntária haveria de ser a única forma 

possível de agir naquelas circunstâncias. Surgiu então a busca pelo conceito ôntico-

ontológico de conduta, em que não existe ação sem vontade, o que passou por conseqüência 

a influenciar o conceito de tipo, e alterando também como conseqüência o conceito de 

culpabilidade, em que se passou a verificar se as circunstâncias ao redor do agente 

implicavam uma inexigibilidade de conduta diversa ou uma impossibilidade de agir 

conforme o direito. Note-se, portanto que a construção do tipo penal, a exemplo do que 

acabamos de anunciar, possui uma relação intrínseca com a construção do conceito de 

crime, sendo que a noção de tipo como “elemento” do crime passa então por uma fase 

inicial totalmente objetiva e posteriormente por uma fase objetiva e subjetiva, como 

veremos a seguir. 

Saliente-se que a noção de crime e a noção de tipo evoluem 

concomitantemente a partir do momento que se cria uma noção de tipo que passa a ser um 

dos “elementos” que caracterizam o crime, dessa forma o conceito de tipo nasce 

historicamente em decorrência de uma tentativa de conceituar o crime.  Registre-se ainda 

que, como bem disse Heleno Cláudio Fragoso, o crime é um “...todo unitário insuscetível 

de fragmentação. Não é possível imaginá-lo composto de elementos, como partes de um 

todo. (...) a análise...embora desenvolva uma idéia de decomposição, opondo-se à síntese, 

(...) devemos entendê-la (...) como percepção dos fatos distintos, ou como observação em 

ordem sucessiva das qualidades de um conceito”216. Assim muito embora talvez 

inadequado veremos em muitos textos o emprego da palavra elementos para designar 

características ou requisitos do crime. Feitas essas observações, partiremos de uma 

indagação do que seja crime para então definirmos o que é o tipo penal. 

                                                 
216 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal – Parte Geral. 3. ed. São Paulo: José Buchatsky, 

1978. p. 164. 
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René Ariel Dotti ensina que as infrações penais se dividem em 

crimes e contravenções; nesse caso, o Direito Penal brasileiro, diversamente do direito 

francês, em que existem três espécies, optou pela dicotomia da classificação das infrações, 

igualando os conceitos de crime e delito, e atribuindo às contravenções o caráter de 

infrações de menor potencial ofensivo e, portanto, com sanções mais brandas217. Assevera 

ainda o professor que tal classificação remonta os tempos de império, mais precisamente o 

Código Criminal do Império de 16.12.1830, o qual em seu primeiro artigo, ao enunciar o 

Princípio da Legalidade, dispunha que “não haverá crime ou delicto (palavras synônimas 

neste código), sem uma lei anterior que o qualifique”. 

Buscando esteio nos ensinos de Luis Jiménez de Asúa, vemos em 

sua obra clássica as diversas definições para o crime. Asúa inicialmente ressalta a 

existência das primeiras definições baseadas em “lo contrario a la ley”, em que 

predominava “el aspecto meramente legal; es decir, la concepción de aquél como el acto 

contrario a la ley”218. Mais adiante o autor discorre a respeito de outras noções de 

aspirações filosóficas, que buscavam identificar um conteúdo material ao delito, 

esclarecendo que “de estas definiciones a que nos vamos a referir, algunas, las más 

ambiciosas, conciben el delito como quebranto de la justicia, otras lo reducen a la violación 

de un deber, en tanto que para algunos es lo opuesto a la voluntad de todos, o de los fines 

humanos y sociales, e incluso, más concretamente, de la seguridad o de la libertad, y 

también, en otro plano, el ataque al régimen social (solución ‘pragmatista’)”219. O professor 

passa a discorrer portanto sobre numa concepção jurídica partindo da noção de delito como 

sendo a violação do Direito. Nesse sentido, Asúa cita Arturo Rocco que “al insistir en que 

hay que considerar en el delito el objeto de la ofensa, que son los ‘biens’ e ‘intereses’ de la 

vida, y en que el Derecho penal tutela jurídicamente esos bienes e intereses, tiene 

forzosamente que vincular la acción delictiva a la lesión o amenaza de esos bienes o 

intereses de la vida, penalmente protegidos”220. Diz ainda Asúa, enaltecendo Franz Von 

Liszt que, para aquele notável autor “delito (acto punible) es la figura legal (tatbestand) al 

                                                 
217 DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p.297. 
218 ASUA, Luis Jimenez de, Tratado de Derecho Penal. Tomo III. 2. ed. Buenos Aires: Losada, 1953. P.25 
219 Idem. P. 29. 
220 Idem. P. 36. 
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que el orden jurídico asocia la pena como consecuencia jurídica”221. Lembra ainda que 

grandes autores italianos definem delito com base em uma sanção imposta pela lei, 

atribuindo à punibilidade a principal característica do delito, citando Manzini e Sabatini222, 

e esclarecendo que na Itália se percebe a influencia da escola positiva diferenciando os 

conceitos sociológicos (reais ou materiais) e os conceitos formais ou legais como faz 

também Max Ernest Mayer, dando como exemplo dessa distinção a citação de Maggiore: 

“El delito (reato) se puede definir en sentido formal (jurídico-dogmático) y el sentido real 

(ético-histórico). En el primer sentido llámese delito – en sentido amplio – toda acción 

legalmente punible. En el segundo sentido es delito, toda acción que la conciencia ética de 

un pueblo, en un dado momento histórico, juzga pasible de pena”223. 

Segundo Asúa, porém, “la concepción jurídica del delito había 

alcanzado su perfección en Carrara que la considera, según hemos anticipado, como 

‘fórmula sacramental’. Dice Carrara: ‘El delito civil se define: la infracción de la ley del 

Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto 

externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente 

dañoso’”224. Todavia, Asúa termina por dizer que “… estas fórmulas jurídicas, admirables 

em su tiempo, nos dejan hoy insatisfechos”. Nesse sentido, cita Luciano Petoello 

Mantovani que “… cree que es preciso contraponer al ‘concepto normativo’, que él llama  

‘deontológico’, la concepción ‘ontológica’... Su teoría ‘ontológica’ del delito se basa en las 

teorías de Husserl y de Hartmann y hasta llega al existencialismo, criticando a la Teoría 

finalista de la acción porque, a su juicio, se queda a mitad de camino y deja sin posibles 

soluciones la noción del acto de la reprochabilidad y del dolo y la culpa”225. Afirmando 

finalmente Asua que “nuestra empresa no es filosófica y por eso nuestro camino es otro... 

Nos interesa, por tanto, la definición dogmática del hecho punible”226. 

Iniciando seu discurso sobre o conceito dogmático do delito, Asúa 

expõe a teoria de Karl Binding de 1872, consubstanciada em sua obra “Teoria das 
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223 Idem. P. 38 
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Normas”. Afirma que “... Binding destaco que lo que viola el ladrón no es la ley, sino el 

principio que prohibe robar”227, ou seja, o ladrão não viola a norma penal, nem tampouco o 

Direito, mas sim o preceito “não se deve roubar” contido na endonorma . Daí podemos 

então extrair a grande importância do estudo da norma jurídica como aquele realizado nos 

capítulos anteriores, em que pôde-se determinar que o antecedente da norma primária de 

Kelsen, na sua primeira concepção, ou o antecedente da perinorma de Cossio é justamente 

uma previsão legal para o descumprimento do comportamento prescrito no ordenamento 

jurídico presente na norma secundária de Kelsen (endonorma de Cossio) de modo que o 

autor do delito não viola o Direito, não viola a ordem jurídica, porque violar o Direito seria 

punir quem não cometeu o delito ou então não punir aquele que o cometeu. Nesse sentido, e 

com base em Binding, Asúa afirma que “la norma crea lo antijurídico, la ley crea el 

delito”228. 

Assevera ainda Asúa que “…la teoria de las normas de Binding no 

solo dió nacimiento a las modernas definiciones dogmáticas del delito, comenzando por la 

de Beling, sino que se expande hasta llegar a tener eco en autores que no siguen 

rigurosamente sus ideas y que incluso desconocen lo esencial de sus tesis”229. 

Diz Asúa que Ernest Von Beling chega a sua definição de delito após 

numerosas retificações sendo que inicialmente seu conceito era muito similar ao de Von 

Liszt: “Acción punible (hecho penal, delito, delito en sentido amplio), es la acción 

antijurídica y culpable, conminadad con pena”230. Já em 1906, Beling afirma que a 

punibilidade  

ha de ser uno de los elementos del delito y no entrar en la definición para 
evitar la tautologia. (...) Beling cree conseguirlo entonces con esta 
fórmula: ‘Es delito la acción típica, antijurídica, culpable, sometible a una 
sanción penal adecuada y suficiente para las condiciones de la sanción 
penal’. En esta concepción aparece ya la tipicidad o ‘adecuación típica’, 
con su papel nuevo y rector, y cada uno de los caracteres, si bien al 
servicio del todo, figuran con sus funciones propias y distintas. Para ser 
delito un acto ha de reunir estos requisitos: acción; descripta 
objetivamente en la ley, es decir, tipicidad; contraria al derecho, esto es, 
que exista antijuricidad; dolosa o culposa, o sea, que medie culpabilidad; 
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sancionada con una pena, lo que equivale a decir, aunque el propósito 
fuera el de mirarlo como mera consecuencia, que tenga fijada una 
penalidad; y que se den, además, las condiciones objetivas de 
penalidad231.   

Seguiram-se, porém, criticas por parte de alguns autores à teoria de 

Beling, principalmente pelo fato de nela incluir a “cominação penal” de forma tautológica e 

pela excessiva independência com que anunciava a adequação típica.  

Asúa também elege ainda as teorias de Max Ernest Mayer e Edmund 

Mezger como tendo contribuído significativamente sendo fundamentais para a construção 

de um conceito moderno de delito. O autor afirma que para Mayer “ ‘el delito es un 

acontecimiento típico, antijurídico e imputable’ ”232. Evidenciando que para Mayer existem 

delitos que não são originados propriamente de um ato humano, e que a imputabilidade, em 

sentido amplo, abarcaria a noção de culpabilidade. Registre-se que nessa época o conceito 

de conduta ainda era o de mera causação objetiva, o que em parte explica a teoria de 

Mayer, exposta em 1915, através da publicação de sua obra denominada ‘Parte Geral do 

Direito Penal’, em que propõe que “...la tipicidad no se reduce a una mera descripción, 

puesto que la atribuye un valor indiciário de otras características del delito, sobre todo en 

orden a la antijuricidad”233.  

Edmund Mezger propõe uma definição que se caracteriza pela íntima 

ligação entre a tipicidade e a antijuridicidade “ ‘es delito la acción tipicamente antijurídica 

y culpable’”234. Nesse sentido, em 1931, Edmund Mezger publica seu Tratado de Direito 

Penal em que afirma que “…la tipicidad es mucho más que indicio, mucho más que ratio 

cognoscendi de la antijuricidad, llegando a constituir la base real de esta; es decir su ratio 

essendi”235. Nesse sentido, Mezger, mesmo após a obra de Beling de 1906, ainda 

considerava que: “…la antijuricidad de la acción es certamente uma característica del 

delito, y por tanto, parte integrante del ‘tipo’ entendido este, no en el sentido que aqui lo 

                                                 
231 Idem. P. 54. 
232 Verbrechen ist ein tatbestandmassiges, rechtsewidriges, zurechenbares Geschebnis (A.T., pág. 13). Apud 

ASUA, Luis Jimenez de, Tratado de Derecho Penal. Tomo III. 2. ed. Buenos Aires: Losada, 1953. p. 55. 
233 Idem, P. 755. 
234 Verbrechen ist rechtswidrig-tatbestandmassige schuldhafte Handlung. Apud ASUA, Luis Jimenez de, 

Tratado de Derecho Penal. p. 56.  
235 ASUA, Luis Jimenez de, Tratado de Derecho Penal. P.756. 
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empleamos, sino em el corriente em la teoria general del derecho”236, sustentando ainda que 

o tipo jurídico penal “…es fundamento real y de validez (‘ratio essendi’) de la antijuricidad, 

aunque a reserva, siempre, de que la acción no aparezca justificada en virtud de uma causa 

especial de exclusión del injusto. Si tal ocurre, la acción no es antijurídica, a pesar de su 

tipicidad”237.   

Beling, por sua vez, ante as críticas sofridas, publica nova obra em 

1930, em que separa um núcleo de comportamento dos demais elementos descritivos do 

crime sejam eles objetivos ou subjetivos e chama-os de figura reitora (leitbild), como 

descreve Asúa: “Figura reitora (leitbild). É na realidade o antigo tatbestand ao qual Beling 

dá esse novo nome para evitar confusões... porém a ‘figura reitora’ é objetiva, descritiva, 

por isso se faz possível reunir em seu tipo todos os demais tipos internos, o do injusto e o 

da culpabilidade”238. 

Finalmente, Asúa revela então o seu conceito analítico de delito 

como sendo “…acto tipicamente antijurídico imputable al culpable, sometido a veces a 

condiciones objetivas de penalidad, y que se halla conminado con una pena o, en ciertos 

casos, con determinada medida de seguridade en reemplazo de ella”239. Percebe-se, neste 

caso, que, em princípio, Asúa considera que o inimputável, sujeito a uma medida de 

segurança, também comete delito, neste caso, a punibilidade, segundo a visão do autor, não 

está inserida na estrutura do crime, o que nos faz concluir que a sua definição de delito 

resume-se em um “...acto tipicamente antijurídico imputable al culpable, sometido a veces a 

condiciones objetivas de penalidad”. Percebe-se, porém, em sua definição uma certa 

influencia de Max Ernest Mayer, ou até de Mezger, uma vez que Asúa fala de ato 

tipicamente antijurídico, não atribuindo à tipicidade a independência postulada com maior 

entusiasmo por outros autores finalistas. 

 Devemos portanto a Ernest Von Beling a primeira tentativa da 

elaboração de uma proposta nos moldes modernos relativamente à constituição analítica 

                                                 
236 MEZGER, Edmund. Tratado de Derecho Penal. Tomo I. 2. ed. (trad. MUÑOZ, José Arturo Rodriguez) 

Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, s/data. P.358 
237 Idem, p.362. 
238 ASUA, Luis Jimenez de. op. cit., p.763. 
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formal do tipo penal.  Em verdade saliente-se que Beling tentava definir o que é crime 

quando na sua análise separou características objetivas do delito e as chamou de tipo. 

Assim, até antes dele não existia um conceito definido para “tipo penal”, sendo que a 

palavra inicialmente empregada em alemão (tatbestand) significa hipótese de fato240, sendo 

derivada do latim “facti species”. Portanto, desse modo, antes de Beling, o conceito de tipo 

confundia-se com o do objeto material do delito e todos os seus “elementos”, ou seja, com a 

totalidade do crime em si. Saliente-se que existia portanto antes de Beling uma concepção 

unitária de crime que englobava as questões objetivas e subjetivas na antijuridicidade e na 

culpabilidade.  

Asúa assevera que “a partir de Beling, el tatbestand adquiere un 

papel más conciso, pero superlativamente importante. El tipo legal se perfila como 

decripción objetiva y no valorativa”241.  Diz ainda “en efecto, la tipicidad y la 

antijuricidad son cosas distintas. El tipo es un elemento de la ley penal. La ley penal 

castiga toda acción típica (=subsumible es uno de los tipos descritos en el articulado de 

la Parte especial del Código), antijurídica (=contraria a la norma) ... posto que ‘el tipo 

describe y la norma valora’ ... pero puesto que lo injusto no es, como se creyó antes de 

Merkel, divisible por ramos jurídicos, y puesto que no hay un injusto penal, la acción típica 

y la acción antijurídica no son la misma cosa, sino elementos independientes, de tal modo 

que puede una acción ser típica, por ajustarse de modo descriptivo a un artículo del Código 

Penal, y no ser antijurídica, por existir causas de justificación”242. Registre-se que segundo 

Asúa, apesar de entender que a antijuridicidade é um elemento essencial do tipo, Binding 

também chegou a distinguir “con toda claridad la norma y la ley penal diciendo que la 

primeira valora la acción y la segunda la describe, con lo que resulta que no debe 

confundirse la injusto con el tipo legal. La tipicidad se refiere a la ley y la antijuricidad a la 

norma”243. 
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Por oportuno impende salientar que Cezar Roberto Bittencourt, no 

mesmo sentido de Asúa, também afirma que na concepção de Beling “o tipo penal tem 

função meramente descritiva, competindo à norma a valoração da conduta”244. 

Importa observarmos portanto que o crime ou delito inicialmente era 

visto como sendo composto somente de duas partes: uma objetiva descritiva, que recebia o 

nome de “injusto” e outra subjetiva que era chamada de culpabilidade. Segundo os ensinos 

de Zaffaroni, o reflexo do iluminismo e da física newtoniana do século XIX influenciaram 

a análise do delito, de modo que ele era visto primeiramente como sendo um acontecimento 

físico e depois como um acontecimento psíquico, de modo que a parte física, ou objetiva do 

delito correspondia a uma conduta antijurídica, que era chamada de injusto, e a parte 

subjetiva era a consideração quanto a culpabilidade do agente245. Ou seja, no final do século 

XIX para se verificar a ocorrência do delito era necessário que fosse verificada a existência 

de dois nexos, um físico e outro psíquico, entre a conduta e o resultado, em que se 

perquirisse se a conduta deu ou não causa ao resultado (nexo físico ou objetivo), e qual a 

relação psíquica, anímica, entre essa conduta e o resultado (nexo subjetivo). Associados a 

esses dois elementos havia ainda quem atribuísse ao delito a característica de ser um fato 

punível pela lei. Assim, conforme os ensinos de Zaffaroni, teríamos inicialmente uma 

estratificação do delito com a seguinte estrutura:   

1. Conduta – Entendida como uma ação voluntária, porém, destituída 

de finalidade, ou, nas palavras de Zaffaroni “uma vontade 

exteriorizada de maneira a pôr em marcha a causalidade”. 

2. Antijuridicidade – É a causação de um resultado considerado 

danoso pela sociedade.  

3. Culpabilidade – A relação psicológica entre a conduta e o 

resultado danoso, o ânimo do agente com relação ao resultado 

(dolo ou culpa). 

                                                 
244 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Teoria Geral do Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 78.  
245 ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte 
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4. Punibilidade – A previsão legal de atribuição de uma pena àquela 

conduta antijurídica culpável.  

Beling, portanto, ao criar a figura do tipo penal, passa a distinguir o 

injusto objetivo em conduta, tipicidade e antijuridicidade, passando a definir o delito como 

conduta típica, antijurídica e culpável. Salientando, porém, que para Beling o tipo ainda é 

totalmente descritivo, completamente abstraído de qualquer valoração e subjetividade, e a 

vontade continuava sendo analisada na culpabilidade. Assim, segundo Zaffaroni246, a 

estrutura estratificada do delito passa a ter a seguinte composição: 

1. Conduta -Ação voluntária, porém, destituída de finalidade, ou, nas 

palavras de Zaffaroni “uma vontade exteriorizada de maneira 

a pôr em marcha a causalidade”. 

2. Tipicidade – A Proibição na lei da causação do resultado tido 

como danoso, considerando apenas aspectos objetivos na 

caracterização dessa causação. 

3. Antijuridicidade – Contradição entre a causação do resultado 

danoso e a ordem jurídica como um todo. 

4. Culpabilidade – Relação psicológica, anímica, entre a conduta e o 

resultado (dolo e culpa).   

Zaffaroni esclarece que a estrutura Liszt-Beling foi inicialmente 

sustentada pelo positivismo mecanicista newtoniano e posteriormente com base nos ensinos 

de Gustav Radbruch (1878-1949), apóstolo do neokantismo e artífice da teoria da criação 

da conduta pelo Direito, todavia, tal estrutura passou a sofrer críticas, uma vez que era de 

fácil verificação empírica que não existe conduta voluntária sem conteúdo, sem objetivo, 

sem finalidade. Ninguém move a mão porque simplesmente tem vontade de movê-la, mas 

move sua mão com o objetivo de fazer algo, de alcançar a realização de um ato. Ao passo 

que, por outro lado, tentando-se explicar o fato de que alguns delitos não guardavam 

qualquer relação psicológica entre a conduta e o resultado, mas somente um nexo físico, 
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objetivo, começou também a ser construído um novo conceito para culpabilidade baseado 

no Aristotelismo, em que a culpabilidade deixa de ser uma relação psicológica e passa a ser 

um juízo de reprovação ao agente por “...ter tido a possibilidade exigível de atuar de 

maneira diversa daquela prescrita na norma”247, o que se chamou de  teoria normativa da 

culpabilidade. 

Segundo o autor, verificava-se também a existência de alguns delitos 

que somente podiam ser determinados com precisão se fossem levados em conta aspectos 

subjetivos da conduta, citando como exemplo o fim libidinoso no crime de rapto, e até o 

próprio homicídio com o fim de ocultar delito anterior.  Dessa forma passou-se a admitir 

então a existência de características subjetivas no tipo, de modo a distinguir as causações 

ali descritas, os quais foram chamadas de elementos subjetivos do injusto. 

Nesse sentido, Zaffaroni ensina-nos que, por volta de 1920, houve 

então um rompimento com o esquema objetivo-subjetivo, de modo que se passou a 

considerar o injusto como “um juízo de desvalor do ato e a culpabilidade a reprovação que 

deste ato desvalorado se faz do autor por ter tido a possibilidade exigível de atuar de 

maneira diversa”248. Assim a nova estrutura do delito passou a ter a seguinte conformação: 

1. Conduta - Ação voluntária, porém, destituída de finalidade, ou, 

nas palavras de Zaffaroni “uma vontade exteriorizada de 

maneira a pôr em marcha a causalidade”. 

2. Tipicidade – Proibição da causação de um resultado que também 

leva em conta também elementos subjetivos. 

3. Antijuridicidade – Contradição entre a causação do resultado 

danoso e a ordem jurídica como um todo. 

4. Culpabilidade – Reprovabilidade, que, todavia, continua 

analisando o nexo psicológico, e englobando o dolo e a culpa.     
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Finalmente, diz Zaffaroni, que no final da década de 1920, a doutrina 

passa a admitir que “...a culpabilidade como juízo de reprovabilidade do autor não podia 

conter a relação psicológica, isto é, o conteúdo da vontade, que desde os positivistas (e com 

o retoque de Radbruch) havia sido arrebatado do injusto”. Afirma ainda que “...foram 

Hellmuth von Weber e Alexandre Graf zu Dohna que incorporaram este conteúdo ao tipo, 

tornando a culpabilidade em reprovabilidade pura e incorporando o dolo e a culpa ao tipo”. 

Sendo que no final da década de 1930, Hans Welzel deu um impulso definitivo à 

consolidação da nova estrutura do delito lançando-a como corolário de sua teoria finalista 

da ação, em oposição à teoria causal vigente até aquela época que vinha amparando os 

modelos de estruturas de delito anteriores, passando a afirmar então que “...a vontade não 

pode ser separada de seu conteúdo, isto é de sua finalidade, posto que toda conduta humana 

deve ser voluntária e toda vontade tem um fim”.  Asseverando ainda que atualmente “na 

Alemanha, quase não há autores que não sigam este esquema”:  

1. Conduta – Ação voluntária voltada a uma finalidade. 

2. Tipicidade – Proibição de condutas na forma dolosa ou culposa. 

3. Antijuridicidade – Contradição entre a conduta proibida e a 

ordem jurídica. 

4. Culpabilidade – Entendida somente como reprovabilidade. 

Nesse sentido, portanto, adotando a teoria finalista da ação, Zaffaroni 

conceitua delito como sendo: “...uma conduta humana individualizada mediante um 

dispositivo legal (tipo) que revela sua proibição (típica), que por não estar permitida por 

nenhum preceito jurídico (causa de justificação) é contrária à ordem jurídica (antijurídica) e 

que, por ser exigível do autor que agisse de maneira diversa diante das circunstâncias, é 

reprovável (culpável)”249. 

O conceito de crime atualmente aceito pela doutrina pátria não difere 

muito daquele alcançado pela evolução teórica acima exposta. Cabe, porém, assinalarmos 

os ensinamentos de René Ariel Dotti, o qual assevera que o conceito dominante de crime é 
                                                 
249 ZAFFARONI, op. cit. P. 394. 
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“...conduta humana, típica, ilícita e culpável”250. Salienta o professor que considera o termo 

ilicitude mais apropriado do que “antijurídico”, tendo sido, inclusive este o termo adotado 

pelo Código Penal brasileiro, acrescentando ainda que alguns mestres consideram 

tautológico o emprego do termo antijurídico, o que equivaleria a definir o homem como 

sendo um animal vivente251. 

Assiste razão ao mestre mesmo porque, como vimos nos ensinos de 

Cossio e Binding, o crime ou delito, não contraria o Direito propriamente, mas por ele é 

previsto em lei como sendo o antecedente de uma perinorma, ou seja, uma conduta que dá 

azo ao estabelecimento de uma relação jurídica, de modo que contrariar o direito seria, 

como disse Cossio, punir quem não cometeu crime, ou então não punir aquele que o 

cometeu. Todavia, o emprego do termo antijurídico é por demais propagado, no sentido de 

significar “...a contradição entre a conduta típica e o conjunto do ordenamento jurídico”252, 

e não de ser simplesmente a conduta contrária ao comportamento socialmente desejável em 

determinadas situações por isso prescrito numa endonorma, sendo difícil evitar que assim 

seja citado no meio jurídico, cabendo aos cientistas do Direito Penal esclarecer o conceito 

real da terminologia empregada elucidando o seu significado específico, uma vez que o 

delito não contraria o ordenamento jurídico como um todo, não viola o Direito, mas só a 

disposição contida na norma que disciplina o comportamento desejado pela sociedade 

relativamente àquela situação definida na qual o agente se encontrava. 

 

4.2.2 A teoria causal e o idealismo da “conduta mecânica”. 

Zaffaroni adverte que a teoria causal desenvolveu-se com base na 

filosofia positivista arraigada no mecanicismo das relações de causa e efeito e impregnadas 

pela exaltação das teorias newtonianas. Nesse caso, a conduta na teoria causal “...não era a 

conduta humana em sua realidade, mas algo diferente, um conceito próprio que, em 

substância coincidia com o que até então vinha sendo fundamentado pela o positivismo 

mecanicista: uma conduta era um fazer ‘voluntário’, mas nesta vontade não havia 
                                                 
250 DOTTI, op. cit. p.300. 
251 Ibidem. P. 333. 
252 SANTOS, Juarez Cirino dos. op. cit. p. 86. 
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conteúdo”253. O que realmente não era aceitável, uma vez que a pessoa não tem vontade de 

mover-se, mas move-se ou movimenta-se sempre no sentido de alcançar um resultado. 

Ninguém tem a simples vontade de mover a mão ou os dedos, mas movimenta as mãos e os 

dedos com o objetivo de tocar, sentir, transmitir carinho, ou até ferir. Nesse sentido, o 

Direito tentou modificar uma realidade, criando um conceito de conduta que, apesar de se 

revestir do nome de conceito naturalista divergia completamente da realidade. Por isso o 

autor afirma que “...o materialismo positivista era no fundo idealista, porque tomava como 

real o que era apenas a sua própria idéia da ação humana, enquanto o idealismo sustenta 

que o único real é a idéia”254. 

Importa termos em mente também as esclarecedoras palavras de 

Zaffaroni ao referir-se à teoria do delito como sendo um edifício onde o alicerce é 

constituído pelo conceito de conduta. Nesse caso, pode-se, portanto, afirmar que o conceito 

de “conduta mecânica” fundamentava a teoria causal e a própria teoria do delito no modelo 

Liszt-Beling. Nesse sentido conduta era somente a causação de um resultado, um mero 

nexo de causalidade objetivo. Diz ainda o mestre da Universidade Nacional de Buenos 

Aires: “...num esquema em que o conceito de conduta escondia unicamente um processo 

causal, resultava fácil conceber o injusto como a causação objetiva de um resultado danoso 

e a culpabilidade como sua causação subjetiva”255. No mesmo sentido, mais adiante, o 

mestre assevera que: “...um conceito de conduta que prescinda da finalidade desta será 

onticamente inconcebível e impossível, mas permitirá conceber um injusto objetivo, que 

somente capte como tal um processo causal que desemboca num resultado lesivo de um 

bem jurídico. Trata-se de um alicerce ideal para suportar a estrutura analítica que segue a 

sistemática ‘injusto objetivo – culpabilidade subjetiva’”256. 

Segundo Zaffaroni a construção de um conceito jurídico para a 

conduta distinto da realidade natural, embora também fosse decorrente de uma falsa 

concepção da realidade, fortaleceu-se com base no neokantismo, e naquilo que hoje se 

entende ser uma filosofia idealista gnosiológica, segundo a qual é o conhecimento que cria 
                                                 
253 ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte 

Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 425. 
254 Idem. p.427 
255 Idem. p. 425. 
256 Idem. p. 426. 
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o objeto. Diz o mestre: “...a teoria do conhecimento segundo o qual é o conhecimento que 

cria o objeto (idealismo gnosiológico) alimenta a teoria causal da ação, (...) Se o 

conhecimento é o que cria – ou quase cria – o objeto, então é o tipo - isto é, a proibição – 

que cria a conduta; a conduta será segundo a forma típica (forma de proibir). Assim se o 

tipo requer um resultado, a conduta será integrada com esse resultado; se o tipo requer uma 

finalidade, a conduta se integrará com a finalidade; etc”257. Nesse sentido, o autor então 

alerta para o perigo de entender-se a ação como sendo simples realizadora do tipo, fazendo 

com que a tipicidade passe a primeiro plano deixando em segundo plano a conduta que é a 

pedra angular de todo o sistema, salientando que não é o tipo que cria a conduta, de modo 

que a existência e o conceito de conduta não dependem de sua previsão no tipo. 

O conceito de conduta portanto é questão primordial na 

determinação do delito. A perfeita compreensão do o que vem a ser conduta é que 

guiará a especificação das características do tipo penal e por conseqüência a estrutura 

do crime. A existência ou não de conduta humana é o primeiro obstáculo que precisa ser 

vencido na análise da existência de um delito. 

Juarez Tavares assevera que “...a ação constitui um elemento básico, 

de fundamentação e ligação de toda a teoria do delito. Mas, ao contrário do conceito causal, 

que a vê como mero impulso, ou lhe concede importância somente pela sua condição de 

causa do resultado, aqui (na teoria finalista) ela adquire feições mais definidas, dando-se 

ênfase à sua natureza ontológica integral. (...) Diferentemente da ação causal, a ação 

finalista é, portanto, uma atividade consciente acerca do objetivo”258, enquanto, diz o autor, 

que na teoria causal “...a ação é valorativamente neutra, sendo identificada como um 

movimento corpóreo voluntário, que produz uma modificação no mundo exterior”259. 

O novo e ôntico-ontológico conceito de conduta veio modificar o 

conceito de tipo, uma vez que o tipo descreve uma conduta proibida e, por conseguinte, 

veio alterar também o conceito formal e analítico de crime. 

                                                 
257 Idem. p. 430. 
258 TAVARES, Juarez. Teorias do Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. P.57 e 59. 
259 Idem, Ibidem. p. 17. 
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René Ariel Dotti ensina que na ação “...existe um comportamento 

exterior, identificado objetivamente, e um conteúdo psicológico desse comportamento, 

ou seja, a vontade livre e dirigida a um fim determinado”260, mas que, todavia, na teoria 

causal naturalista “...o conteúdo da vontade que antecipa mentalmente as conseqüências 

possíveis de um ato de vontade e que dirige, conforme um plano e sobre a base do saber 

causal, o processo de acontecimento externo, converte-se em mero reflexo do fenômeno 

causal externo na alma do ator”261. Enquanto que na teoria finalista, Welzel tomando esteio 

nas lições de Aristóteles, São Tomás de Aquino e Hegel sustentou que toda ação humana é 

voltada para um determinado fim, admitindo assim a existência do conteúdo psicológico da 

ação e por conseqüência do tipo, o que lhe possibilitou explicar a tentativa, os crimes 

omissivos e os culposos, o que para a teoria causal era impossível, uma vez que só existia 

conduta objetiva e concreta, enquanto por exemplo nos crimes culposos, apesar de existir 

um resultado a sua caracterização não se dá em razão dele, mas em razão da contrariedade 

ao dever objetivo de cuidado imposto ao agente262.  

 

4.2.3 O Direito e a importância da utilização de conceitos ôntico-ontológicos. 

Alguns parágrafos anteriores dissemos que “o Direito Penal colhe 

um comportamento anti-social, uma conduta que é rejeitada pela sociedade, uma conduta 

que contraria um comportamento prescrito no ordenamento jurídico”, note-se, porém, que 

antes disso o Direito como ordenamento jurídico já havia valorado indiretamente aquela 

conduta, atribuindo-lhe um “caráter contrário ao bom e desejável”. Isso porque aquilo que é 

bom e desejável foi prescrito pelo Direito. Por exemplo, se a sociedade entende que a vida é 

um bem jurídico que deve ser protegido e, portanto, preordena que “não se deve matar”, faz 

com que o contrário, qual seja, o “matar”, seja anormal e rejeitado pela sociedade. 

Entretanto ao valorar as condutas, o Direito não altera a sua essência e natureza, o processo 

de valoração não é modificativo. Nesse caso, ensina Zaffaroni:  

O desvalor não pode alterar o objeto, porque se o altera estará 
desvalorando algo distinto do objeto: se dissermos que os lobos são 

                                                 
260 DOTTI, René Ariel. op. cit. P. 303. 
261 DOTTI, René Ariel. op. cit. P. 307. 
262 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. P.48. 
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perigosos e ao mesmo tempo pretendemos que o desvalor ‘perigoso’ pode 
ignorar a caracterização zoológica do lobo, querendo que por lobo se 
entenda um animal lanudo, com chifres e que dá balidos, acabaremos nos 
precavendo das ovelhas e os nossos lobos seriam comidos. 
O direito não pretende ser qualquer coisa além de uma ordem reguladora 
da conduta. Para isto tem que respeitar o ‘ser’ da conduta. ... (onto, ente; 
ôntico, o que pertence ao ente; ontológico, o que pertence à ciência ou 
estado do ente) o conceito ontológico corresponde ao “ser” entendido 
realisticamente... 
Se o direito não reconhece e não respeita o conceito ôntico-ontológico de 
conduta, regulará qualquer outra coisa, mas não conduta. ... 
O direito em geral – e o Direito Penal em particular – limita-se a agregar 
um desvalor jurídico a certas condutas, mas em nada muda o ôntico da 
conduta. Isto significa que o Direito Penal não pode criar um conceito de 
conduta, mas deve respeitar o conceito ôntico-ontológico.  Não há um 
conceito jurídico-penal de conduta humana: o suposto conceito jurídico 
penal de conduta deve coincidir com o ôntico-ontológico, a não ser que o 
Direito Penal queira que os lobos sejam comidos”263 (grifos nossos). 

Nesse mesmo sentido, ao discorrer sobre a criação pelo Direito de 

conceitos jurídicos, lembramos também das palavras de Andréas Eisele: “... porque o 

direito cria abstrações próprias. Porém, possui limites lógico-jurídicos naturais, de modo 

que não pode entrar em contradição interna (pois o ordenamento jurídico é um sistema que 

deve ser harmônico) ou contrariar a realidade empírica da natureza”. Concluindo seu 

raciocínio assevera que: “Portanto, os conceitos jurídicos não são absolutamente livres, 

de modo que os elementos normativos do tipo que se revestirem de tal conteúdo, 

deverão guardar relação de harmonia com a realidade fática e jurídica”264. 

Em consonância com esta concepção estão também as palavras de 

Miguel Reali Júnior de que “...as estruturas lógico-objetivas representam o âmbito possível 

do direito, fora do qual não pode ocorrer a construção da normatividade”265. Nesse sentido, 

podemos afirmar que não é possível ao direito tomar como verdadeiras asserções 

inverídicas ou definir estruturas objetivas que não condizem com a realidade. 

Francisco de Assis Toledo confirma esse mesmo entendimento ao 

afirmar que “o ordenamento jurídico também tem os seus limites: pode ele selecionar e 

                                                 
263 ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte 

Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 410. 
264 EISELE, Andréas. Apropriação Indébita e Ilícito Penal Tributário. Tese de Dissertação de mestrado 

apresentada na UFPR – Orientador: René Ariel Dotti. Curitiba:2000. p. 39 
265 REALI JÚNIOR, Miguel. Teoria do Delito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 33. 
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determinar quais os dados da realidade que quer valorar e vincular a certos efeitos 

jurídicos, mas não deve pretender ir além disso, porque não pode modificar os dados 

da própria realidade, quando valorados e incluídos nos tipos delituosos”266 (grifo 

nosso). 

 

4.2.4 A Teoria Finalista da Ação e a Nova Estrutura do Tipo Penal. 

O delito é, portanto, resumidamente, um comportamento 

desvalorado, uma conduta humana a qual se atribui um caráter negativo, por isso é que não 

se pode falar em delito que não seja uma ação humana, uma vez que o significado 

ôntico-ontológico da palavra conduta se traduz em uma ação humana voltada para 

um fim específico. Zaffaroni ainda adverte para o perigo de se desprezar essa natureza 

essencial do delito, uma vez que caso pudesse ser admitido que o direito visa algo além de 

regular condutas humanas estaria aberta a porta para a utilização do direito como 

instrumento de opressão, uma vez que pensamentos, ou simples estados do “ser” poderiam 

ser criminalizados. 

Como já se dissertou anteriormente, conduta sempre implica a 

existência de vontade. Não existe vontade sem conteúdo, por isso não se pode falar de 

vontade sem falar em finalidade, uma vez que toda vontade tem um objetivo a alcançar, ou 

seja, tem um propósito, de modo que não existe vontade sem objeto. Tão grande é a ligação 

e tão intrínsecos seus conceitos que Zaffaroni chega até a afirmar que “... a vontade implica 

finalidade de tal forma que a expressão ‘vontade final’ é tautológica.  Em razão de ser 

impossível a conduta sem vontade, e a vontade sem finalidade, resulta por 

conseqüência que a conduta requer sempre uma finalidade”267 (grifo nosso). Essa é 

portanto a característica da nova estrutura de delito proposta por Hans Welzel com base na 

teoria finalista da ação, em que se postula que o ânimo, a vontade, antecede a conduta 

determinando a direção, o objetivo e a finalidade da ação.  

                                                 
266 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de Direito Penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1991. p.96. 
267 ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte 

Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 416. 
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Zaffaroni assevera que “...a conduta é algo distinto de um 

movimento com vontade de fazer o movimento, porque a ‘vontade de fazer o movimento’ 

não existe por si, mas integra-se – de forma inseparável – com a finalidade do movimento. 

Assim, quando movo um dedo, não tenho uma ‘vontade de mover um dedo’, e sim uma 

vontade de brincar, tocar, sentir, matar, coçar etc. A vontade sem conteúdo (finalidade) não 

é vontade, e a ação humana sem vontade fica reduzida a um simples processo causal”268. 

Juarez Cirino dos Santos assevera que o modelo finalista “...define 

ação como atividade dirigida a um fim, ou, em uma simplificação máxima, como 

realização do propósito”269 (grifo nosso). Note-se, nesse caso, que o autor ao conceituar o 

delito como “realização do propósito”, passa a atribuir muito maior importância ao aspecto 

subjetivo e mental do delito do que propriamente à execução em si. Diz ainda que o 

conceito finalista da ação é decomposto analiticamente em uma estrutura subjetiva da ação 

e uma estrutura objetiva da ação, sendo que a estrutura subjetiva da ação, chamada de 

projeto de ação, opera-se mentalmente e é constituída de três elementos: o primeiro deles é 

a definição de um objetivo, a proposição e o desiderato de alcançar um fim; o segundo é a 

escolha dos meios adequados para se alcançar o fim proposto; e o terceiro é a 

representação, ou compreensão das conseqüências que advirão da realização da ação, o que 

o autor chama de efeitos colaterais necessários e efeitos colaterais possíveis. Sendo que a 

estrutura objetiva da ação se traduz na simples ativação mecânica dos meios escolhidos 

para a realização do propósito da ação anteriormente definido.  

Verifica-se, portanto, que houve uma busca do conceito ôntico-

ontológico da conduta e a sua aplicação na teoria do delito, de modo que o dolo e a culpa 

deixam de ser analisados na culpabilidade e passam a ser analisados na tipicidade que 

justamente descreve a conduta a ser proibida. Nesse sentido, Hans Welzel foi o primeiro a 

afirmar que “o tipo compreende tanto os elementos objetivos como os subjetivos anímicos 

da ação”270, razão de seu reconhecimento científico mundial como autor da teoria finalista 

                                                 
268 ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte 

Geral. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 401. 
 
269 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal (a nova parte geral). Rio de Janeiro: Forense, 1985. p. 67. 
270 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán. Parte General. 11. ed. 4. ed. Castellana. (trad. RAMIREZ, Ruan 

Bustos; PÉREZ, Sergio Yáñes) Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1997, p. 62. 
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da ação. Salientando-se que a Teoria finalista se encontra atualmente aceita pela grande 

maioria dos cientistas do Direito e vem sendo adotada na legislação penal de todos os 

países de notável desenvolvimento jurídico e social. Portanto, já não se pune uma conduta 

simplesmente por ser ela danosa, mas se perquire se quem praticou a conduta tinha ou não 

o objetivo de alcançar o resultado típico e antijurídico tido como danoso. Não é mais uma 

conduta mecânica que passa a ser proibida, mas uma conduta com uma finalidade, 

desse modo a conduta sem aquela específica finalidade ou será culposa, se prevista em 

lei, ou, caso contrário, será atípica.  

Zaffaroni salienta que “...uma prova sistemática elementar da validez 

do conceito de conduta que temos desenvolvido consiste em comprovar que a ação, 

entendida em sentido ôntico-ontológico, serve de base a todas as formas que os tipos 

adotam para individualizar suas proibições, isto é, que os tipos sempre proíbem condutas 

respeitando esta estrutura do ser da conduta”.  Desse modo, assevera que “...uma das 

principais classificações estruturais dos tipos penais distingue entre tipos dolosos e 

culposos. Os tipos dolosos proíbem condutas, tendo como objeto da proibição o 

procurar pelo fim da conduta, isto é, o proibido é o desencadeamento da causalidade 

em direção ao fim típico (morte de um homem, dano na propriedade alheia etc.)”. 

(grifo nosso) 

     Registre-se que o nosso Código Penal de 1940 muito embora 

tivesse encampado a teoria causal, sofreu recente reformulação de sua parte geral em 1984, 

sendo reconhecida a recepção da teoria finalista da ação principalmente em face dos artigos 

que descrevem a exigência do fim específico de agir, dolo específico, na constituição do 

tipo penal de crimes como rapto com fim libidinoso, ou até a apropriação indébita. Luis 

Luisi ao analisar o artigo 29 chega a afirmar que o mesmo possui clara “inspiração 

finalista”271. Muitos, porém, são os doutrinadores brasileiros de renome que deixaram suas 

obras a guiar e dirigir os operadores do Direito Penal visivelmente influenciados pela teoria 

causal, dentre eles Aníbal Bruno, Nelson Hungria, Basileu Garcia, e outros. Razão pela 

qual até hoje ainda existem divergências quanto a exigência de dolo específico para certos 

crimes como o próprio não recolhimento da contribuição previdenciária dos empregados, 

                                                 
271 LUISI, Luiz. O tipo penal, a teoria finalista e a nova legislação penal. Porto Alegre: Fabris, 1987.  p. 119. 
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muito embora não haja dúvida quanto a exigibilidade do animus rem sibi habendi no caso 

da apropriação indébita do artigo 168, o que, de fato, causa-nos muita surpresa, uma vez 

que aquele veio a ser inserido como um tipo especial deste. Todavia, particularmente 

devemos considerar que tal entendimento é conseqüência da influencia de vários anos da 

teoria causal no ordenamento jurídico brasileiro, sendo atualmente temerário reconhecer a 

existência do delito puramente com base na consciência e vontade de um ato, sem 

determinar que a finalidade ilícita era vislumbrada pelo agente durante a sua realização, 

haja vista a possibilidade de incorrer-se no erro de avaliar uma conduta sem conteúdo, ou 

seja, uma falsa conduta. Por outro lado, percebe-se que existe alguma confusão no sentido 

de se determinar o que efetivamente seja o dolo, uma vez que não existe dolo que não seja 

o dolo de lesão a um bem jurídico, de modo que o conceito de dolo genérico, ou dolo de 

realização do tipo objetivo precisa ser ajustado à teoria finalista. Importava, nesse sentido, 

traçarmos um breve paralelo entre a teoria causal e a teoria finalista, haja vista 

principalmente a particularidade da ação delituosa do não recolhimento da contribuição 

previdenciária dos empregados, objeto principal de nosso estudo. 

 

4.2.4.1 Tipo, Tipicidade, Antijuridicidade e a Nova Definição de Crime. 

Maurach salienta a função fundamental do tipo asseverando que 

“…el tipo penal es el punto de partida del examen judicial de un caso concreto, el cual debe 

realizarse conforme un procedimiento abreviado, posibilitado por la creación del tipo y que 

al mismo tiempo permita ofrecer la garantía de la seguridad jurídica”272. De fato, ressalta a 

importância do “tipo” ao vermos também a afirmação de Beling: “...no hay delito sin 

tipicidad”273. Portanto, conhecer o tipo é conhecer as características da conduta tida como 

criminosa é poder afirmar se a conduta consiste ou não em um delito.   

Na definição de tipo importa salientarmos os ensinos de Zaffaroni, 

em que descreve quatro características do tipo:  

                                                 
272 MAURACH, Reinhart. Derecho Penal. Parte General. V. 1. 7.  ed. (atual. ZIPF, Heinz) (trad. GENZSCH, 

Jorge Bofill; GIBSON, Enrique Aimone) Buenos Aires: Astrea, 1994. P.348. 
273 BELING, Ernest Von. Apud ASUA, Luis Jimenez de, Tratado de Derecho Penal. p.751. 
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1. O tipo é criado pela lei. 

2. A função do tipo é proibir condutas humanas específicas danosas 

à sociedade. 

3. Dada a sua função, o tipo é “logicamente necessário” e 

indispensável à determinação do caráter criminoso de uma 

conduta, sem a qual poderia até ser antijurídica e culpável, mas 

não seria crime. 

4. O tipo é predominantemente descritivo, recorrendo-se 

eventualmente à conceitos normativos. 

O núcleo do tipo é naturalmente atribuído ao verbo, uma vez que é 

ele quem descreve a conduta proibida. Nesse sentido, afirma Luiz Alberto Machado que 

“...o tipo é, realmente, elaborado em torno do verbo, pois que este expressa a ação, a 

conduta humana”274.  Verifica-se nesSe aspecto a correlação entre o tipo descrito na norma 

penal e a hipótese de incidência encontrada na norma tributária, no sentido de que ambas 

são proposições descritivas de um “comportamento” realizado em determinadas 

circunstâncias de tempo e de lugar, e ambas constituem o antecedente da norma jurídica e, 

portanto, se identificam também pelo operador deôntico – que assume os modais de 

permitido, proibido ou obrigatório – inserido no conseqüente que determina uma relação 

jurídica entre um sujeito ativo e um sujeito passivo275. No caso da lei penal, a ocorrência no 

mundo real de uma conduta que se adequa ao tipo (conduta típica) faz nascer para o Estado 

o ius puniendi contra os agentes dessa conduta típica. Nesse sentido, é necessário, portanto, 

distinguir o tipo, que é a descrição da conduta proibida contida na norma, da tipicidade que 

é uma qualidade de uma conduta já ocorrida no mundo concreto, e que se conforma, se 

adapta, se subsume perfeitamente ao tipo descrito na lei. Por exemplo “matar alguém” é o 

tipo, e “dar cinco tiros de revolver 38 no coração de uma pessoa” é uma das possíveis 

                                                 
274 MACHADO, Luiz Alberto. Direito Criminal  (Parte Geral). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p. 

96.  
275 No sentido lato como descrito por Paulo de Barros Carvalho e citado neste trabalho no capítulo referente à 

norma tributária. 
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condutas típicas. Da mesma forma, fala-se em adequação típica para aquela conduta no 

mundo real que se subsume à descrição contida no tipo legal. 

Vimos que o conceito de conduta evolui juntamente com o conceito 

estratificado do crime, da mesma forma, também o conceito de conduta influencia a noção 

e o conceito de tipo penal. A compreensão de que a conduta possuía uma forte construção 

subjetiva mental anterior a qualquer manifestação física externa possibilitou a evolução da 

teoria do tipo penal e conseqüentemente da noção de delito, permitindo a solução de 

problemas como a tentativa que era inexplicável para o tipo objetivo baseado na teoria 

causal (causação objetiva do resultado). Antes de Beling o crime era visto como sendo 

composto de duas partes: uma objetiva que se traduzia na antijuridicidade e outra subjetiva 

expressada pela culpabilidade. A criação do tipo penal por Beling em 1906, dividiu a parte 

objetiva em tipicidade e antijuridicidade, nesse caso, o tipo tinha caráter exclusivamente 

objetivo descritivo. Posteriormente Hellmuth Von Weber, em 1929, e Alexander zu Dohna 

em 1936 passam a admitir características subjetivas no tipo, mas foi somente com Welzel, 

no final da década de trinta do século passado, que o conceito de tipo complexo veio a ter 

seus contornos perfeitamente definidos da forma como é aceito e aplicado atualmente, ou 

seja, o tipo passa a ser composto de elementos subjetivos e objetivos, e a antijuridicidade 

encontra-se totalmente fora da avaliação do tipo, deixando para ser analisada na próxima 

etapa, ficando por último a análise da culpabilidade, de modo que somente é crime a 

conduta típica, antijurídica e culpável. 

O tipo penal constitui indício de antijuridicidade, uma vez que, de 

fato, é elemento que anuncia uma provável ilicitude da conduta típica ou seja, a 

contrariedade daquele comportamento proibido no tipo em face de uma disposição 

normativa contida no ordenamento jurídico vigente. Registre-se que o tipo constitui o 

antecedente da norma primária de Kelsen ou da perinorma de Cossio, e dessa forma 

pressupõe a existência anterior de uma norma secundária ou endonorma inserida no 

ordenamento jurídico prescrevendo a adoção de uma determinada conduta contrária àquela 

descrita no tipo. Todavia, a antijuridicidade não é elemento intrínseco do tipo, constituindo 

uma nova etapa de avaliação da conduta, por isso se afasta também das teorias que 

sustentam que a tipicidade é a ratio essendi da antijuridicidade, mormente pelo fato de que 
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uma conduta pode ser típica, porém, jurídica (alcançada que foi pelas causas de 

justificação, ou excludentes de ilicitude, dependendo do autor). 

Conforme assevera Zaffaroni sobre a teoria finalista “a localização 

do querer do resultado no tipo resolve o problema da causalidade, que está limitada pela 

vontade. A tentativa é claramente distinguida, e sem distorções, porque o querer do 

resultado (dolo) passa a ser problema típico. O tipo proíbe uma conduta e não uma 

causação”276(grifo nosso). Se o tipo proibisse uma causação Adão e Eva seriam os 

culpados de todos os crimes. Registre-se, porém, que a causalidade não pode ser 

completamente desprezada, mas continua sendo de grande relevância para determinação da 

ocorrência de um delito. A causalidade é um fato, ou seja, está inserida no mundo real, 

fenomênico, sendo esse o motivo pelo qual o direito não o pode modificar, mas deverá 

respeitar sua natureza, de modo que o reconhecimento da existência de elementos 

subjetivos, anímicos, anteriores à exteriorização da conduta não afasta o fato de que é 

necessário que a conduta tenha uma relação de causalidade com o resultado, o que continua 

sendo um elemento determinante para se concluir pela tipicidade da conduta em análise. A 

verificação dessa causalidade é a chamada teoria da conditio sine qua non admitida pelo 

Direito Penal Brasileiro no artigo 13 do CP., de modo que uma das perguntas que se deve 

fazer para determinar se um comportamento é típico, é se a conduta deu ou não causa ao 

resultado danoso. Todavia, enquanto a causalidade era cega, não visualizando o resultado e 

seguindo um fluxo causal infinito, indo até Adão e Eva (porque se não houvesse ocorrido o 

primeiro pecado, não haveria o homicídio de hoje), a finalidade, por sua vez, é vidente, 

porque determina exatamente se a conduta vislumbrava, visualizava e queria o resultado; 

desse modo, a conjugação da finalidade com a causalidade objetiva proporcionava uma 

solução ideal à limitação da causalidade, agora realizada pela finalidade. Sendo relevante 

distinguirmos na finalidade o “querer o resultado” do mero “desejá-lo”, admitindo para 

tanto a classificação de Zaffaroni em que o desejar é passivo, nada se fazendo para alcançar 

seu objetivo, enquanto o querer é ativo, pondo em marcha um processo físico causal, de 

modo que a vontade, na caracterização da conduta, significa esse querer ativo e não um 

simples desejo. 

                                                 
276 ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte 

Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p.455. 
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Para Zaffaroni tipo, é “...um instrumento legal, logicamente 

necessário e de natureza predominantemente descritiva, que tem por função a 

individualização de condutas humanas penalmente relevantes (por estarem penalmente 

proibidas)”277. 

Dissertando a respeito do conceito de tipo, Hans-Heinrich Jescheck 

nos que ensina  “…deben ser acogidos en el tipo todos aquellos elementos que 

fundamentan el contenido material del injusto (sentido de la prohibición) de una clase de 

delito. El tipo debe esclarecer qué bien jurídico ha contemplado el legislador como sentido 

de la norma penal, qué objetos de la acción son de tener en cuenta, qué alcance debe darse a 

la realización del supuesto fáctico del injusto, si se requiere dolo o basta la imprudencia y 

que modalidades del comportamiento agresor han de comprenderse”. Verifica-se, portanto, 

que para Jescheck, o tipo deve ser completo, no sentido de exaurir toda e qualquer 

possibilidade de dúvida quanto a qualquer um de seus elementos, proporcionando ao 

operador do direito identificar imediatamente e com precisão se existe ou não adequação 

típica da conduta analisada em cotejo com o tipo contido na lei. 

Maurach assevera que “...se entiende por tipo la descripción que el 

legislador hace de un determinado comportamiento humano antijurídico. (...) Debe por 

consiguiente, comprender aquellos elementos que constituyen también la esencia de la 

acción: la voluntad enfilada a determinada dirección y la puesta en acción de dicha 

voluntad”. Salientando ainda, o notável penalista alemão, que “El tipo no se limita a la 

descripción del acontecer exterior perceptible (actuación de la voluntad y resultado), sino 

que comprende también la orientación volitiva del autor en cuanto hecho psicológico, en la 

medida en que se precise de este para la constitución del tipo delictivo. ... El tipo abarca en 

su parte subjetiva los especiales motivos, tendencias e intenciones del autor que 

caracterizan el hecho”278. O tipo, portanto descreve uma conduta proibida, porém, a 

descrição compreende não só os aspectos objetivos, mas também e principalmente os 

aspectos subjetivos, que hoje se sabe ter maior relevância que os meramente aparentes 

aspectos objetivos, daí a possibilidade de punir-se a tentativa, a omissão e o crime culposo.  
                                                 
277 ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte 

Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. P. 445. 
278 MAURACH. Op. cit. P. 351 
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4.2.4.3 Taxatividade do Tipo, Tipos Abertos e Norma Penal em Branco. 

Ao considerarmos o tipo como sendo a descrição de uma conduta 

proibida que possui dentre suas principais funções de garantia de liberdade, traduzida pelo 

princípio “nullun crimen, nulla poena sine lege”, necessariamente temos que concluir que o 

tipo obrigatoriamente deverá ser preciso, exato, obedecendo, na sua descrição, à natureza e 

a essência dos elementos que estão sendo proibidos, seguindo o seu conceito ôntico-

ontológico, senão como disse Zaffaroni, “...acabaremos nos precavendo das ovelhas e 

nossos lobos seriam comidos”279. Não é possível conceber a um tipo penal complacente, 

flexível, que dê margem a interpretações variadas, dúbias ou diacrônicas;  portanto não é 

possível admitir-se a descrição de um tipo impreciso, vago ou que utiliza termos ambíguos. 

Nesse sentido, a doutrina utiliza o termo taxatividade para conceituar essa característica 

necessária do tipo penal. 

No esteio desse pensamento, Alberto M. Binder assevera que “el 

principio de legalidad impone una ley cierta, precisa (tanto en el delito como en la pena)y 

queda prohibido todo uso de la analogía o de cualquier forma de interpretación extensiva 

para ampliar esas prohibiciones o esas penas”280. E sob um outro prisma, porém, mantendo 

a mesma idéia sobre a necessidade de que a lei seja certa e precisa, Claus Roxin afirma que 

“una ley indeterminada o imprecisa,y por ello poco clara, no puede proteger al ciudadano 

de la arbitrariedad, porque no implica una auto limitación del ius puniendi estatal a que se 

pueda recurrir; además es contraria al principio de división de poderes, porque le permite al 

juez hacer cualquier interpretación que quiera e invadir con ello el terreno del 

legislativo”281

O princípio da taxatividade – nullum crimen nulla poena sine lege 

stricta – é um corolário lógico do Princípio da Legalidade. René Ariel Dotti ensina que 

“...o princípio da taxatividade preside a formulação técnica da lei penal e indica o dever 

                                                 
279 ZAFFARONI. Op. cit. P. 410. 
280 BINDER, Alberto M. Introduccíón al derecho penal. Buenos Aires: Ad Hoc, 2004, p.32. 
281 ROXIN, Claus. Derecho Penal: Parte General. Trad. Diego-Manuel Luzón Pena et alli. 2. ed. Madrid: 

Marcial Pons, 2000. p.155. 
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imposto ao legislador de proceder, quando redige a norma, de maneira precisa na 

determinação dos tipos legais, para se saber, taxativamente, o que é penalmente ilícito e o 

que é penalmente admitido”282. 

Nesse mesmo sentido, Nilo Batista e Zaffaroni advertem que:  

não basta que a criminalização primária se formalize em uma lei, mas sim 
que ela seja feita de uma maneira taxativa e com a maior precisão técnica 
possível, conforme o princípio da máxima taxatividade legal. Este 
princípio corre riscos a cada dia mais graves, como resultado da 
decodificação da legislação penal. Embora se trate de um princípio 
elementar para a segurança jurídica, não importa uma legitimação do 
poder punitivo que com o tipo se habilita, pois a arbitrariedade pode 
produzir-se na própria determinação legal. Quando os limites legais não 
se estabelecem dessa forma, quando o legislador prescinde do verbo típico 
ou quando ele comina uma escala penal de amplitude inusitada, tal como 
quando remete a conceitos vagos ou valorativos de duvidosa precisão, o 
Direito Penal tem duas opções: a) declarar a inconstitucionalidade da lei; 
b) aplicar o princípio da máxima taxatividade interpretativa283. 

Segundo Mantovani, a taxatividade é o princípio reitor da técnica de 

formulação da lei penal284. A taxatividade, porém, não se restringe ao simples uso de 

termos exatos, mas observa a necessidade implícita de clareza, de lógica. Nesse caso, 

observa-se que a utilização de uma técnica lingüística apurada por si só não é suficiente 

para que seja alcançada a precisão.É necessário que além de técnica sejam também 

aplicados conceitos lógico descritivos e lógico normativos corretos. Considerando que o 

enunciado jurídico é uma proposição deôntica de um juízo hipotético, com uma estrutura 

descritiva no antecedente e uma estrutura prescritiva, deôntica, no conseqüente, abster-se da 

lógica seria desprezar a natureza do ser, de modo que o resultado poderia ser qualquer coisa 

menos uma norma jurídica. A norma, como disse Bobbio, veicula um juízo lógico, que 

possui um sentido. Por outro lado, a inclusão no antecedente de uma descrição irreal ou 

dialeticamente ilógica inviabiliza a aplicação da norma no mundo real, uma vez que a 

hipótese nunca ocorreria, e, por mais poder que o direito possua, ele não pode transformar a 

realidade dos fatos, provados empiricamente ou através da lógica apofântica; desse modo, o 

tipo obedece não só a um aspecto formal, mas também está adstrito à sua natureza lógica 

                                                 
282 DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p.60. 
283 ZAFFARONI, Eugenio Raul; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito Penal 

Brasileiro I. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2003. p. 207. 
284 MANTOVANI, Ferrando. Diritto Penale. Parte Generale. 2.ed. Padova: Cedam, 1988, p. 97. 

 165



descritiva, limitado portanto pela lógica alética, apofântica. Vale dizer, se considerarmos 

uma proposição deôntica de um juízo hipotético contendo uma estrutura descritiva 

ilógica no antecedente, a proposição torna-se integralmente falsa e inaplicável. Por 

exemplo: “Se banana é maconha então o agricultor que plantar bananas deverá ser 

punido com pena de 2 anos de reclusão”. Ora, banana não é maconha, portanto quem 

planta bananas não pode ser punido. 

O tipo penal aberto e as normas penais em branco, por sua vez, 

apesar não se identificarem exatamente como sendo uma violação direta ao princípio da 

taxatividade do tipo penal, são grandemente combatidos por boa parte da doutrina, que 

neles observa a violação do princípio da estrita legalidade. Nota-se, porém, que, tanto o tipo 

penal aberto quanto as normas penais em branco são admitidas no Direito Penal brasileiro. 

Segundo Welzel os tipos penais abertos são aqueles que dependem 

de uma prévia avaliação normativa de algum elemento da conduta a ser analisada no tipo, 

ou seja, é necessário que o operador do direito formule um juízo normativo prévio a 

respeito de um dos elementos descritivos normativos que compõem o tipo aberto. Welzel 

referia-se mais especificamente aos tipos culposos e aos crimes omissivos impróprios, em 

que o operador do direito necessitava avaliar se existia ou não negligência, imprudência ou 

imperícia, ou se havia ou não um dever de cuidado que caracteriza o crime omissivo 

impróprio.  

Zaffaroni também cita como exemplo do tipo penal aberto o artigo 

121, §3°, – “se o homicídio é culposo: pena detenção de 1 a 3 anos.”, afirmando que, nesse 

caso, o juiz deverá determinar qual era o dever de cuidado que o autor tinha a seu cargo, e, 

com base nele, ‘fechar’ o tipo”. 

René Ariel Dotti descreve os tipos penais abertos como sendo 

“aquelas normas incriminadoras que não contém a indicação da conduta proibida que 

somente é identificada em função dos elementos exteriores ao tipo”285, dando como 

exemplo, nesse caso, os crimes culposos, os crimes comissivos por omissão e aqueles em 
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que se encontram expressões como “indevidamente”; “sem justa causa”; “sem 

consentimento de quem de direito” etc. 

De um modo geral, para melhor compreensão didática, pode-se dizer 

que os tipos penais abertos utilizam conceitos normativos na descrição dos tipos penais, e 

por essa razão estão à mercê de uma interpretação prévia do operador do direito, que 

primeiramente irá verificar se a situação fática do mundo real se subsume ao conceito 

normativo descrito no tipo penal aberto, e posteriormente fará uma análise de todo o 

conjunto fático, a fim de verificar se ele se subsume ao tipo. Um bom exemplo para 

explicar isso é o tipo do artigo 333: “oferecer ou prometer vantagem à funcionário 

público”, sendo que o conceito de funcionário público é descrito no artigo 327. 

A norma penal em branco, por sua vez, não deixa de ser um tipo 

penal aberto, mas possui uma característica especial por ser o tipo complementado por uma 

outra lei, ou até mesmo por outro instrumento normativo, como regulamentos ou portarias, 

como é o caso dos artigos 268 e 269 do CPB e da Lei nº 6368, de 21/10/76, em que a 

descrição das doenças ou dos produtos entorpecentes se encontra em uma portaria do 

Ministério da Saúde. 

Segundo Aníbal Bruno, “...normas penais em branco são normas de 

tipo incompleto, normas em que a descrição das circunstâncias elementares do fato tem de 

ser completada por outra disposição legal, já existente ou futura”286, sendo que o mestre 

ensina que a complementação poderá “...estar contida na mesma lei penal, ou provir do 

mesmo órgão legislativo ou de ato de autoridade diferente”, citando como exemplo também 

o caso dos delitos dos artigos 268 e 269. 

René Ariel Dotti assevera que as normas penais em branco se 

caracterizam “...pelo sentido genérico do preceito que deve ser completado por outra 

disposição normativa”; e as classifica em leis penais em branco em sentido amplo, quando 

o complemento é determinado pela mesma fonte legislativa, ou em sentido estrito, quando 
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o complemento vem de outra fonte legislativa, citando, além dos exemplos anteriores, 

também os dos artigos 178, 184 e 237 do Código Penal287.  

Zaffaroni não é taxativo ao discorrer sobre a constitucionalidade ou 

não das leis penais em branco, todavia, adverte para a possível inconstitucionalidade de 

certas leis penais em branco que escondem uma irregular delegação de competência 

legislativa penal ao Poder Executivo, esclarecendo que deverá ser verificado se o assunto a 

ser regulado fora da lei é de fato de competência da esfera que o está regulando288. 

A diferença, portanto, entre a norma penal em branco e o tipo penal 

aberto é que a complementação da norma penal em branco é meramente descritiva e não 

necessita que seja efetuado um juízo de valor prévio de algum dos elementos descritos no 

tipo penal. Nesse sentido, o professor René Dotti explica que a norma penal em branco 

necessita ser complementada por outra disposição normativa em sentido amplo (lei, decreto 

regulamento etc.), enquanto que o tipo penal aberto contém palavras e expressões que 

dependem do exame de elementos exteriores ao tipo, a fim de se aferir a ilicitude da 

conduta, de modo que enquanto uma é integrada por uma norma de direito, a outra é 

avaliada pelo juiz289.  

Caber registrar as críticas contundentes que Jescheck faz a esses 

tipos penais, afirmando que  

...la teoría de los tipos abiertos debe ser rechazada pues si el tipo se 
concibe en el sentido de clase del injusto (unrechtstypus), solo puede ser 
imaginado como ‘cerrado’, porque en otro caso le faltaría precisamente la 
característica propia del typus. Esto significa que el tipo ha de contener, 
sin excepción, todos los elementos que configuran el contenido del injusto 
de una clase de delito, y que la cuestión de la antijuridicidad solo puede 
formularse negativamente, es decir, en el sentido de exclusión mediante las 
causas de justificación290.  

Todavia, é preciso observar que para Jescheck, os tipos abertos 

seriam aqueles “‘en los que falta una guía objetiva para completar el tipo’, de manera que, 

prácticamente, de la mano del texto legal no podría hacerse una distinción entre 
                                                 
287 DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p.225. 
288 ZAFFARONI, op. cit. P. 452. 
289 DOTTI, op. cit. P. 225. 
290 JESCHECK, Hans Heinrich. Tratado de Derecho Penal. 4.ed. (trad. SAMANIEGO, José Luis 
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comportamiento prohibido y permitido”; o que nos conduz a entender que, para Jescheck, 

os casos em que o tipo possui elementos normativos que são disciplinados em outras 

normas legais não se configuram propriamente como tipos abertos. Em que pese uma certa 

indefinição por parte do autor, principalmente quando afirma que “son asimismo elementos 

del tipo los fragmentos que faltan cuando el legislador solo recoge una parte de tales 

elementos y en lo demás confía al juez su formulación por la vía del complemento del tipo, 

como ocurre especialmente en los delitos por imprudencia y en los delitos impropios de 

omisión”291, é válida, porém, sua ênfase quanto a proibição do uso de tipos mal definidos 

os quais indubitavelmente comprometem a função de segurança do tipo. Lembrando-se 

nesse caso, podemos lembrar que nosso código utiliza termos imprecisos como “mulher 

honesta” (artigo 219), “ato obsceno” (artigo 233) e “lugar ermo” (artigo 150, §1°, segunda 

hipótese). 

Portanto, a despeito de existirem tipos penais abertos que necessitam 

de um juízo prévio do operador do direito, e também normas penais em branco de 

complementação, sejam homólogas ou heterólogas, tais espécies não são exemplos de 

indefinição absoluta do tipo ou de abertura total e discricionária, de modo que se verifica 

que tal existência não afasta as funções e características do tipo penal, sua essência e 

natureza, nem a razão pela qual foi criado e existe como etapa analítica do conceito de 

crime. Nesse caso, conclui-se que a técnica de elaboração do tipo obedece, pela sua 

natureza e função, à necessidade de clareza e precisão, tanto conceitual, relativamente aos 

termos empregado, quanto lógicos, na ordenação desses termos dentro da estrutura 

normativa, a fim de se evitar abusos por parte do legislador ou desvios pelos operadores do 

direito, os quais comprometeriam a segurança jurídica e o próprio Princípio da Legalidade, 

ratio essendi do tipo penal. 

 

4.2.5 O Tipo Subjetivo e o Dolo. 

Com o reconhecimento do conceito ôntico-ontológico da conduta e a 

nova estrutura do tipo, os crimes passaram, portanto, a serem classificados com base neste 
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novo conceito de tipo que é a descrição na lei da conduta proibida, a qual agora abrange 

características objetivas e subjetivas. As características objetivas do tipo, também chamadas 

de tipo objetivo, constituem as circunstâncias descritivas fáticas da conduta típica, são os 

ditos elementos objetivos do tipo. As características subjetivas do tipo são chamadas, por 

sua vez, de tipo subjetivo, e traduzem-se essencialmente no caráter volitivo e anímico da 

conduta, ou seja, na existência de um “querer” e de um “saber como” realizar a conduta 

proibida descrita no tipo objetivo. Nesse sentido, Zaffaroni assevera que a maioria dos tipos 

penais possui uma “congruência” entre os seus elementos objetivos e subjetivos, ou seja, a 

parte subjetiva resume-se e esgota-se no simples querer realizar o tipo objetivo, daí falar-se 

em congruência. Todavia, existem certos tipos penais que o autor chama de tipo com 

congruência assimétrica, em que a parte subjetiva pode ir aquém ou além do simples querer 

a realização do tipo objetivo, como nos casos dos crimes preterdolosos, que descrevem uma 

situação em que o agente desejava um resultado menos grave do que aquele que 

efetivamente decorreu de sua conduta, e que, portanto, responde por culpa pelo resultado 

mais gravoso, e não por dolo. Existem, porém, casos em que a parte subjetiva é “maior” 

que a objetiva ou seja, em que a caracterização do tipo exige necessariamente um elemento 

subjetivo que deseja além daquilo que é manifestado imediatamente através de alterações 

físicas, ultrapassando o simples “querer realizar o tipo”. De modo que nesses casos a 

vontade proibida no tipo é a vontade da ocorrência de um resultado específico, posterior e 

final, em que se proíbe, portanto, não só o desejo ativo de realizar a conduta objetivamente 

descrita, mas principalmente o desejo ativo de que essa conduta leve a esse resultado 

específico e secundário. Nesse caso, o elemento subjetivo do tipo tem portanto uma 

motivação específica, um objetivo definido que o caracteriza de forma peculiar, aos quais o 

autor atribui a denominação de elemento subjetivo distinto do dolo292. É o caso do artigo 

121, §2°, V do CP, em que temos que o resultado morte é consumado com a finalidade 

específica de assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. 

Existe, nesse caso, portanto, não só a vontade de matar, mas também a vontade de 

assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Esse 

segundo resultado, que é o resultado principal, é um resultado posterior ao resultado morte. 
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O que importa, todavia, é termos em mente que os tipos contêm 

sempre um elemento subjetivo, ou seja, não existem tipos exclusivamente objetivos, 

principalmente porque a lei não proíbe uma conduta mecânica simplesmente, mas proíbe 

também o “querer” a realização da conduta, salientando que “querer”, como já dissemos 

anteriormente, não é um simples desejar mas é um querer físico, é a materialização do 

desejar, é pôr em efetiva marcha a causalidade visando um determinado fim. Portanto, o 

crime de mera conduta não deve ser visto como um crime cuja conduta prescinda do 

elemento subjetivo, além de que não existe crime sem resultado físico, sem modificação 

física do mundo exterior, de modo que nesses casos, no mínimo, deve existir um dolo 

genérico que também se caracterize como um dolo de lesão, para que então ocorra a 

configuração do tipo, o qual vai se traduzir pela consciência – conhecimento atual das 

conseqüências do seu ato – e pela vontade livre de realizá-lo. De fato, verifica-se, portanto, 

que todos os crimes dolosos demandam no mínimo o dolo genérico, que significa o 

conhecer o resultado lesivo da ação e o desejá-lo, podendo  resumir se na realização do tipo 

objetivo, ou no desejo de outro evento posterior a ser alcançado com a realização do tipo, 

que é o fim específico de agir, ou elemento subjetivo distinto do dolo. Todavia, como já 

vimos anteriormente, em qualquer caso se torna imprescindível que haja previsibilidade 

quanto a lesão de um bem jurídico, sem o qual o dolo genérico pode ser uma simples ação 

dirigida a um fim diverso da ofensa a um bem jurídico, destituído portanto de materialidade 

delitiva. 

Registre-se que somente quando a doutrina passou a reconhecer 

como necessário avaliar os elementos subjetivos distintos do dolo, para caracterizar certos  

tipos penais, é que o tipo passou a ser visto também como sendo composto por elementos 

subjetivos, e a  culpabilidade deixou de ser vista como a análise da intenção do agente 

(dolo) e passou a ser considerada exclusivamente como a reprovabilidade da conduta típica 

ante a possibilidade física e psicológica do agente de  portar-se de acordo com o 

ordenamento jurídico, ou seja, de não realizar a conduta típica, avaliada caso a caso sob as 

condições nas quais o agente se encontrava inserido. Ou seja, antes o tipo era 

exclusivamente objetivo e a culpabilidade exclusivamente subjetiva, porém, com o 

reconhecimento de que certos tipos possuíam um caráter anímico distintivo, passou-se a 

considerar os tipos também em parte subjetivos e a culpabilidade também com elementos 
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normativos objetivos. Note-se também que a culpabilidade passou a ser a etapa axiológica 

do conceito estratificado do delito, e é nessa etapa de análise em que a conduta típica e 

antijurídica é valorada. Não é exato dizermos que até aquele momento não tivesse ocorrido 

nenhuma forma de valoração, uma vez que a conduta colhida no tipo penal foi o resultado 

de uma avaliação prévia ocorrida quando da inserção no ordenamento jurídico do 

comportamento desejado, todavia, a conduta típica, concreta e manifestada no mundo real, 

sofre agora uma investigação mais profunda quanto a sua aceitação pela sociedade. 

Anteriormente, quando o dolo fazia parte da culpabilidade e não do tipo, o dolo também era 

valorado no final, ou seja, indagava-se se havia tinha intenção de realizar o fato típico, 

sendo que essa era a própria razão de haver um juízo de reprovação acerca da intenção do 

agente, todavia, a partir do momento em que o dolo passou a integrar o conceito de tipo, ele 

passou a ser visto de forma técnica, sem um juízo de valor. Assim hoje quando se toma por 

base o conceito estratificado de crime, a fim de se verificar se teria ou não ocorrido um 

delito – por exemplo, o homicídio qualificado descrito no artigo 121, §2°, V – a primeira 

pergunta que cronologicamente deve ser feita é se existe conduta humana; a segunda, é se 

essa conduta humana é típica, vale dizer, se compreende os seus elementos objetivos e os 

subjetivos,  neste caso o dolo, ou seja, o visar a realização da conduta tipificada em lei, e os 

elementos subjetivos distintos do dolo (para assegurar a vantagem de outro crime); a 

terceira etapa é verificar se existe alguma causa de justificação (antijuridicidade), e a 

quarta, e última etapa, é se poderia ou não ser exigido do agente o portar-se de acordo com 

a norma, observada suas características pessoais e as circunstâncias da ação (culpabilidade). 

Antes, porém, quando o dolo era analisado na culpabilidade, somente se perguntava se o 

agente tinha intenção de matar após já se ter inquirido se ele havia matado para ocultar um 

crime anterior porque o dolo estava na culpabilidade, o que seria visivelmente uma inversão 

na ordem dos questionamentos, pois primeiro se deve perguntar se ele queria matar e 

depois perguntar se o motivo pelo qual ele matou era para ocultar algum delito anterior.  

Dolo, segundo Zaffaroni, “é o elemento nuclear e primordial do tipo 

subjetivo ... é o querer do resultado típico, a vontade realizadora do tipo 

objetivo”(grifo nosso). O dolo, portanto, de um modo geral, é o querer realizar a conduta 

típica (tipo congruente), este de fato é o que chamamos de dolo genérico. Contudo, é mister 

não olvidar fato de que, nessa análise, estamos partindo do pressuposto de que o tipo 
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descreve uma conduta que lesiona um bem jurídico, ou ao menos gera um risco concreto de 

lesão, sem o qual, repita-se, o tipo penal perderá sua finalidade. Nota-se, portanto, que, 

nesse caso, o dolo pressupõe o conhecimento do tipo e também do nexo de causalidade 

entre os meios escolhidos e a conduta final a ser alcançada – no caso de se desferir um 

tapa ou se desferir um tiro, para realizar a conduta típica de matar alguém – uma vez que, 

para se querer realizar algo, é necessário primeiramente que se tenha consciência de todos 

os elementos daquilo que se quer alcançar e, em segundo lugar, que se tenha conhecimento  

do modo como se poderá alcançar a realização da conduta típica. Em outras palavras, o 

dolo é “a vontade realizadora do tipo objetivo guiada pelo conhecimento deste no caso 

concreto”293. Ou seja, nesse caso, é preciso que se tenha perfeita noção do tipo penal, e em 

segundo plano que “o autor tenha previsto o curso causal e a produção do resultado 

típico”294, ou, em outras palavras, que os meios escolhidos sejam adequados para alcançar a 

realização da conduta. Evita-se intencionalmente, nessa última frase, o uso da palavra 

resultado, primeiramente porque o tipo se refere à uma conduta e em segundo lugar porque 

a palavra resultado pode dar uma conotação que afasta o caso da tentativa, a qual, nas vezes 

em que é admitida por si só já  constitui uma conduta típica. Verifica-se, portanto, que a 

falta de conhecimento dos elementos objetivos do tipo penal durante a realização da 

conduta, é caso de erro de tipo e, portanto, afasta o dolo da conduta, como é o caso do 

caçador que atira em “alguém” pensando ser um animal. Dolo é “querer a realização do tipo 

objetivo; quando não se sabe que se está realizando um tipo objetivo, este querer não pode 

existir, e, portanto, não há dolo: este é o erro de tipo”295. Enquanto que, por outro lado, o 

erro ou desvio do curso causal, quando relevante, afasta a tipicidade da conduta, uma vez 

que ela deixa de ser a causa objetiva do resultado danoso previsto no tipo, como é o caso da 

mulher que tenta envenenar o marido que a espancou e ministra, em seu alimento, um 

veneno que pensava ser mortal, mas que na realidade somente lhe causa mal - estar.  

Zaffaroni diz que o entendimento de que o dolo é uma vontade 

determinada a um fim que se encontra individualizado em um tipo, e que, portanto, 

pressupõe um conhecimento determinado a respeito dos elementos desse tipo e dos meios 

                                                 
293 ZAFFARONI. Op. cit. P. 483. 
294 ZAFFARONI. Op. cit.  p. 487. 
295 ZAFFARONI. Op. cit. P. 493. 
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para alcançá-lo,   leva - nos a reconhecer que a estrutura do dolo está dividida em dois 

aspectos: o do conhecimento pressuposto e o do próprio querer, ou seja, um aspecto 

cognoscitivo do dolo e um aspecto volitivo do dolo, resumidamente, em outras palavras: 

que o dolo é consciência e vontade.  Quando o autor não tem consciência de que os 

elementos do tipo estão presentes em sua conduta, pode incorrer em erro de tipo, e quando 

não tem conhecimento das conseqüências de sua conduta, pode ocorrer um desvio causal 

que não leve ao resultado pretendido, ou, se o levar, será acidentalmente, o que, segundo 

Zaffaroni, importará em uma forma culposa, ou  seja, segundo o mestre argentino, em 

ambos os casos ficará afastado o dolo do agente. 

O aspecto volitivo do dolo, por sua vez, se classifica com base no 

efetivo conhecimento das diversas conseqüências da conduta a ser praticada pelo agente e 

no desejo de, através da conduta escolhida, perfazer uma conduta típica direta ou 

indiretamente. Nesse sentido, existe o dolo direto de primeiro grau, o dolo direto de 

segundo grau – dolo de conseqüências necessárias – e o dolo eventual (artigo 18, I do CP). 

O dolo direto de primeiro grau é aquele em que a conduta escolhida visa alcançar 

diretamente a realização do tipo penal. O dolo de segundo grau ocorre quando o agente 

escolhe uma conduta da qual necessariamente advirá, como conseqüência secundária, a 

realização do tipo penal, e o dolo eventual é aquele em que o agente, ao decidir pela 

realização da conduta, reconhece, porém, despreza o risco de ocorrer a realização do tipo 

penal como conseqüência da conduta por ele escolhida. 

Finalmente, existem aqueles casos, como já dissemos anteriormente, 

nos quais o dolo, a vontade, não se esgota com o simples querer realizar o tipo objetivo, 

mas existe um outro desejo, mais específico, individualizando esse querer, e que transcende 

ao simples querer realizar o tipo objetivo é o caso dos elementos subjetivos do tipo distintos 

do dolo.  

Zaffaroni classifica os tipos que possuem elementos subjetivos 

distintos do dolo em duas espécies. A primeira, relativa ao grupo que se caracteriza pelo 

fato de existir uma intenção, um desejo de alcançar algo além da simples realização do tipo 

objetivo, seja ela destacada da finalidade principal ou a ela aderida, caracterizando-a, 

especificando-a, a qual foi chamada de tipo de tendência transcendente, e a segunda, por 
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caracterizar-se por uma particular disposição de ânimo do autor, foi chamada de tipo de 

tendência peculiar. Neste último caso, o legislador colhe características peculiares do 

ânimo, a fim de melhor definir o tipo subjetivo. Saliente-se que, sem essa individualização 

por parte do legislador, diversas condutas seriam erroneamente consideradas típicas, muito 

embora não estivessem necessariamente revestidas de um caráter negativo, ou seja, não 

ofereceriam perigo ao bem jurídico especificamente tutelado pela norma penal. Zaffaroni 

fala que nesses casos a “tendência interna peculiar é empregada para reduzir um 

âmbito de proibição que, de outro modo, acabaria alcançando condutas que a lei não 

quer proibir ou agravar”296. Como ilustração, cita o caso da palavra “aproveitamento,” 

que é uma característica subjetiva do ânimo do agente e que determina os casos em que de 

fato uma circunstância objetiva como a incapacidade de reação foi aproveitada pelo agente, 

como por exemplo o homicídio qualificado do inciso IV, §2° do artigo 121 do CP.   

A esse exemplo podemos ainda acrescer o caso da apropriação 

indébita descrita no artigo 168 do CP. Nota-se que uma determinada pessoa poderia estar 

na posse de um bem cuja propriedade não lhe pertence e, em vista de determinadas 

circunstâncias, dispor desse bem no intuito de preservar-lhe o valor. Por exemplo: um 

computador ou automóvel que é deixado sob a guarda de um amigo enquanto o proprietário 

viaja. Ora, se o detentor, vislumbrando a perda de valor do bem, decide vendê-lo, para 

posteriormente devolver em dinheiro o referido bem ao verdadeiro proprietário, não comete 

apropriação indébita. Ao passo que, se não houver a intenção de devolver, aí sim 

estaríamos diante do crime de apropriação indébita. A distinção das duas condutas 

encontra-se exclusivamente na intenção de devolver ou não, ou seja, na consciência de que 

aquilo que está sendo vendido não é um bem próprio, mas de outrem. 

Por oportuno, importa também observarmos a distinção registrada 

por Zaffaroni, referente aos motivos e ás finalidades transcendentes, na qual os motivos são 

componentes de avaliação da culpabilidade – ex, motivo fútil – e as finalidades 

transcendentes são elementos subjetivos distintos do dolo, já esclarecidos no parágrafo 

anterior. 

                                                 
296 ZAFFARONI. Op. cit. P. 506. 
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Cabe ressaltar no tocante ao dolo, que, muito embora a teoria 

proposta por Zaffaroni de que o conhecimento completo do curso causal é condição para 

existência do dolo, ou seja, de que os meios escolhidos conduzirão ao resultado pretendido 

pelo agente, o Direito pátrio consagrou, no artigo 73 que o erro de execução, ou aberratio 

ictus, não afasta o dolo, de modo que o autor responde por crime doloso, mesmo se 

cometido contra pessoa diversa daquela que pretendia atingir. Nesse caso, observa-se que o 

legislador entende que a ação delituosa não era voltada contra uma específica pessoa, mas 

sim contra um bem jurídico, ou seja, pune-se o desprezo do autor ao bem jurídico e à lei, e, 

sendo assim, tanto faz se atinge a João, a Pedro ou a Tiago, uma vez que todos eles são 

vidas humanas, o que recebeu a denominação de teoria da equivalência, na qual o dolo 

admite um resultado típico genérico297. 

 

4.2.6 Crimes de Perigo Abstrato ou de Mera Conduta e o Resultado-lesão ao Bem 

Jurídico 

Existe certamente uma tendência atual dos governantes de todos os 

países de  utilizar o Direito Penal para diversos fins, seduzidos pelo seu poder coativo, e 

pela simplicidade e baixo custo da edição de leis penais, como se fosse isso o remédio para 

todos os males da sociedade; todavia, tal mudança não ocorre sem o sacrifício de princípios 

e garantias contra o abuso de poder, os quais protegem o indivíduo e a sociedade através da 

limitação da aptidão punitiva, do estado. Esse conceito de Direito Penal de “amplo aspecto” 

tem contribuído necessariamente para a sua banalização e a perda de sua identidade, 

passando a ser um mero ramo jurídico de imputação e não de punição, a partir do momento 

em que se valorizam os pressupostos da imputação em detrimento dos pressupostos da 

punibilidade, abandonando os princípios e dogmas do Direito Penal, os que  são postos de 

lado em razão da necessidade de flexibilização dessas garantias sociais, sem o que não seria 

possível agasalhar diversas condutas que não lesionam qualquer bem jurídico. 

                                                 
297 Segundo Jurez Cirino dos Santos esta corrente é minoritária porém defendida por adeptos respeitáveis 

como Welzel, Kuhlen e no Brasil, por Mestieri. (CIRINO DOS SANTOS, Juarez. A Moderna Teoria do 
Fato Punível. Rio de Janeiro: Revan, 2002. p.77. Nota 135.) 
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A grande discussão reside, entretanto, no subterfúgio alegado pelos 

legisladores, no sentido da necessidade de serem protegidos penalmente bens 

supraindividuais e, portanto, de natureza coletiva, e de grande importância para a 

humanidade, o que demandaria, em princípio, uma proteção mais ampla do Direito Penal, 

estendendo o alcance de seu poder punitivo, às condutas que simplesmente ameaçarem 

abstratamente tais direitos. A eleição de interesses difusos que em nada se referem a um 

bem jurídico que possa ser individualizado como direito de uma pessoa, seja ela física ou 

jurídica, como por exemplo os crimes ambientais, contribuiu inegavelmente para o 

desenvolvimento de um conceito de perigo abstrato. Também o desenvolvimento das 

técnicas de manipulação de produtos de alto risco como por exemplo do urânio 

enriquecido, em suma, a própria evolução tecnológica criou novas situações, nas quais a 

sociedade se viu ameaçada por novas formas de dano. Tais situações concorrem para  

acentuar o desvalor da conduta em detrimento do desvalor do resultado, dissociando o 

liame existente entre eles e provocando um afastamento do clássico princípio do Direito 

Penal da ofensividade ao bem jurídico, alem de abalar o critério material de punição do 

Direito Penal e preterir os pressupostos da punibilidade, mas valorizando os pressupostos 

da  imputabilidade. Todavia, a necessidade de  alcançar a proteção contra esses novos 

riscos não pode subsidiar a banalização do Direito Penal. Existem outros meios de  proteger 

os bens supraindividuais sem se fazer tabula rasa dos princípios e garantias do Direito 

Penal, uma vez que podem ser aplicadas sanções administrativas em fases anteriores da 

conduta delitiva, sem o sacrifício do direito à liberdade do autor, preservando-se o caráter 

subsidiário do Direito Penal, mas principalmente o Princípio da Legalidade, cujo corolário 

é inegavelmente o princípio “nulla poena sine culpa,” sendo imprescindível a determinação 

da a existência do dolo ou da culpa do agente como pressuposto da pena.  

Nesse sentido, adverte Paulo Silva Fernandes, que “maiores 

necessidades de cuidado, então, neste particular devem existir para o Direito Penal, a fim de 

não se desvincular de seu caráter de ultima ratio – a só dever intervir ali, onde os demais 

meios de tutela tenham se revelado ineficazes para manter a ordem, bem como para não se 

operar a liquefação dos bens jurídicos, ou a eleição de bens que coloquem em xeque a 
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relação de proporcionalidade e igualdade material dos critérios de eleição dos mesmos”298. 

Saliente-se, pela sua relevância no contexto da ordem jurídica, que a noção de lesão ao bem 

jurídico, como critério material para outorgar legitimidade à norma penal, satisfaz à 

exigência constitucional de proporcionalidade e igualdade para o sacrifício do direito à 

liberdade do criminoso, decorrente da aplicação da pena. 

Winfried Hassemer, contrariado pelo uso do Direito Penal como 

meio de instrumentalização de uma política interna, através do recurso aos crimes de perigo 

abstrato, critica a utilização crescente desse tipo penal, afirmando que se deslocam os 

objetivos que tradicionalmente se atribuíam ao Direito Penal, colocando em perigo 

princípios, como o princípio de proteção subsidiária dos bens jurídicos, e que são 

vulneradas as garantias concedidas ao delinqüente, minimizando e superficializando os 

pressupostos da pena, e disseminando os pressupostos da imputação299  

Sobre os crimes de perigo abstrato, Paulo Silva Fernandes ensina 

que: 

...distinguem-se desde logo dos crimes de dano, desde logo porque estes 
pressupõem uma efectiva lesão, real, objectivável, ao bem jurídico 
protegido pela norma, como também se afastam dos crimes de perigo 
concreto, uma vez que estes exigem a criação de condições tais que se 
possa afirmar ter estado o referido bem jurídico próximo da lesão, daí ser 
um perigo concreto.  
Já os crimes de perigo abstracto supõem, em comum com os delitos 
qualificados como de perigo concreto, uma antecipação da tutela a um 
ponto anterior à lesão, bastando-se com a probabilidade da mesma, mas 
diferenciando-se daqueles na medida em que se bastam com a mera acção, 
genericamente perigosa do agente, adequada a, abstractamente e mercê de 
um juízo ex ante de perigosidade (ao contrário dos delitos de perigo 
concreto, baseados em uma racionalidade ex post), provocar uma possível 
lesão do bem protegido pela norma. Daí que, por não se exigir qualquer 
resultado material, se diga frequentemente serem delitos de mera 
actividade ou de infracção de um dever objectivo de cuidado.  
Em nosso ver, e da óptica da protecção de bens jurídicos adoptar-se-à, 
como posição de princípio, seguindo o pensamento de Silva Dias, o 
seguinte: a qualificação de um crime como de perigo abstracto supõe, 
como ponto de referência, a lesão efectiva e tangível de um bem jurídico 
individual300 (grifo nosso).  

                                                 
298 FERNANDES, Paulo Silva. Globalização, Sociedade de Risco e o Futuro do Direito Penal. Panorâmica 

de alguns problemas comuns. Coimbra: Almedina, 2001. P.90. 
299 Apud FERNANDES, Paulo Silva. Op. cit. P.92. 
300 FERNANDES, Paulo Silva. Op. cit. P.93 
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A diferença, portanto, entre um crime de perigo abstrato e de perigo 

concreto é que a iminência da ocorrência da lesão permite, até certo ponto, que o operador 

do direito trabalhe com a hipótese de que o autor da situação de perigo conhecia a 

possibilidade de que sua conduta produzisse uma situação de iminente perigo de lesão ao 

bem jurídico, ao contrário do crime de perigo abstrato,em que a mera conduta, em que a 

possibilidade de lesão ao bem jurídico não é concreta, não autorizando ao operador do 

direito admitir a existência de uma previsibilidade da lesão por parte do agente, o que 

afasta, por conseguinte, a punibilidade. 

Félix Herzog assevera que o recurso aos crimes de perigo abstrato, 

como resposta à complexidade e à presença de novas situações de perigo na vida moderna, 

poderá “...politizar e instrumentalizar o direito penal, vulnerando os princípios do Direito 

Penal liberal, por colocar a necessidade de mudanças profundas e de duvidosa 

constitucionalidade nesse mesmo Direito Penal de cariz liberal, cujos fundamentos são, de 

acordo com este autor, ‘a precisão e permanência das definições de âmbito criminal, as 

quais hão-se ser garantidas processualmente através do Princípio da Legalidade’”301.  

Também importa observarmos que nos crimes de perigo abstrato ou 

crimes de mera conduta necessariamente existe um resultado físico, um alteração física do 

mundo exterior, muito embora não uma efetiva lesão ao bem jurídico, que seria o conceito 

jurídico de resultado, trata-se, em vez disso, da criação de uma situação de risco para o bem 

jurídico, a que é ela própria desvalorada e tipificada penalmente. O Direito Penal  antecipa - 

se à lesão, alcançando um universo de proteção mais amplo, punindo não só a lesão mas 

também a conduta que  ofereça perigo de lesão.  

Sob certos aspectos, a expressão “mera conduta” é, portanto, 

imprópria, no sentido de que dá a entender aos mais desavisados que a conduta não 

provocou nenhum resultado, porém, ocorreram, em razão da conduta, modificações no 

mundo exterior que aumentaram o risco de lesão ao bem jurídico; desse modo, a realidade é 

que se opera uma mudança, pelo legislador, quanto à forma de proteção do bem jurídico 

tutelado na norma penal, considerando-se o desvalor do resultado tão acentuado que as 

                                                 
301 Apud FERNANDES, Paulo Silva. Op. cit. P.92. 
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condutas que estão ao seu redor, sem atingir o bem jurídico mas somente tangenciando-o, 

também são desvaloradas, a tal ponto que assumem o caráter de ameaça direta e dolosa, e, 

nesse caso, existe uma presunção de que o resultado lesivo era desejado pelo agente, 

mesmo sem ainda ter sido lesionado pela sua ação. Ou seja, existe uma ficção jurídica em 

que automaticamente quem pratica determinada conduta comete uma ameaça dolosa ao 

bem jurídico, não importando se foi intencional ou não, sendo isso temerário, uma vez que 

se desvirtua o conceito finalista do dolo, não importando se o agente sabia ou não que sua 

conduta naquele momento consistia em uma ameaça a um bem jurídico protegido por uma 

norma penal.  

Verifica-se, portanto, que a classificação em crimes de mera conduta 

e crimes que exigem um resultado é imprópria, não só pelo fato de que o Direito, no caso 

dos crimes de mera conduta, pressupõe uma lesão ou ameaça de lesão intencional ao bem 

jurídico como resultado de uma modificação no mundo exterior, mas também e 

notadamente porque, toda conduta, no conceito ôntico-ontológico, seja ela ativa ou passiva, 

resulta direta ou indiretamente na ocorrência de modificação do mundo exterior, sem a qual 

seria impossível ocorrer alguma lesão ao bem jurídico e, portanto, não existiria o delito. Até 

mesmo no caso do perigo abstrato, no qual o bem jurídico não é efetivamente colocado em 

risco através de uma quase lesão (caso de perigo concreto), é necessário que ocorra uma 

modificação no risco de lesão como resultado direto da conduta praticada pelo agente.  

Zaffaroni ressalta que “...toda conduta tem uma manifestação no 

mundo físico; esta manifestação no mundo físico é uma alteração que se opera nele... O 

resultado é um iniludível fenômeno físico que acompanha toda conduta: não há conduta 

sem resultado”302. A identificação do resultado na descrição do tipo penal constitui uma 

declaração que aponta diretamente para o bem jurídico tutelado na norma penal, além do 

fato de que, esclarece o autor, o legislador vale-se por vezes do resultado para proibir toda 

uma gama de condutas que levam àquele resultado, por isso que nesses casos se utiliza do 

artifício de descrever a ação, ou seja, a conduta, pelo resultado, como por exemplo o 

resultado “morte”, ou então o resultado “ter conjunção carnal”. Daí ocorre que, em outros 

casos, o legislador visa proibir uma específica conduta como por exemplo “ameaçar 

                                                 
302 ZAFFARONI. Op. cit. P. 472 e 473. 
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alguém”, onde, portanto, o resultado é a própria conduta, mas sempre haverá um resultado 

físico, uma modificação no mundo exterior. Nesse sentido, portanto Zaffaroni também 

adverte para o fato de que tal forma de tipificar condutas conduz a uma classificação pouco 

relevante com base em crimes materiais, ou de resultado material e crimes formais, ‘de pura 

atividade’, que são os chamados crimes de mera conduta, justificando sua crítica, uma vez 

que todos os tipos requerem um resultado, inclusive, os crimes de mera conduta. Note-se 

que haverá resultado ainda que a conduta seja omissiva, haverá uma modificação 

importante no mundo exterior, tão importante que o Direito Penal a valora como sendo um 

resultado indesejado e proíbe a ação ou a omissão que “resulte” naquela modificação física. 

Necessário, portanto, distinguir resultado de causalidade, na omissão existe um resultado 

mas não existe causalidade física objetiva entre a conduta omissiva e o resultado 

indesejado, a causalidade é meramente jurídica, como bem ensina Luiz Alberto 

Machado303. 

Conclui-se, portanto, que a tutela de bens supra individuais não pode 

prescindir da estrutura finalista do crime, e da verificação da existência do dolo final para o 

aperfeiçoamento da conduta típica. 

O dolo é uma garantia contra os abusos do poder de império do 

Estado, o qual detém a prerrogativa de legislar, e possui uma clara tendência a 

instrumentalizar o Direito Penal para viabilizar políticas internas, através da tipificação de 

condutas que não afetam bens jurídicos, mas meros interesses político-administrativos, 

numa tentativa de ampliar a área de atuação de seu poder de império, abandonando o leito 

natural do Direito Administrativo e alcançando as águas do Direito Penal, e estendendo 

assim sua área de influência dos seus subordinados funcionais e contratados para toda a 

sociedade.  

 

 

 

 

                                                 
303 MACHADO, Luiz Alberto. Direito Criminal  (Parte Geral). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p.115. 
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4.2.7 Tipos Omissivos 

 

Heleno Cláudio Fragoso ensina que “...omissão é abstenção da 

atividade que o agente podia e devia realizar. Omissão, em conseqüência não é um mero 

não fazer, mas sim, não fazer algo que, nas circunstâncias, era ao agente imposto pelo 

Direito e que lhe era possível submeter ao seu poder final de realização”304. De fato é 

apropriada também a observação do mestre quando afirma ser um delito de desobediência. 

O crime omissivo aperfeiçoa-se quando o agente tinha o dever legal de agir de determinada 

maneira, e podia agir consoante esse dever, mas, todavia, não o faz.  

Deduz-se, portanto, da definição acima que da mesma forma que no 

crime culposo temos o dever de cuidado que é um conceito normativo, também  o conceito 

de omissão é essencialmente normativo, pois demanda a existência de um dever de agir 

determinado em lei, uma vez que, como vimos no início de nosso estudo ninguém é 

obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. 

René Ariel Dotti leciona que “...a omissão é a abstenção da atividade 

juridicamente exigida. Constitui uma atitude psicológica e física de não atendimento da 

ação esperada, que devia e podia ser praticada”305. 

A lei protege o bem jurídico proibindo a sua lesão, estabelecendo um 

dever de cuidado quando de sua manipulação e também ordenando que ele seja protegido. 

A desobediência quanto à norma mandamental de proteção do bem jurídico é a omissão.  

Saliente-se a visão de Zaffaroni, que sustenta que o tipo penal 

sempre proíbe uma ou várias condutas, sendo que, enquanto no tipo ativo se proíbe uma 

determinada conduta para o autor, nesse caso, particular do tipo omissivo, o que se proíbe é 

toda e qualquer conduta diferente daquela descrita na norma306. Todavia, como estudamos 

anteriormente, a norma jurídica é a proposição de um juízo hipotético e a sua estrutura 

lógica elementar é composta de um antecedente (hipótese, pressuposto, prótase) e um 

                                                 
304 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. São Paulo: José Bushatsky, 1978. p.258. 
305 DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p.304. 
306 ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro – Parte 

Geral. 5.ed. São Paulo: RT, 2004. p. 510. 

 182



conseqüente (tese, conseqüência, apódose), ligados por um operador deôntico (dever-ser), 

que assume os modais permitido, proibido e obrigatório, sendo que assumindo a estrutura 

complexa da norma jurídica, segundo os ensinos de Kelsen e Cossio, ocorre que a norma 

penal é a perinorma, na qual a hipótese é justamente o descumprimento da tese da 

endonorma, de modo que o conseqüente da perinorma assume a figura da imposição de 

uma sanção, ou de uma relação jurídica em que é direito do Estado impor uma sanção (ius 

puniendi). Nesse caso, portanto, muito embora interessante e peculiar o ponto de vista de 

Zaffaroni, é preciso observar que o conceito antagônico de proibição é a permissão, e 

permissão é significativamente diferente de obrigação. A norma penal que veicula o tipo 

omissivo não assume o caráter permissivo, mas sim preceptivo ou seja, o tipo omissivo não 

constitui a descrição de uma conduta permitida naquelas circunstancias descritas no tipo, 

mas assume o caráter mandamental, preceptivo, obrigatório. É por essa razão que normas 

proibitivas não podem ser convertidas em normas preceptivas, e não pelo fato de existir 

uma limitação da linguagem, como disse o notável mestre307. Portanto, sob uma análise 

normativa o tipo omissivo é uma proposição jurídica em que numa determinada hipótese o 

conector da conseqüência assume o modal deôntico de obrigatório, enquanto no tipo ativo 

doloso, dada uma determinada hipótese, o referido conector assume o modal deôntico de 

proibido. 

 

 

4.2.7.1  A Distinção entre a Ação e a Omissão. 

 

Juarez Cirino dos Santos ensina que existem dois critérios para se 

distinguir a ação da omissão: o primeiro é a causalidade na qual somente a ação pode ser 

causadora do resultado, a omissão ao contrário nada pode produzir; e o segundo é o critério 

do risco, em que a ação interfere diretamente no risco de lesão ao bem jurídico, enquanto 

que a omissão não cria e nem eleva o risco para o bem jurídico. Cita como exemplo, o 

mesmo caso que observamos no livro de Roxin, em que um agente que joga uma corda para 

salvar seu desafeto, mas arrepende-se e solta a corda antes dele agarrá-la, ocorrendo uma 

                                                 
307 ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro – Parte 

Geral. 5.ed. São Paulo: RT, 2004. p. 511. 
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omissão, porque não houve alteração do risco para a vítima; e o caso em que solta a corda 

após seu desafeto agarrá-la, ocorrendo, nesse caso, uma alteração do risco de lesão ao bem 

jurídico e, portanto, uma ação308. 

Note-se que a conduta, quando era vista simplesmente como uma 

manifestação no mundo exterior, na teoria causal, somente conseguia identificar a ação e o 

crime comissivo, uma vez que para tanto proibia a causação da conduta danosa, lesiva ao 

bem jurídico tutelado. A teoria finalista, por sua vez, aplicando o conceito ôntico-

ontológico de conduta consegue agora alcançar todos os tipos de delitos, desde aqueles cuja 

conduta provoca diretamente o resultado danoso, existindo uma causalidade objetiva 

determinante para a classificação do delito pela causação desse resultado (tipos comissivos 

dolosos), até aqueles em que não importa tanto a causação do resultado, sendo ele mais um 

componente de azar, e um elemento delimitador e identificador da conduta delituosa, onde 

o que importa sim é proibir a forma como a conduta é realizada, sem a observância do 

cuidado exigido por lei (tipos culposos), chegando-se até uma classificação de crimes onde 

não existe qualquer nexo de causalidade objetiva e física entre a conduta do agente e o 

resultado, que são os tipos omissivos, caracterizados pelo simples não fazer, pelo deixar de 

agir conforme determina a lei, a desobediência de uma ordem. Sem o entendimento de que 

o crime ocorre primeiro na mente do autor e depois no mundo físico, não seria possível 

definir o que é crime. Portanto, foi somente a partir do momento em que o tipo passou a 

admitir um elemento subjetivo, a proibir não um mero movimento corpóreo que provocasse 

alteração física no mundo exterior, mas a proibir a realização de uma finalidade, seja ela 

através de uma atitude ativa causando voluntariamente e diretamente o resultado, ou 

causando-o indiretamente sem desejá-lo, ou finalmente através de uma atitude passiva, 

deixando que aconteça, não impedindo a sua concretização. Pune-se assim o querer o mal, 

causando diretamente o dano, bem como também o querer o mal permitindo que ele 

aconteça, sem nada fazer para evitá-lo, e pune-se também o não observar os devidos 

cuidados para que ele não se concretize, mesmo que o autor não o desejasse. 

 

 

                                                 
308 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. A moderna teoria do fato punível. 2.ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002. 

p.112/113. 
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4.2.7.2 Classes de Crimes Omissivos 

Os tipos omissivos, por sua vez, são classificados em duas espécies. 

A primeira diz respeito a uma classe específica de pessoas que possuem a obrigação legal 

de impedir a realização do resultado danoso, digamos a concretização do mal, em razão de 

características pessoais. O segundo tipo refere-se indistintamente a qualquer pessoa, ou 

seja, todos são passíveis de cometê-lo, bastando simplesmente que deixem de cumprir o 

determinado em lei. 

 

 

 

4.2.7.2.1 Tipos Omissivos Impróprios 

 

Os crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão são 

aqueles que somente aquela classe de pessoas especiais e determinadas está sujeita de 

cometê-los, dada a existência de uma determinação legal, sobre eles imposta, de evitar a 

ocorrência da lesão ao bem jurídico protegido. A lei cria portanto para essa determinada 

classe de pessoas um dever de evitar a lesão ao bem jurídico, a qual é conhecida pelo jargão 

jurídico de garante.  

Juarez Cirino dos Santos ensina que existem duas teorias que 

fundamentam o dever jurídico dos garantes. A primeira teoria, chamada clássica ou formal, 

baseia-se na origem positiva do dever, e considera “...a lei, o contrato, e a ação precedente 

perigosa como fontes do dever de garantia”, tendo sido essa a teoria adotada pela nossa 

legislação.  A segunda teoria, chamada de moderna ou material, concebe que o dever de 

garante se baseia na responsabilidade legal ou contratual que o garante possui, ou de 

proteger determinada pessoa (ou bem jurídico) individualmente contra fontes de perigos 

indeterminadas, ou de impedir que determinada fonte de perigo resulte em efetiva lesão a 

pessoas (ou bens jurídicos) indeterminados309.  

                                                 
309 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. A moderna teoria do fato punível. 3.ed. Curitiba: Fórum, 2004. p.135. 
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Essa atribuição legal, que no ordenamento jurídico brasileiro 

caracteriza esse grupo de pessoas, é descrita no artigo 13, §2°, do Código Penal, sendo 

dividida em três espécies. A primeira, diz respeito àqueles a quem a própria lei atribui a 

responsabilidade de garantidor. É o caso dos dispositivos do Código Civil que estabelecem 

o dever de guarda e manutenção de filhos, e cuja interpretação pode ser estendida entre 

outros vínculos de parentesco, sendo que o fundamento se encontra na relação de 

dependência e confiança existente entre parentes. O segundo caso aplica-se àqueles que por 

ato de vontade expressa, seja contratual ou não, obrigam-se a impedir o resultado lesivo, 

outorgando uma certa segurança à pretensa vítima que se expõe ao risco. É o caso do salva-

vidas que deliberadamente deixa um indivíduo se afogar, ou do segurança que temendo 

pela sua vida não tenta impedir o ladrão de roubar a propriedade que se comprometeu a 

proteger, ou do médico que podendo ministrar o medicamento não o faz deixando o 

enfermo falecer. A terceira situação é aquela na qual o dever de impedir o resultado é da 

pessoa que gerou perigo de lesão, que deu causa a uma situação com possibilidade de 

provocar o dano. Nesta última situação, todavia, onde o agente causador do perigo tem o 

dever de evitar o dano, se a lesão ao bem jurídico ocorre e existe o tipo culposo do crime 

comissivo, ele responderá não pela omissão, mas sim pela comissão culposa. É o caso do 

agente que provoca um incêndio e não retira do prédio um doente que é seu vizinho. Ele, 

nesse caso, responderá por homicídio culposo.  

 

4.2.7.2.2 Os Aspectos Objetivos e Subjetivos do Tipo Omissivo Impróprio. 

 

Nos tipos omissivos impróprios, em face do dever legal do garante 

de evitar o resultado, o aspecto objetivo descrito na norma, além de descrever o 

comportamento omissivo e a qualidade de garante do agente, também pressupõe a 

ocorrência do dano, ou, segundo Juarez Cirino dos Santos, “...o tipo de omissão de ação 

imprópria exige, ainda, a produção do resultado típico como conseqüência causal da 

omissão da ação mandada”, o que não ocorre nos tipos de omissão própria, nos quais basta 

a ocorrência do perigo de lesão, uma vez que não existe a figura do garante, e o seu dever 

de impedir o resultado. 
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Registre-se, porém, que o tipo omissivo impróprio possui a forma 

dolosa e a culposa de modo que nos exemplos anteriores se o salva-vidas fica distraído 

olhando as mulheres e não vê o indivíduo se afogar responde culposamente pelo delito e 

não dolosamente; da mesma forma, o médico que, em vez de ministrar o medicamento 

correto, aplica em seu lugar, por engano, uma substância inócua (afastando-se, a título deste 

exemplo, a possibilidade do erro invencível de tipo que afastaria o dolo). Observa-se, neste 

último exemplo, a tênue linha que separa o crime omissivo culposo do crime comissivo 

culposo, se o médico, em vez de ministrar substância inócua, por engano, ministra veneno, 

e o paciente que estava doente, mas não sob risco de morte, vem a falecer, o médico 

responderá por homicídio culposo. Em ambos os casos, todavia, o médico não permaneceu 

de braços cruzados. O crime omissivo não significa inação completa, mas sim significa não 

fazer aquilo que é determinado por lei. A causalidade, nesse caso, será determinante para a 

classificação, uma vez que, no crime omissivo, ou o autor nada faz ou faz algo que em nada 

contribui para causar ou para evitar o resultado danoso, não existindo nexo de causalidade 

física direta entre o comportamento do agente e o resultado. Enquanto no crime comissivo 

existe uma causalidade objetiva determinante do resultado. 

 

 

4.2.7.2.3 Tipos Omissivos Próprios. 

 

Nos crimes omissivos próprios, não se exige uma característica 

especial do agente, de modo que todos os que estiverem inseridos naquela situação na qual 

existe uma determinação em lei para agir de uma forma específica e em um determinado 

sentido, mas, todavia, apesar de capazes, voluntariamente não cumprem tal determinação, 

cometem o delito.  

A doutrina predominante estabelece que o tipo omissivo próprio 

possui, como aspecto objetivo do tipo, a descrição de um comportamento omissivo do autor 

que, tendo o poder de agir consoante determina a lei, ao contrário, pela sua omissão, 

permite a criação ou o aumento de um risco de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma 

penal, sendo, nesse caso, dispensável a ocorrência do resultado danoso.   
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Existe, porém, uma ressalva a ser feita com relação à inexigibilidade 

da ocorrência do resultado danoso para a configuração do aspecto objetivo do tipo omissivo 

próprio: o conceito de conduta é sempre o mesmo em qualquer tipo penal. Conduta é 

sempre um querer posto em movimento, uma vontade com conteúdo, com finalidade, e até 

mesmo no crime omissivo existe uma finalidade a ser atingida pelo agente. Todavia, essa 

finalidade, no caso dos tipos omissivos próprios, é desprezada, sendo indiferente para o 

legislador a razão pela qual o tipo objetivo foi aperfeiçoado. Nesse caso, por conseguinte, a 

avaliação da vontade do agente por vezes encontra-se limitada à simples realização do tipo 

objetivo (dolo geral, ou genérico), e mesmo que não exista, por parte do agente, a 

finalidade de causar dano ou lesão ao bem jurídico protegido, estaria supostamente 

tipificado o crime na forma dolosa.  

Ao contrário do crime omissivo impróprio, no tipo omissivo próprio 

não existe a forma culposa (ou imprudente), haja vista que se trata de um crime omissivo 

que se perfaz com a simples omissão da conduta prescrita, não se exigindo a ocorrência do 

resultado lesivo. Ocorrendo o resultado lesivo, nada impede que o mesmo tenha ocorrido 

em decorrência de uma omissão culposa do agente, todavia, tal fato será indiferente na 

caracterização do delito, uma vez que a omissão será considerada dolosa desde que 

voluntária, independentemente do resultado ter sido desejado ou não. 

Heleno Cláudio Fragoso assevera ainda, quanto aos crimes omissivos 

próprios, que “...a conduta típica nesses crimes integra-se com a simples desobediência ao 

comando de agir, contido na norma. São crimes em que não se exige qualquer outro 

resultado, consumando-se com a abstenção daquela atividade que a própria norma penal 

impõe, independentemente de qualquer dano ou perigo”310. De fato, encontramos-nos 

diante de um crime que a doutrina classifica como sendo de mera conduta. Salvo melhor 

juízo, a lei, nesses casos, desprezou indevidamente o conceito ôntico-ontológico de 

conduta, colocando em uma vala comum e igualando o agente que comete o crime 

intencionalmente e aquele que comete o crime não intencionalmente, de modo que ambos 

responderiam pelo crime na modalidade dolosa, restando a este último alegar como defesa 

o desconhecimento de uma elementar do tipo, o que excluiria o dolo. É o caso da pessoa 

                                                 
310 FRAGOSO, op. cit., p. 259. 
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que passa ao lado de um ferido, mas pensa que o mesmo está simplesmente dormindo no 

chão e por isso não o socorre. Ressalte-se , por oportuno, que tal equívoco na lei poderia 

muito bem ser evitado desde que o legislador atentasse para o fato de que dolo é 

consciência e vontade, portanto, pressupõe o conhecimento atual do curso causal até o 

resultado, e, por conseguinte, das elementares do tipo, além de exigir uma vontade com 

finalidade e, portanto, direcionada para a concretização do resultado lesivo. 

Nesse aspecto, cabe, portanto, uma outra observação: existem tipos 

comissivos que descrevem uma conduta que se identifica diretamente com o resultado, ou 

seja, que se confundem com a lesão ao bem jurídico. Por exemplo: matar alguém. Existem, 

porém, tipos que descrevem uma conduta onde o bem jurídico não é afetado diretamente, 

mas somente ameaçado, onde existe somente uma possibilidade de lesão. É o caso dos 

chamados crimes de perigo, e de mera conduta, como o de omissão de socorro, ou o de não 

comunicação de doença contagiosa. Nesses casos, mesmo que o bem jurídico não seja 

lesado, o tratamento dado pela lei considera como se a lesão tivesse sido desejada e 

ocorrida de fato, ou seja, mesmo que depois do autor uma outra pessoa venha a socorrer o 

ferido e ele seja salvo, ou mesmo que a doença contagiosa não se transforme em epidemia 

considera-se a lesão como ocorrida e desejada pelo autor. O risco ou perigo é alçado ao 

mesmo patamar do dano efetivo, entretanto equivocadamente não se aplica o mesmo 

conceito de conduta e de dolo, e não se exige a verificação do desígnio, do propósito, da 

finalidade do agente.  

Sob um outro prisma verifica-se que esses crimes de mera conduta 

de certo modo se assemelham ao caso da tentativa, na qual também houve somente uma 

ameaça, salientando-se que, no caso da tentativa, é inquestionável que para sua perfeita 

configuração é necessário que se prove a existência do dolo de lesão ao bem jurídico, 

porque, como já observamos anteriormente, não existe tentativa culposa. Todavia, em todos 

os tipos penais, o conceito de conduta que deve ser aplicado deve ser o mesmo, ou seja, o 

conceito ôntico-ontológico, e os Princípios de Direito Penal também deverão ser os 

mesmos, quais sejam o de punir por crime doloso somente quem quis de fato cometer a 

lesão ou provocar o perigo concreto e real de lesão ao bem jurídico; e se não existe intenção 

de lesar ou por em perigo o bem jurídico não há que falar em crime doloso. Portanto, não é 
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certo dizer que nesses crimes de mera conduta basta o dolo geral ou genérico que consiste 

na realização do tipo objetivo porque os tipos objetivos descritos para esses crimes não 

chegam a lesionar o bem jurídico, daí a necessidade de determinar a finalidade da 

conduta omissiva do agente. Nesses tipos de crime a finalidade é onde reside a 

legitimação da punição, por isso é que os mesmos só vieram a ser definidos após a Teoria 

Finalista da Ação. Note-se que se a pessoa que perfaz o tipo objetivo desses crimes de mera 

conduta não visualiza, não objetiva qualquer lesão ao bem jurídico, não pode ser apenada 

por um crime doloso. O dolo geral ou genérico, portanto, somente seria adequado e poderia 

ser aceito como suficiente e aplicável para os casos em que o tipo objetivo se confunde 

diretamente com a descrição de uma lesão ao bem jurídico, mas não quando a conduta não 

se refere, não provoca direta e imediatamente uma lesão do bem jurídico, e exista somente 

uma suposição de que esta lesão fosse desejada e viesse a ocorrer, caso contrário, 

poderíamos incorrer no erro de tipificar condutas que nem sempre estariam voltadas à 

realização de qualquer dano ou ameaça concreta ao bem jurídico. O tratamento que deve 

ser dado aos crimes de mera conduta deve ser o mesmo tratamento a ser dado ao caso da 

tentativa de crime, na qual o tipo objetivo descreve uma lesão direta e imediata ao bem 

jurídico: só existe tentativa se existe finalidade, só existiria crime omissivo puro e de mera 

conduta se houvesse finalidade lesiva na omissão. 

O erro está no fato do ordenamento jurídico brasileiro  

considerar que a omissão própria constitui uma ameaça concreta que fatalmente 

conduzirá a uma lesão do bem jurídico, como se houvesse uma causalidade direta 

entre a omissão própria e um resultado-lesão hipotético. Na verdade, isso não ocorre. 

No mundo natural, não se pode afirmar que a omissão própria levará fatalmente ao 

resultado lesivo. Isso é uma presunção. A lei equipara a omissão própria ao não 

impedimento e este à causação do resultado. Nos casos de omissão imprópria, embora a 

contragosto, isso poderia ser até admitido, desde que provada uma relação de 

probabilidade próxima, da certeza ou quase causalidade entre o resultado e a omissão 

do garante, mas não no caso de omissão própria, onde na qual se exige a ocorrência da 

lesão. Nesses casos, considerados de mera conduta, a doutrina ensina que se despreza o 

resultado, todavia, não porque ele não tem valor, mas porque, na verdade, presume-se uma 

inevitável e invariável ocorrência desejada pelo autor. 
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Juarez Cirino dos Santos, quando comenta  a omissão de ação 

imprópria, afirma que “a relação de causalidade entre a ação omitida e o resultado típico é 

hipotética, portanto, fundada em juízo de probabilidade de exclusão do resultado pela 

realização imaginária da ação mandada – que pode ser um juízo próximo da certeza, mas 

será apenas juízo e, necessariamente, incerto”311. A assertiva, apesar de  referente à omissão 

imprópria, aplica-se também às ações omissivas puras, haja vista que em ambos os casos 

não existe causalidade física entre a omissão e o resultado típico.  

Luis Alberto Machado ensina que, na omissão, não existe 

causalidade física: “a omissão só é causal de um ponto de vista jurídico: o Direito comanda 

a ação que, omitida, produz o resultado”312.  

No mesmo sentido, René Dotti também assevera: “Nos crimes 

praticados por omissão, a causalidade não é factual, porém, jurídica, consistente em não 

haver o omitente atuado como devia e podia atuar para evitar o resultado”313. 

Juarez Cirino dos Santos ensina ainda que, no caso de omissão 

imprópria do pai que não impede o afogamento do filho menor na piscina doméstica, 

responde por homicídio doloso ou culposo e não por omissão de socorro, dada a qualidade 

de garantidor em relação ao filho. Tal exemplo denota com maior relevância o problema da 

presunção de causalidade na omissão. Segundo o professor, se os tipos de resultado, como 

“matar alguém”, são admitidos como descrições exclusivas de ações que causam 

diretamente um resultado, considerar a omissão do garante como um crime comissivo 

violaria o Princípio da Legalidade. Ao contrário, se tais tipos são entendidos como uma 

descrição que engloba simultaneamente ações e omissões de ações produtoras do resultado, 

privilegiando muito mais o resultado do que propriamente a conduta, a ação e a omissão 

seriam causas equivalentes de lesões ao bem jurídico e, portanto, compatíveis com o 

Princípio da Legalidade.  

                                                 
311 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. A moderna teoria do fato punível. 2.ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002. 

p.115. 
312 MACHADO, Luiz Alberto. Direito Criminal  (Parte Geral). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. 

p.115. 
313 DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal – Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p.306. 
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Contudo, não podemos concordar com essa última interpretação da 

natureza  da norma penal, uma vez que, “matar alguém” não é o mesmo que “permitir que 

alguém morra” ou “não impedir que outrem mate alguém”. Existe sem dúvida uma 

descrição exclusiva da ação que conduz ao resultado lesivo, de modo que, de fato, 

estaríamos diante de uma violação do Princípio da Legalidade. O princípio da taxatividade 

do tipo penal impede –nos de considerar duas condutas distintas como se fossem iguais. É a 

garantia de liberdade que está implícita no Princípio da Legalidade e da qual não podemos 

abrir mão. Mesmo que consideremos a estrutura dúplice da norma jurídica , em que existe 

uma endonorma que prescreve que não se deve matar, e uma perinorma  na qual se prevê 

uma sanção para o comportamento contrário ao prescrito no ordenamento jurídico, é 

evidente que a endonorma “não se deve matar” é distinta de “não se deve deixar alguém 

matar”. Porém, de qualquer forma, tal raciocínio, com a concepção de ambas as condutas, 

comissiva e omissiva, em uma única norma, torna clara a necessidade de que, para ser 

considerada típica, tanto a ação quanto a omissão não podem prescindir da 

demonstração da existência de finalidade, do propósito ou pelo menos da aceitação do 

agente de alcançar o resultado morte com a conduta escolhida. 

Observe-se que o ponto de vista de Zaffaroni quanto ao fato de que 

nos tipos omissivos todas as condutas distintas daquela determinada na norma jurídica são 

proibidas, muito embora, como já dissemos anteriormente, não ser de todo preciso, uma vez 

que as demais condutas não são propriamente proibidas, mas sim penalmente irrelevantes, 

por outro lado, tal análise permite que possamos entender a possibilidade de que, através de 

uma conduta omissiva, o autor possa atingir uma finalidade desejada que lesiona ou põe em 

perigo o bem jurídico tutelado pela norma. O autor cita como exemplo a mãe que se propõe 

a alcançar o resultado morte de seu filho recém – nascido, e para tal finalidade passa a 

escolher os meios necessários, mas, percebendo que, para alcançar o resultado pretendido, 

não necessita pôr em marcha nenhum curso causal que produza diretamente o resultado, 

mas simplesmente basta não impedir, não interromper o curso causal que já se encontra em 

andamento, de modo que decide tricotar meias, deixando-o de lado, na clara intenção de 

que venha a falecer por desnutrição e desidratação, afirmando então que, “da nossa parte 

cremos que se pode falar de uma verdadeira finalidade nos tipos omissivos, e que, 

portanto, a situação não muda substancialmente com relação aos tipos dolosos ativos, 
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pelo menos não a ponto de se pretender que não haja dolo nessa forma de 

tipicidade”314(grifo nosso). 

Desarte, o próprio fundamento, a essência dos crimes omissivos é 

justamente fator de justificativa da necessidade da existência do dolo específico, uma vez 

que a teoria causal não conseguia explicar os crimes omissivos porque não levava em 

consideração a intenção final do agente. Somente a partir do momento em que a teoria 

finalista passou a considerar o dolo como elemento constitutivo do tipo, no sentido de um 

querer posto em movimento, buscando a realização de um resultado específico, é que se 

pôde então efetivamente caracterizar o crime omissivo, distinguindo-o de um mero não 

fazer. De modo que, a exemplo daquilo que foi exposto, é necessário que o autor do 

crime omissivo tenha consciência de que sua conduta levará ao resultado lesivo do 

bem jurídico tutelado e deseje de fato efetuar tal lesão ao bem jurídico. 

Portanto registre-se que é fundamental que sejam feitos dois 

questionamentos, tanto nos tipos omissivos impróprios,  como também nos casos dos tipos 

omissivos puros. O primeiro deles é: “Existia consciência e vontade de lesionar ou pôr em 

perigo o bem jurídico ?” – dolo real no conceito ôntico-ontológico de conduta –  e a 

segunda pergunta é “A ação omitida teria evitado o resultado lesivo ?” – relação de quase 

causalidade – . Se a resposta é “não” à primeira pergunta, não existiria o dolo, por mais que 

afirmem que o crime omissivo é um crime de mera conduta. Se, todavia, o “não” vem como 

resposta ao segundo questionamento, a conduta omissiva deveria ser considerada atípica315.  

Infelizmente, porém, vemos que muitas se decisões baseiam somente no dolo geral de 

realização do tipo objetivo para condenar o autor de crime de mera conduta por crime 

doloso. Isso é um retrocesso à teoria causal, em que  conduta era um mero movimento 

corporal voluntário que produz alteração no mundo exterior.  

                                                 
314 ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro – Parte 

Geral. 5.ed. São Paulo: RT, 2004. p. 518. 
315 Segundo o professor Juarez Cirino dos Santos para Roxim é necessário que seja um “certamente que não 

ocorreria a lesão”, mas para Jescheck, basta um “provavelmente não”, de qualquer forma, o mínimo 
exigido para a imputação da responsabilidade penal é a existência de uma probabilidade próxima da 
certeza ou quase causalidade, sem a qual não se pode atribuir a autoria do crime omissivo à um suposto 
autor. P.129/131 
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Note-se também que esse é o mesmo equívoco cometido nos ditos 

crimes de apropriação indébita da contribuição previdenciária dos empregados, em que, 

como se pôde concluir dos estudos anteriores, não existe de fato uma apropriação, mas, 

além disso, muitas decisões jurisprudênciais ainda afirmam que é crime de mera conduta, 

esquecendo-se, porém, de que toda conduta possui vontade e toda vontade tem uma 

finalidade, de modo que o Direito Penal pune a realização de uma finalidade, ou o querer 

concreto de realizá-la, com o pôr em marcha  um processo causal ou o seu não 

impedimento. Aliás, também se diga, de passagem, é um contra-senso afirmar que “a 

apropriação é um crime de mera conduta”, porque só pode ser uma coisa ou outra: ou é 

apropriação ou crime de mera conduta, uma vez que toda apropriação visa o resultado de 

tirar algo de outrem e tomá-lo para si, necessário, portanto, a finalidade específica, o 

animus rem sibi habendi. 

Sempre que se despreza o conceito ôntico-ontológico da conduta no 

Direito Penal, ficamos sujeitos a arbitrariedades de governos déspotas e legisladores venais, 

e a função garantidora do tipo, que delimita e separa as condutas penalmente relevantes 

daquelas ditas normais, fica atrofiada, embotada, diminuída, violando de forma oblíqua o 

Princípio da Legalidade. Foi o caso das leis da Idade Média e das leis da Alemanha Nazista, 

quando se postulou o desvalor da conduta em detrimento do resultado, e 

concomitantemente se passou a punir pessoas relacionadas a fatos e não os resultados 

lesivos cometidos pelas pessoas. 

Vamos supor o caso já citado de omissão de socorro. Vimos que o 

desconhecimento,  pelo agente, da situação de necessidade de socorro, por parte da vítima, 

configura erro de tipo e afasta o dolo. Por conseguinte, não se pode dizer que esse dolo era 

simplesmente o dolo genérico de realizar o tipo objetivo descrito na norma, uma vez, que 

de fato, o agente não prestou socorro à vitima necessitada, e se assim fosse, existiria 

adequação típica de sua conduta, ou seja, se concluirmos que o dolo é a simples realização 

do tipo objetivo, não poderíamos aceitar que o desconhecimento da necessidade da vítima 

afastaria o dolo, portanto, na prática, o dolo, nesse caso de omissão de socorro, certamente 

é muito mais do que a simples realização do tipo objetivo, seria preciso, nesse caso, que o 

agente soubesse da necessidade da vítima e a tivesse abandonado, desejando ou assumindo 

o risco do resultado lesivo. É necessário, pois, consciência e vontade conjugadas, ou seja, é 
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necessário o perfeito conhecimento do resultado lesivo decorrente da ação ou da omissão 

do agente. É um erro dizer que a omissão própria poderia desprezar o conceito ôntico-

ontológico de conduta e adotar um dolo geral e genérico como suficiente para caracterizar o 

tipo omissivo doloso. O conceito de dolo geral e genérico somente é aplicável em tipos 

penais objetivos que descrevem o resultado lesivo. Cabível, assim, advertir que o conceito 

ôntico-ontológico da conduta que possibilitou o desenvolvimento da teoria finalista não foi 

completamente recepcionado e aplicado por nossa legislação, existindo ainda alguns pontos 

nas quais se observa a nítida influência de uma concepção causal da conduta.   

 Maurach, ao discorrer sobre os tipos omissivos, estabelece de forma 

magistral as bases de sua interpretação quanto à natureza e constituição desses crimes, 

afirmando que:  

De acuerdo con el concepto teórico-normativo aquí presupuesto, todas las 
normas exigen en forma preceptiva o prohibitiva el respeto a determinados 
bienes jurídicos concretos, mediante una conducta humana dominable, la 
cual en el derecho penal es descripta como acción. Por tal se entiende aqui 
una conducta humana dominada por la voluntad dirigente y orientada a un 
fin. Tal como ya ha quedado expuesto anteriormente, los bienes jurídicos 
pueden ser lesionados de dos maneras: por la comisión de acciones 
dañosas sobre esos bienes (dar muerte a un ser humano) y por la omisión 
de medidas que conserven tal bien jurídico (el niño no es protegido de la 
caída mortal; no obstante la exhortación, el autor no se aleja de la morada 
ajena)... 
Con el objeto de no prescindir innecesariamente de un aspecto esencial de 
la aplicación del derecho penal, es preciso investigar la existencia y 
estructuras prejurídicas de este objeto que el derecho penal valora como 
‘omisión’, en especial en relación con una posible oposición existente con 
respecto a la acción. Según las exposiciones normativo teoréticas 
expuestas, la omisión solo puede representar una conducta humana 
evitable que lesiona bienes jurídicos.(Jacobs, 6/31 e 32) 
La distinción entre las formas de conducta humana según la comisión de 
perjuicios de bienes jurídicos y la omisión de actos tendientes a conservar 
otros bienes jurídicos es posible en dos ámbitos, a partir de cualquier 
concepto imaginable acerca de la conducta o de la acción: en primer 
lugar, en el ámbito del acontecer psíquico intra-subjetivo de la conducta; 
en segundo término, en el de la conducta externa así determinada 
(Husserl, 15).... 
 Esta diferencia (actividad corporal perceptible por el mundo exterior) 
solo permite suponer la existencia de una estructura ontológica diferente 
entre la acción y la omisión, cuando esta actividad corporal perceptible en 
el mundo exterior represente un elemento esencial del concepto jurídico-
penal de la acción. Sin embargo, este no es el caso. Tal como ya quedado 
expuesto en otro lugar, en el sentido jurídico-penal se entiende por acción 
una conducta humana psíquicamente estructurada de un modo 
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determinado, independientemente de que persiga o no un resultado 
perceptible por el mundo exterior (p. ej., meditación; Gossel, 94 y 95; en 
todo caso, aquí no se considera punible la mera actividad mental: para la 
punibilidad deben agregarse naturalmente los demás elementos generales 
del delito; cfr. Maiwald, ZStW 86, 642; como en el texto, también Jakobs, 
6/34). De ahí que la omisión caracterizada por la ausencia de una 
actividad física pueda perfectamente constituir una acción, si se cumplen 
aquellos elementos esenciales recién mencionados, es decir, la conducta 
dirigida a un fin y dominada por la voluntad dirigente....  
Debería ser evidente que una conducta humana dominada por la voluntad 
dirigente puede llegar a un objetivo tanto por medio de la actividad 
corporal propia (dar muerte al niño no deseado) como por una inactividad 
corporal propia (los padres presencian como el niño se sube a la baranda 
del balcón y cae desde esa altura, con la esperanza de que se produzca su 
muerte; así Grunwald, Diss. 16, al igual que Stratenwerth, Welzel-
Festschrift, 292). 
...Conforme a la concepción aquí sostenida, el objeto que el derecho penal 
describe como omisión se presenta como una acción desde el punto de 
vista de su estructura óntica, como una conducta humana dirigida a un fin 
y dominada por la voluntad dirigente316. 

Muito embora se observe que Maurach tem por objetivo a 

conceituação do crime omissivo em cotejo com o crime comissivo, para tanto, ele adentra 

numa seara de análises fáticas que conclui por uma grande valorização da vontade com a 

finalidade de lesionar o bem jurídico em detrimento de um desprestígio da atividade ou 

inatividade física, ficando assim evidente que o autor parte do pressuposto de que toda 

conduta, mesmo a conduta omissiva, para que seja considerada típica, precisa vir 

necessariamente caracterizada pela vontade com uma finalidade lesiva ao bem jurídico.  

 

 

4.2.8 Da Responsabilidade Objetiva. 

 

Não existe crime se ao menos não houver culpa por parte do agente. 

É o que postula o artigo 19 do Código Penal brasileiro, que recepcionou o princípio nulla 

poena sine culpa. Entende-se, portanto, que é necessário que a conduta do agente tenha não 

só uma relação de causalidade fática com o resultado danoso, o que, nesse caso, é a própria 

conduta proibida pela lei penal, mas também é preciso que a realização do tipo objetivo da 

                                                 
316 MAURACH, Reinhart. Derecho Penal - Parte General 2. 7.ed. Buenos Aires: Astrea, 1995. p. 215/220.  
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lei penal se opere no mínimo em razão de culpa, caso contrário, não haverá crime, uma vez 

que crime é conduta típica antijurídica e culpável. 

José Frederico Marques317 lembra, porém, que a responsabilidade 

objetiva embora combatida com veemência pela doutrina, todavia, persiste em casos como 

o da embriaguez voluntária completa, no qual lamentavelmente existe uma presunção de 

que o agente tinha capacidade de autodeterminar-se. No mesmo sentido, ressalta ainda o 

artigo 3° da Lei das Contravenções Penais:  “para a existência da contravenção basta a ação 

ou omissão voluntária”; em que o legislador quis distinguir do crime, estabelecendo como 

requisito somente a causalidade fática, aproximando a contravenção da responsabilidade 

civil. 

 

4.2.9 Da Culpa 

José Frederico Marques, citando Maggiore,  concede - nos uma 

abrangente e autoexplicativa definição de culpa. Diz o mestre italiano que culpa é “una 

condotta volontaria (azione o omissione) che cagiona un evento antigiurídico non voluto 

ma prevedibile, ed eccezionalmente preveduto, e tale che poteva, con la dovuta attencione 

evitarsi”318. Verifica-se, portanto, a necessidade de que: 1) seja uma conduta voluntária; 2)  

tenha um nexo de causalidade com um resultado danoso antijurídico; 3) não seja desejado,   

(senão seria doloso), mas seja previsível, – exista um nexo de previsibilidade entre a 

conduta e o resultado – ; ou excepcionalmente previsto – estado atual do agente no exato 

momento em que executa a ação – ;  4) possível de ser evitado com a devida atenção. 

Juarez Cirino dos Santos chama os crimes culposos de crimes de 

imprudência. Diz o professor, com quem fazemos coro, que o substantivo culpa e o adjetivo 

culposo são inadequados, porque induzem à confusão com o termo culpabilidade, que é um 

elemento conceitual do crime. Afirma ainda que a dogmática alemã adota o termo 

“Fahrlässigkeit” que significa negligência ou imprudência, sendo que a característica 
                                                 
317 MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. Vol. II (atul. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, 

Guilherme de Souza Nucci, Sérgio Eduardo Mendonça de Alvarenga) Campinas: Bookseller, 1997. p.285. 
318 Diritto Penale, vol. I, tomo I, 1951. Apud MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. Vol. II 

(atul. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, Guilherme de Souza Nucci, Sérgio Eduardo Mendonça de 
Alvarenga) Campinas: Bookseller, 1997. p.264. 
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elementar objetiva desse tipo penal é justamente a não observância do dever de cuidado, e, 

portanto, a palavra que melhor sintetiza e expressa o conceito desse tipo penal é 

imprudência. Nesse sentido, ressalta que embora Engisch tenha salientado, em 1930, que “a 

inobservância do cuidado exigido” era a característica de um tipo penal baseado na lesão 

não intencional a um bem jurídico em razão da imprudência do agente, tal conceito 

somente tomou forma com a consolidação da teoria finalista da ação, que desenvolveu a 

teoria do injusto pessoal (subjetivo), e situou o desvalor da ação no tipo do injusto através 

do dolo e da culpa, os que antes, na teoria causal eram elementos da culpabilidade319  

Nelson Hungria320 define culpa como sendo a causação de um 

resultado pela imprudência, negligência ou imperícia. Nota-se, todavia, que tal 

conceituação fortalece a idéia de que o autor deva ser punido em razão somente do 

resultado, o que não é verdade. Não  pode ser oito ou oitenta, o desvalor da conduta e do 

resultado andam juntos, no sentido de permitir a maior eficácia e abrangência do Direito 

Penal. Percebe-se, nesse caso, que o desvalor não se encontra propriamente no resultado, 

mas na inobservância do dever de cuidado. Nesse sentido, Juarez Cirino dos Santos afirma 

que tais descrições de comportamentos culposos são impróprias, porque derivadas de um 

modelo causal de ação. Verifica-se, contudo, que, muito embora tais definições tenham sido 

construídas ainda num período de prevalência da teoria causal, dando certa ênfase ao 

resultado danoso, é inegável que ressaltam também a forma com que a conduta foi 

praticada, tendo sido, portanto, recepcionadas pela teoria finalista da ação, e amplamente 

difundidos no Direito Penal Brasileiro, mesmo após a reforma do Código, em 1984.  

Cabe também lembrarmos da lição do professor Heleno Cláudio 

Fragoso, quando diz que “no crime culposo não há vontade dirigida ao resultado (lesivo) e 

que a ação dirigida a outros fins deve ser praticada com negligência, imprudência ou 

imperícia. É proibida, e pois típica, a ação que desatendendo ao cuidado, à diligência ou à 

perícia exigíveis na circunstância em que o fato ocorreu, provoca o resultado”321. Sendo 

que um pouco antes, o mestre assevera que “dolo é fenômeno psicológico ao passo que a 
                                                 
319 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. A Moderna Teoria do Fato Punível. Rio de Janeiro: Revan, 2002. p. 85 
320 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Vol. I T. II 4.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958.  p. 

352. 
321 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal.  Parte Geral. 3.ed. São Paulo: José Bushatsky, 

1978. p. 249. 
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culpa stricto sensu só tem existência no plano normativo”. Fica claro, portanto, que é 

necessário que o dever de cuidado seja disciplinado normativamente para aquela situação 

específica, como dispõe a exposição de motivos do Código Penal de 1969, no item 10: “a 

ilicitude nos crimes culposos surge da discrepância entre a conduta observada e as 

exigências do ordenamento jurídico com respeito à cautela necessária em todo 

comportamento social, para evitar dano aos interesses e bens de terceiros”. 

Necessário atentar para o fato de que o Direito Penal proíbe 

condutas, e se, como estudamos anteriormente, amparados nos ensinamentos de Zaffaroni, 

não existe conduta sem vontade e não existe vontade sem finalidade322; então, toda 

conduta tem uma finalidade, desse modo também a conduta descrita no tipo culposo possui 

uma finalidade,, porém, não é somente essa finalidade que é rejeitada pela sociedade, mas 

também a forma como essa finalidade é alcançada pelo agente. Zaffaroni ressalta que o tipo 

descreve uma conduta humana indesejada, porém, como em toda descrição, salientam-se os 

pontos principais do objeto descrito, o que, na verdade, não elimina outras características 

existentes naquele objeto323. No tipo culposo, verifica-se, então, que o elemento 

característico é a violação do dever de cuidado, na forma, na maneira, no modo como o 

agente age, visando alcançar uma finalidade, na maioria das vezes lícita, sendo que essa 

violação do dever de cuidado se traduz na negligência, imprudência ou imperícia. Assim, 

 quer seja no caso da imprudência, na qual a princípio o agente age 

com excesso, ou na negligência, em que o agente age de forma insuficiente, ou então na 

imperícia, na qual existe uma irresponsabilidade ou erro técnico, a característica marcante 

sempre será uma violação do dever de cuidado, uma vez que em toda conduta existe um 

certo dever de cuidado a ser observado. 

Note-se que o dever de cuidado é fator determinante para a 

caracterização do delito, sendo que, na grande maioria das vezes, esse dever de cuidado não 

é descrito objetivamente no tipo culposo. Dessarte o tipo culposo é um tipo penal aberto 

que necessita ser fechado, complementado através do juízo do operador do direito, através 

                                                 
322 ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte 

Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. P. 509. 
323 ZAFFARONI, op. cit. P. 510. 
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da aplicação de uma outra norma penal que determine a existência ou não do dever de 

cuidado naquela específica situação. 

Heleno Cláudio Fragoso ensina que “a identificação da conduta 

típica e da ilicitude requer, pois, a análise do cuidado objetivo exigível nas circunstâncias 

em que o fato ocorreu, porque a tipicidade resultará da comparação entre a conduta do 

agente e a que cumpria observar para atender a tal cuidado”324. Assim é preciso que 

primeiramente se defina qual era o dever de cuidado objetivo daquela conduta naquelas 

circunstâncias, fixando assim o paradigma a ser utilizado no tipo culposo. 

Juarez Cirino dos Santos adverte sobre a existência de duas correntes 

teóricas para a definição de imprudência: A primeira, capitaneada por WELZEL e 

JESCHECK, que define imprudência como lesão do dever de cuidado objetivo, e a 

segunda, desenvolvida por ROXIN, com base no conceito de risco permitido. Todavia, o 

professor ensina que se tratam de dois lados de uma mesma moeda, os quais se completam 

e contribuem para um melhor entendimento do conceito de imprudência. Nesse sentido, 

assevera que o conceito de risco permitido delimita, ou melhor, determina o dever de 

cuidado do agente naquela situação, de modo que a inobservância do dever de cuidado se 

traduz sempre na criação ou realização de um risco não permitido, e que, portanto, 

extrapola os limites do risco permitido. 

Ressalte-se, mais uma vez, que não existe conduta sem vontade e não 

existe vontade sem finalidade. Até mesmo no caso de não se fazer nada, nenhum 

movimento, existe uma vontade de ficar quieto, imóvel, e essa vontade de ficar quieto  pode 

ter como finalidade descansar, ou intencionalmente deixar que a pessoa ferida venha a 

falecer, ou, ao contrário, pode até ser que exista um movimento corpóreo consciente e 

voluntário, mas com uma finalidade diversa daquela que deveria reger o comportamento do 

agente naquela determinada situação. É o caso do indivíduo que, ao invés de prestar 

socorro, foge do local do acidente. De qualquer forma, a conduta inserida em determinada 

situação fática é que vai determinar qual era o dever de cuidado a ser exigido pelo agente. 

Para tanto, é fundamental que se determine a finalidade do agente, qual o seu propósito 
                                                 
324 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal.  Parte Geral. 3.ed. São Paulo: José Bushatsky, 

1978. p. 250. 
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com aquela conduta, o que ele pretendia alcançar, uma vez que existem condutas que, na 

sua aparência externa, podem ser idênticas, produzindo, inclusive, o mesmo resultado, 

porém, internamente são divergentes quanto à finalidade e, por conseguinte, também 

quanto ao dever de cuidado. Um motorista que atropela um transeunte, aparentemente com 

lesões leves, tinha um dever de cuidado maior ou menor que outro; se, por exemplo, estava 

com pressa porque transportava uma pessoa ferida que precisava ir urgente ao hospital, ou 

simplesmente porque queria chegar rápido em casa para assistir ao jogo de futebol do seu 

time, de vez que a finalidade influi no dever de cuidado. 

É justamente por desprezar a finalidade da conduta que a teoria 

causal era incapaz de individualizar o crime culposo e a tentativa. Fisicamente, não existe 

diferença entre o resultado, ou seja, tanto no crime doloso quanto no culposo podemos ter o 

mesmo resultado e o mesmo comportamento físico exterior do agente. A distinção será 

exclusivamente subjetiva, residindo na finalidade do agente. Enquanto no crime doloso o 

que se proíbe é a realização de uma finalidade, no crime culposo o resultado tem menor 

importância, não se proibindo a realização da finalidade, que pode muito bem ser lícita, 

mas proíbe-se sim a forma como se pretendeu realizá-la, a qual resultou “por azar” na 

afetação ao bem jurídico tutelado. Nesse caso, podemos concluir facilmente que o 

resultado, no crime culposo, ao contrário do doloso, tem a função meramente de um 

simples requisito, um elemento do tipo, uma característica objetiva delimitadora do tipo 

culposo, o que muitos autores chamam de “componente de azar”, de modo que, caso não 

ocorra o resultado danoso, não existe crime, ficando claro, portanto, a impossibilidade de 

tentativa no crime culposo, o que seria um total contra-senso, uma vez que a tentativa 

pressupõe a existência de uma vontade dirigida a um fim, voltada à uma finalidade 

proibida, o que não existe no crime culposo.  Por exemplo: se um motorista atropela uma 

pessoa que desavisadamente atravessa a rua, mas o motorista cumpria com seu dever de 

cuidado, a conduta é atípica – se, porém, estava em excesso de velocidade ou distraído, é 

típica culposa; todavia, se um motorista, ao ver um desafeto atravessar a rua,  atropela - o 

intencionalmente, comete homicídio doloso, enquanto que se o desafeto dá um salto para 

trás e se esquiva do veículo, ocorreu a tentativa de homicídio, ao passo que, no caso de não 

haver a finalidade de matar, e o transeunte  esquivar –se  do carro, a conduta é atípica. 
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Não basta, porém, que exista uma violação do dever de cuidado para 

que exista o crime culposo, é necessário também que exista um nexo de causalidade direta e 

elementar entre essa violação do dever de cuidado e o resultado. É o que Zaffaroni chama 

de relação de determinação, também chamado de conexão de antijuridicidade, sendo, 

portanto, na verdade, muito mais do que simples causalidade física. Nesse caso, impõe-se 

ressaltar que essa relação de determinação é comprovada, se e somente se pudesse ser 

comprovado que, havendo sido observado o dever de cuidado, o evento danoso poderia ser 

evitado. É isso que significa a evitabilidade do resultado, na definição de Maggiore. A 

inevitabilidade, ao contrário, torna a conduta do agente atípica, mesmo se existir a violação 

do dever de cuidado. É o caso do suicida que salta na frente do carro a poucos metros de 

distância, quando o motorista falava ao celular, ou  caso do médico que pratica uma 

imperícia, não conseguindo evitar a morte de um enfermo, que, no entanto, morreria, 

mesmo que a ação obedecesse a todos os cuidados devidos. Nesse aspecto, porém, cabe 

observar que Juarez Cirino dos Santos ressalta a visão de Jescheck/Weigend, Welzel e 

Wessels, os quais afirmam que a inevitabilidade se traduziria na imprevisibilidade do 

resultado pelo autor325, mas, por outro lado, Roxin afirma que,  não existindo a certeza, mas 

somente a mera probabilidade de haver a produção do resultado lesivo, mesmo que  o autor 

estivesse observando o devido cuidado objetivo, não seria afastada a sua responsabilidade 

em razão da teoria do risco, que dispõe que a imprudência consiste na criação ou no 

aumento de um risco não permitido, desprezando-se a determinação causal postulada por 

Zaffaroni326. 

Portanto, registre-se que, quando se fala da evitabilidade do resultado 

danoso, através da adoção do devido cuidado objetivo, no caso do crime culposo, ou então 

da inevitabilidade do resultado danoso mesmo com a ação determinada em lei, no caso do 

crime omissivo, é mister termos em mente dois aspectos da ação. O primeiro é a 

possibilidade do autor de agir conforme determina a lei e a segunda é a eficácia da ação 

determinada em lei para no caso concreto, estabelecer diretamente a inocorrência do evento 

                                                 
325 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. A Moderna Teoria do Fato Punível. 2.ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002. 

p.98.  
326 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Op.cit. p.103. 
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lesivo. Se fosse verificado que, mesmo que a ação prescrita em lei fosse de fato realizada, o 

resultado lesivo não seria evitado, ficaria afastada a culpa do agente do delito omissivo.   

Como vimos nos parágrafos anteriores, o aspecto objetivo do tipo 

culposo é a violação do dever de conduta, o que não quer dizer que não sejam levadas em 

consideração características pessoais do autor, como, por exemplo o seu conhecimento 

técnico sobre aquele assunto, o que lhe possibilitaria prever o resultado danoso, ou então o 

dever intrínseco à sua função ou atividade profissional. Por outro lado, o aspecto subjetivo 

do tipo culposo é caracterizado por não existir a proibição da realização de uma finalidade, 

uma vez que a finalidade do autor não é a realização da conduta lesiva, ou seja, não existe 

vontade de causar a lesão ao bem jurídico, por outro lado, se o aspecto subjetivo consiste 

em consciência e vontade, quanto ao conhecimento do resultado de sua conduta, o tipo 

culposo, diversamente do tipo doloso, prescinde de um conhecimento efetivo de todo curso 

causal que culminará no resultado lesivo, ou seja, enquanto no dolo se exige que exista um 

conhecimento efetivo e atual de que aquele movimento voluntário corpóreo, com o uso 

daqueles meios, produzirá um resultado típico, proibido por lei, no caso da culpa, basta que 

exista a possibilidade do agente de conhecer, a capacidade dele de prever o resultado de sua 

conduta, não sendo necessário que se prove efetivamente que ele conhecia todas as 

conseqüências de sua ação. É o que se chama de previsibilidade mediana do resultado. 

Note-se que a previsibilidade é de natureza subjetiva, pessoal, a ser determinada com 

relação específica ao agente, na circunstância concreta, ao contrário do dever de cuidado, 

que possui um caráter objetivo e existência no plano normativo. Quando, porém, o 

resultado é imprevisível, de total incapacidade para o autor, quer seja por impossibilidade 

do conhecimento completo de fatos relevantes que contribuíram para o evento danoso –  

erro invencível –  ou por ignorância pessoal –  incapacidade de compreensão pelo autor –  o 

crime será atípico. 

Entretanto quando o resultado não é somente previsível, mas de fato 

foi efetivamente previsto pelo agente, o que por sua vez, apesar de previsto, afastou a 

possibilidade de que ele viesse a ocorrer, seja porque confiava na sua habilidade – mas 

ocorreu imperícia –  ou porque possuía uma errada compreensão da realidade dos fatores 

que implicavam o resultado danoso (ocorrendo portanto imprudência), estaríamos diante de 
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um crime culposo da modalidade de culpa consciente ou culpa com representação. 

Diferindo, nesse caso, do dolo eventual pelo fato de que o autor, no dolo eventual, admite a 

possibilidade da ocorrência do resultado danoso, porém, não se importa com o mesmo, 

assumindo a possibilidade de sua ocorrência. Ao contrário na culpa consciente o autor 

apesar de efetivamente prever a possibilidade da ocorrência do evento danoso, não acredita 

nessa possibilidade, confiando em si mesmo ou em outras circunstâncias. Zaffaroni ressalta, 

com a precisão que lhe é peculiar, que a aceitação da possibilidade de produção do 

resultado, no caso do dolo eventual, é uma questão relacionada ao aspecto volitivo e não 

cognoscitivo, o agente assume a conseqüência da produção do resultado. 

 

 

4.2.10  Culpabilidade 

 

4.2.10.1  Imputabilidade, Possibilidade de Conhecimento da Ilicitude e Exigibilidade 

de Conduta conforme o Direito. 

 

Inicialmente vimos que a culpabilidade era o nexo subjetivo e 

psicológico entre a conduta e o resultado, de modo que, naquele momento teórico 

incipiente da teoria do delito, a culpabilidade era simplesmente a vontade do agente de 

atingir o resultado, uma vez que tipo era visto, na estrutura Liszt-Beling, como sendo 

exclusivamente objetivo e a culpabilidade totalmente subjetiva. Todavia, com a 

compreensão da existência de elementos objetivos e normativos que influenciavam a 

culpabilidade, o que fez surgir a teoria da culpabilidade normativa, e também o 

reconhecimento do aspecto subjetivo do tipo, através da teoria dos elementos subjetivos do 

injusto de Max Ernest Mayer, relativamente ao tipo penal, outrora exclusivamente objetivo, 

o dolo e a culpa deixaram de ser analisados na culpabilidade passando a serem elementos 

do tipo penal. A culpabilidade, que era, portanto, valorada por ter uma conotação 

meramente naturalista, de nexo psicológico, em que bastava a verificação da existência ou 

não por parte do agente de uma representação psicológica do resultado, ou seja, a vontade 

de alcançá-lo, passou a evoluir conceitualmente tomando a forma de juízo de reprovação, 
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tornando-se, portanto, uma vontade valorada e assumindo uma conceituação normativa que 

permanece até hoje, na concepção atual. A vontade torna-se reprovável, porque era exigido 

do agente um comportamento de acordo com a norma, naquelas circunstâncias. A 

culpabilidade hoje é a reprovação da conduta do agente que devia e podia ter agido 

conforme o que prescreve o Direito, porém, não o fez. 

Heleno Cláudio Fragoso ensina que “a evolução se processa no 

sentido de excluir da idéia de culpa elementos psicológicos, reduzindo-a a conceito 

normativo... Em realidade, a culpa não fica reduzida a puro juízo de valor, porque a 

integram certos componentes fáticos, ou seja, a imputabilidade e a consciência (potencial) 

da ilicitude. A culpa consiste na reprovabilidade  da conduta ilícita (típica e antijurídica) de 

quem tem capacidade genérica de entender e querer (imputabilidade) e podia, nas 

circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude, sendo-lhe exigível 

comportamento que se ajuste ao direito”327.  

Heleno Cláudio Fragoso elege, assim, três elementos do juízo de 

reprovação: a imputabilidade, a possibilidade de conhecimento da ilicitude, e a 

exigibilidade de comportamento conforme o direito.  

Zaffaroni, por outro lado, assinala somente dois elementos do juízo 

de reprovação: “a possibilidade da compreensão da antijuridicidade e um certo âmbito de 

determinação do agente”328. A imputabilidade, nomeada por Fragoso, que se refere à 

capacidade psíquica do autor de compreender a ilicitude de sua conduta, encontra-se 

associada à possibilidade de conhecimento da antijuridicidade, na classificação de 

Zaffaroni, que também é conhecido como a consciência da ilicitude; todavia, Zaffaroni 

adverte que tal denominação não é exata, porque o que a lei exige unicamente é “a 

possibilidade exigível do entendimento da ilicitude”329 e não efetivamente a plena 

consciência da ilicitude; melhor traduzindo, basta a capacidade do agente de  distinguir 

                                                 
327 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Parte Geral.  3.ed. São Paulo: José Bushatsky, 

1978. p. 220. 
328 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e Pierangeli, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasilieiro Parte 

Geral. 5.ed.São Paulo: RT,2004. p.575. 
329 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e Pierangeli, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasilieiro Parte 

Geral. 5.ed.São Paulo: RT,2004. p.584. 
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condutas lícitas de ilícitas e a possibilidade circunstancial de  classificar a sua conduta 

como ilícita. 

Merece maior atenção, dentro do nosso estudo, a “inexigibilidade de 

conduta diversa”. A lei, nesse caso, reconhece que, se ao tempo do fato e nas circunstâncias 

daquele momento, o autor não podia obedecer à norma, sua conduta é inculpável. Nesse 

sentido, vemos que existem certas circunstâncias em que não ha outra opção para o agente, 

a não ser agir em descompasso com a norma, nesses casos, não lhe era exigível que se 

comportasse de acordo com o prescrito no ordenamento jurídico, de modo que o injusto se 

torna inculpável, caso contrário, se lhe fosse possível agir conforme a determinação legal, 

sua conduta seria culpável, reprovável. 

Zaffaroni esclarece que “...este conceito de culpabilidade é um 

conceito de caráter normativo, que se funda em que o sujeito podia fazer algo distinto do 

que fez, e que, nas circunstâncias lhe era exigível que o fizesse”330. Um pouco mais adiante, 

o autor assevera que “...para reprovar uma conduta ao seu autor (isto é, para que haja 

culpabilidade), requer-se que este tenha tido a possibilidade exigível de compreender a 

antijuridicidade de sua conduta, e que tenha atuado dentro de um certo âmbito de 

autodeterminação mais ou menos amplo”331. No primeiro aspecto, concernente à 

possibilidade exigível de compreensão da antijuridicidade de sua conduta, Zaffaroni 

salienta que a efetiva compreensão significa a internalização, a assimilação da 

antijuridicidade, o que dificilmente ocorre, na maioria dos casos de cometimento do injusto, 

porém, o que a lei exige não é essa internalização por parte do acusado, mas sua simples 

capacidade de fazê-lo. Existem casos em que fica diminuída a possibilidade do autor de 

compreender a ilicitude do fato, em razão de fatores subjetivos internos, e uma das 

principais causas, sem dúvida é a incapacidade psíquica do autor, a chamada 

inimputabilidade, consoante se observa no artigo 26 do Código Penal. Outras situações, 

porém, podem advir de causas externas, como por exemplo da falsa impressão de licitude 

do fato, quando, na verdade, ele é ilícito. É o caso do árabe polígamo que desconhece a 

ilicitude da poligamia no Brasil, casando-se com uma segunda esposa. 

                                                 
330 ZAFFARONI, Idem. p.572. 
331 ZAFFARONI, Idem, p. 575. 
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Por sua vez, a inexigibilidade de conduta diversa, em face da 

limitação da liberdade de ação do autor, também chamada de impossibilidade de dirigir 

suas ações conforme o direito, ou conforme a compreensão da antijuridicidade, 

diversamente da possibilidade exigível de compreensão da antijuridicidade, possui sempre 

causas externas, seja um estado de necessidade exculpante, a coação moral irresistível ou a 

obediência hierárquica, 332 são todas derivadas de circunstâncias que limitam a opção de 

escolha do autor, e que restringem a sua autodeterminação. 

Heleno Cláudio Fragoso afirma que “...não há reprovabilidade se na 

situração em que se achava o agente não lhe era exigível comportamento diverso. Subsiste 

a ilicitude, mas exclui-se a culpabilidade naqueles casos em que o agente cede à presença 

de circunstâncias ou motivos excepcionais, que tornam inexigível comportamento 

diverso”333.   

Juarez Cirino dos Santos afirma que a exigibilidade de conduta 

diversa é a “...expressão de normalidade das circunstâncias do fato e indicação de que o 

autor tinha o poder de não fazer o que fez, excluído ou reduzido nas situações de 

exculpação”334. 

 

 

4.2.10.2 Posicionamento da Culpabilidade na Teoria do Crime. 

 

Importante é a observação de René Ariel Dotti, ao afirmar que a 

culpabilidade, sendo vista como parte integrante da estrutura do crime, seria um resquício 

da antiga compreensão do delito, na qual se procurava separar antijuridicidade de 

culpabilidade, mediante o critério objetivo-subjetivo, citando, nesse caso, a visão de Aníbal 

Bruno;  quando seria  mais apropriado, segundo o professor, que tal matéria fosse analisada 

no quadro da teoria geral da pena, uma vez que “...a imposição da pena depende dos 

pressupostos da imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, 

                                                 
332 FRAGOSO, op. cit. P. 234. 
333 FRAGOSO, op. cit. P.234. 
334 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Op. cit. p. 199. 
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i.e., da culpabilidade”335. Registre-se, porém, que, na definição do delito, o professor René 

Dotti adota a definição doutrinariamente preponderante, incluindo a culpabilidade no 

conceito estratificado do crime336, de modo que sua observação salienta que o conceito de 

culpabilidade é elemento tanto do delito quanto da punibilidade, tendo, em verdade, 

maiores benefícios se analisada sob o prisma da punibilidade. 

Cabe registrar que outros doutrinadores, como Cezar Roberto 

Bitencourt 337,  divergem da concepção de René Ariel Dotti, afirmando que a culpabilidade 

se refere à conduta e não é tão-somente um atributo do agente, todavia, René Dotti assevera 

que, muito embora se refira à conduta, a qualidade do agente influi na reprovação da 

conduta, porque ela deixa de existir se for praticada por inimputável ou sob coação moral 

irresistível. De qualquer forma, convém lembrar que as características do delito, sejam elas 

objetivas ou subjetivas, influenciam na atribuição da pena, mas nem por isso deixam de ser 

elementos do crime. Por outro lado, a própria definição de crime, temos que admitir, não é 

de todo unânime, existem autores que chamam o crime de fato punível, incluindo, de modo 

evidente a punibilidade como característica intrínseca do delito. Vimos, por outro lado, no 

começo de nosso estudo sobre a estrutura do delito, que o conceito de crime sempre 

passeou de mãos dadas com o conceito de punibilidade. Roxin, por sua vez, afirma que 

“toda conducta punible presenta cuatro elementos comunes ( acción, tipicidad, antijuricidad 

y culpabilidad), a los cuales puede añadirse aún en algunos casos un ulterior presupuesto de 

la punibilidad”338. Roxin, em outra obra, ao discorrer sobre a punibilidade elege a 

tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade como seus pressupostos, e asevera que  “el 

injusto penal, es decir, una conducta típica y antijurídica, no es sin más punible. La 

calificación como injusto expresa tan solo que el hecho realizado por el autor es 

desaprobado por el Derecho, pero no autoriza a concluir que aquél deba responder 

personalmente por ello, ésta es una cuestión que há de decidirse en un tercer nível de 

valoración, el de la culpabilidad”339. Nesse sentido, fica claro que o mais relevante é termos 

                                                 
335 DOTTI, op. cit. P.337 
336 DOTTI, op. cit. P.300. 
337 BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal. Parte Geral. São Paulo: RT. 1997. P. 275. 
338 ROXIM, Claus. Política Criminal y Sistema del Derecho Penal. Barcelona: Bosch, Casa Editorial, 1972. 

P. 194 
339 ROXIM, Claus; ARZT, Gunther; TIEDEMANN, Klaus. Introducción al Derecho Penal y al Derecho 

Penal Procesal. Barcelona: Ariel, 1989. p.38. 
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em mente que, muito embora de fato a culpabilidade seja uma característica da conduta, 

esta é influenciada diretamente pela imputabilidade do agente, pressuposto de análise 

obrigatória na punibilidade, ou seja, é o juízo de reprovação, a culpabilidade, como sendo o 

último extrato de análise do injusto, que fundamenta, que pavimenta o caminho para a 

aplicação da pena; daí talvez a dificuldade doutrinária de se definir se ela é o último extrato 

do delito ou o pressuposto da punibilidade, uma vez que assume ambos os posicionamentos 

concomitantemente. 

Registre-se o ponto de vista de Juarez Cirino dos Santos340,  ao 

afirmar que a redefinição do conceito de culpabilidade como sendo juízo de reprovabilidade 

fundado na capacidade de compreensão da ilicitude – imputabilidade – , consciência da 

antijuridicidade – ou conhecimento real ou possível do injusto  -  e na livre decisão do 

sujeito  -  inexigibilidade de conduta diversa – , alterou a natureza conceitual da 

culpabilidade do antigo conceito dito ontológico-psicológico, que descrevia uma conduta 

baseada exclusivamente na livre vontade da sua realização para um conceito normativo, 

baseado agora também no conhecimento da lei que desvalora a conduta, no qual se atribui 

uma qualidade ao sujeito, a sua reprovabilidade, o que implicou diretamente a mudança 

também da função que, segundo o autor, fez com que a culpabilidade deixasse de ser 

fundamento da pena, que legitimava a competência do Estado – a vontade de lesionar um 

bem jurídico por ele  protegido – , e passasse a ser limitação do poder punitivo (capacidade 

global de culpabilidade) tornando-se garantia de liberdade do cidadão contra o ius puniendi 

estatal, salientando-se que a culpabilidade foi erigida à condição de garantia  constitucional 

pelo princípio “nulla poena sine culpa”, sendo que a palavra culpa, além da natureza 

psicológica e anímica vista nos crimes culposos, pode também ser interpretada no mesmo 

sentido de culpabilidade, sendo nula a pena se não for atribuída culpabilidade ao agente, ou 

seja, se a sua conduta não for reprovável. 

 

 

 

 

 

                                                 
340 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Op. cit. P. 202/205. 
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5 ANÁLISE CONCLUSIVA DO DELITO SOB A ÓPTICA DOS PRINCÍPIOS DO 
DIREITO PENAL 
 
 

Credenciados agora a uma análise mais precisa da criminalização do 

não recolhimento da contribuição previdenciária dos empregados no prazo determinado em 

lei, visto sob a óptica dos Princípios Gerais de Direito, haja vista havermos concluído  um 

estudo da norma jurídica na sua estrutura complexa, tanto da endonorma tributária quanto 

da perinorma penal, definindo como critério material de seleção a objetividade jurídica bem 

como o critério formal de constituição da norma penal, passamos à parte final de nossa 

investigação traçando os contornos das principais conclusões obtidas em nosso estudo 

comparativo. 

 

5.1 “DEIXAR DE RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS 
EMPREGADOS NO PRAZO LEGAL” NÃO LESIONA UM BEM JURÍDICO. 

 

Já nos debruçamos sobre esse fato quando dissertamos sobre a 

objetividade jurídica dos crimes tributários, todavia, impõe-se salientarmos tais conclusões, 

uma vez que existem algumas correntes sustentando que o bem jurídico protegido nos 

crimes tributários é o próprio tributo, ou seja, a expressão monetária do mesmo, sendo que 

tal consideração atribui ao bem jurídico um caráter patrimonial, quase com o sentido de 

propriedade. Ora, se o tributo fosse de fato um valor monetário que já estivesse de posse do 

sujeito ativo, subtraí-lo teria a conotação de furto. Dessarte, a despeito das doutas reflexões 

de renomados juristas, não podemos considerar que o bem jurídico penalmente tutelado 

seja o tributo, primeiramente, porque, invariavelmente, o bem jurídico penalmente 

tutelado, tem natureza normativa, ou seja, é uma relação de disponibilidade com um 

determinado bem, disciplinada pela norma, porque o que o Direito Penal protege é 

justamente o Direito Positivo que alguém possui com relação a algum bem, a relação de 

disponibilidade que se instaura entre um ente e um bem material ou imaterial, em relação 

aos demais membros da sociedade (lembrando sempre que a relação jurídica se instala  

entre sujeitos, com referência a determinado objeto jurídico, e não entre o sujeito e o 

objeto). Em segundo lugar, porque o quantum do tributo, como valor monetário concreto, 
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enquanto não estiver na esfera da disponibilidade do sujeito ativo é tão-somente um crédito, 

um crédito tributário, e, na qualidade de crédito, a prestação tributária  nada mais é do que a 

expressão material do objeto da relação jurídica, de uma obrigação tributária. Assim, 

verifica-se que, mesmo deixando de se recolher a prestação pecuniária, subsiste o direito do 

sujeito ativo de exigir o adimplemento da obrigação tributária através de uma ação de 

execução, de modo que tal direito do credor permanece hígido. Nesse sentido, é que 

afirmamos que não existe qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado pela 

norma tributária com a conduta “deixar de recolher”, haja vista que a norma tributária 

disciplina a instituição dos tributos, sua formalização como conseqüência da ocorrência do 

fato jurídico tributário, e o surgimento da obrigação tributária e do crédito tributário, ou 

seja, regula a competência do Estado de instituir, formalizar e cobrar tributos, e, nesse 

sentido, o “deixar de recolher no prazo determinado” definitivamente não atinge nenhum 

bem jurídico, ressaltando que a data do recolhimento não é um bem, mas um interesse, e o 

Direito Penal não tutela interesses.  

Nesse sentido, perfeita é a reflexão de Luiz Alberto Machado, ao 

afirmar que o tributo, considerado como mero valor a ser posto à disposição da entidade 

tributante numa determinada data, é um simples interesse e não propriamente um bem 

jurídico penalmente tutelado. O bem jurídico penalmente tutelado, como vimos 

anteriormente, é o direito de tributar e cobrar o crédito tributário, de estabelecer 

concretamente uma relação jurídica obrigacional tributária, é o direito que a norma jurídica 

outorga ao ente tributante de poder instituir, lançar e cobrar o tributo, de modo que o tributo 

em si, no sentido de valor monetário, é, na verdade, completamente disponível, enquanto o 

direito de tributar que a lei atribui ao Estado possui uma disponibilidade limitada. O bem 

jurídico é sempre disponível no sentido de que o seu titular pode dispor dele da forma como 

disciplina a lei, e, nesse caso, o Estado institui os tributos e os cobra na forma discriminada 

na lei, todavia, esse bem jurídico penalmente tutelado não pode ser completamente extinto 

pelo Estado. Ou seja, o Estado pode abrir mão do tributo concedendo isenções ou baixando 

a alíquota a zero, todavia, o estado não pode abrir mão da competência de tributar e de sua 

conseqüência, que é o seu direito de punir quem ameaça ou lesiona o seu direito de tributar, 

uma vez que essa é uma função essencial ao Estado. Em outras palavras, é possível perdoar 

o pagamento do tributo, mas não é possível abrir mão do direito de tributar e nem de punir 
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a quem lesiona o direito do estado de tributar, porque perdoar se refere  a um fato isolado e 

concreto, e, portanto, não é o mesmo que reconhecer que não se tem competência ou 

legitimidade para tributar, o que inviabilizaria todo o sistema legal tributário, e  levar - nos -  

ia a concluir mais uma vez que o bem jurídico protegido não é o tributo mas o direito do 

Estado de tributar.  

 A banalização do Direito Penal com a criminalização indiscriminada 

de condutas que não lesionam qualquer bem jurídico , e a instituição do Direito Penal como 

instrumento de cobrança do Estado tem sido aviltante, não passando despercebido pelos 

olhos atentos de alguns juristas, como os do Ministro Sepúlveda Pertence, consoante 

asseverou em acórdão, referindo-se aos planos de política fiscal com cunho visivelmente 

arrecadatórios, que extinguem a punibilidade com o pagamento ou o parcelamento do 

tributo, senão vejamos: “...a nova lei tornou escancaradamente claro que a repressão penal 

nos crimes contra a ordem tributária é apenas uma forma forçada de execução fiscal” 

(Hábeas Corpus nº 81.929-0/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, DJU de 27 fev. 2004). 

Note-se que tais planos de política fiscal atribuem ao bem jurídico 

penalmente tutelado um exclusivo caráter patrimonial, outorgando à conduta “deixar de 

recolher no prazo legal” um tratamento semelhante ao peculato – artigo 312 do CPB – 

“apropriar-se de dinheiro público” – , no qual caso o autor do delito venha a devolver o 

bem havido indevidamente, torna-se extinta a punibilidade. O legislador despreza, contudo, 

ao fazer tal comparação, a diferença existente entre os bens nos dois delitos, uma vez que, 

no caso do peculato, o bem apropriado já pertencia ao Estado, encontrando-se incorporado 

definitivamente ao seu patrimônio, ao contrário do crédito tributário onde existia tão-

somente uma relação jurídica, o direito de exigir um valor, e que, portanto, o bem jurídico 

não foi de fato lesionado, porque esse mesmo direito de exigir o crédito continuou intacto, a 

relação jurídica não é lesionada com o não adimplemento da obrigação no prazo 

determinado, mas simplesmente se ingressa em mora, de modo que o crédito subsiste 

hígido em sua plenitude, podendo ser cobrado por outros meios. 
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5.2 O PROBLEMA DA PRESUNÇÃO DA APROPRIAÇÃO E A FICÇÃO NO DIREITO 
PENAL 

 

No Direito Tributário, ao contrário do Direito Penal, é admitida a 

presunção de fatos, que são tidos como reais e, por conseguinte, recebem um tratamento da 

administração pública como se fossem fatos reais, como, por exemplo, a tributação do IR 

sobre o lucro presumido. A abrangência do Direito Administrativo em relação ao Direito 

Tributário é evidente, haja vista a natureza da relação jurídica impositiva estabelecida entre 

o poder público e o particular no que tange à fiscalização e cobrança dos tributos. Na 

relação administrativa tributária, aplica - se  o “poder” de império, com repercussões 

também nas relações jurídicas, de modo que as imposições ou suposições do Estado, as 

quais, no Direito Administrativo, são aceitas e tidas como fatos incontestáveis e podem ser 

juridicamente consideradas. Todavia, no Direito Penal, muito pelo contrário, nenhuma 

relação jurídica é baseada em suposições, de modo que dificilmente uma condenação será 

mantida com base em presunções impostas pelo Estado, uma vez que um dos dogmas do 

Direito Penal é o princípio de busca da verdade real e do in dubio pro réu. Nesse caso, 

pode-se dizer que a ficção é admitida no Direito Administrativo e no Direito Tributário, 

nunca jamais no Direito Penal onde vigora o Princípio da Estrita Legalidade, onde se exige 

uma lex certa, sob pena de inconstitucionalidade, e o onde vigora o Princípio da 

Taxatividade, não se admitindo conceitos elásticos, principalmente no que tange à definição 

de um comportamento delitivo, de modo que no Direito Penal a ficção é um corpo estranho, 

uma verdadeira pústula no corpo desse subsistema jurídico. Registre-se que até no caso de 

presunção de violência para a definição de estupro de menores de 14 anos, é 

inevitavelmente questionado a capacidade de compreensão e consentimento da vítima.  

Dessarte, quando se discute no mundo jurídico a existência de uma 

relação jurídica, uma dívida de valor entre o devedor e o credor, e  define-se  a obrigação 

do devedor como sendo a de entregar algo, e não de devolver algo, estamos diante de um 

bem, seja ele fungível ou não, que necessariamente ainda não pertence ao credor. 

Somente se devolve algo que efetivamente já pertencia ao credor, quando se trata de uma 

simples restituição ao legítimo proprietário, como é o caso dos empréstimos ou depósitos, 

onde a obrigação principal é a simples restituição e o restante da obrigação constitui no 
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eventual pagamento pelos serviços e despesas com o acautelamento, de modo que, fatos 

jurídicos anteriores, traduzidos por demonstrações inequívocas de disponibilidade, como o 

uso, ou a aquisição, que se opera com a tradição, definem a relação de propriedade e posse, 

identificando o proprietário do bem e implicando diretamente o tipo da obrigação do 

devedor com relação ao credor. No caso dos tributos aqueles valores nunca pertenceram ao 

Estado. Dizer que os mesmos já pertencem ao Estado antes de serem pagos, depositados e 

postos à sua disposição é uma ficção que o estado criou, para poder instituir um crime, caso 

contrário, ou seja, sem essa ficção, ele teria que aceitar que estaria utilizando o poder de 

legislar abusivamente em seu próprio favor, afirmando que dever para o Estado é crime, 

mas dever para o particular não o é.  

Há que se fazer, aqui, uma breve ressalva quanto ao parágrafo 

anterior. Se existe uma situação jurídica em que o Estado, para melhor arrecadar os 

tributos, ou seja, por uma mera conveniência administrativa, estabelece que o empregador é 

o responsável pelo recolhimento do tributo, independentemente de ser efetuada uma 

arrecadação física de numerário, ou até mesmo da ocorrência de um desconto contábil, na 

verdade, a ficção está em considerar o pagador da dívida tributária como sendo o 

funcionário enquanto o verdadeiro pagador é o empregador e não o contrário, sendo-lhe tão 

somente concedido a faculdade de descontar do empregado o valor que ele, empregador 

deve pagar à União, de modo que a realidade fática é de que o sujeito passivo e devedor da 

obrigação tributária é o empregador.   

No estudo que fizemos a respeito da substituição tributária e da 

sujeição passiva indireta com base nas lições de Marçal Justen Filho e Paulo de Barros 

Carvalho, tornou-se transparente o fato de que a relação jurídica tributária se estabelece 

somente entre o Estado credor e o empregador devedor, este na qualidade de verdadeiro 

devedor e sujeito passivo da obrigação tributária, e não como substituto processual. 

contudo, mesmo se existisse, nesse caso, a figura do substituto, a relação jurídica entre o 

credor e o substituído deixaria de existir, de modo que também seria impróprio referir-se a 

existência de uma apropriação de valores nunca antes pertencentes ao estado. Nesse 

sentido, Fernandes Pérez Royo, apesar de ser favorável à criação de um tipo penal 

específico para o caso de “retenção tributária”, afasta por completo a possibilidade de 
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presumir a ocorrência de uma apropriação, e citando, nesse caso, Martinez Buján Perez 

assevera que  

...en efecto, en este caso no puede afirmarse que el tributo retenido quede 
en poder del sustituto en calidad de mero depósito, porque desde el 
momento en que el sustituto efectua la retención existe um desplazamiente 
de la deuda tributaria del contribuyente sustituido, el cual queda al 
margen del circulo de obligados al pago frente a la Hacienda Pública; en 
otras palabras, subsiste unicamente la obligación del sustituto, quien de 
este modo viene a ocupar todo el lugar que antes compartia com el 
contribuyente sustituido. (...) Ciertamente el sustituto no es deudor de 
uma obligación ajena, sino titular de um deber tributário própio, que 
tiene por objeto el ingreso de las cantidades retenidas o que hubiera 
debido retener341(grifo nosso).   

O Estado na tentativa de tapar os buracos legais, promulgou a Lei nº 

8866/94, tentando estabelecer a qualidade de depositário da Fazenda Pública para a pessoa 

a quem a legislação tributária ou previdenciária impõe a obrigação de reter tributos ou 

recebe-los de terceiros e recolhe-los aos cofres públicos, inclusive à Seguridade Social. No 

entanto, o meio utilizado foi o mesmo da antiga equiparação, ou seja, o Estado novamente 

se utilizou do” poder” das leis para tentar equiparar bananas com laranjas, só que, dessa 

vez, o Estado tentou afirmar que estávamos diante de uma relação jurídica de depósito, para 

indiretamente poder outorgar veracidade a uma suposta apropriação indébita do tributo.  

Sobre esse assunto, distinguindo um desconto contábil, que surte efeitos exclusivamente na 

esfera tributária, mas não no Direito Penal, onde somente um “desconto” real, com inversão 

na posse poderia caracterizar uma inversão na posse e portanto ensejar uma apropriação 

indébita,  Carlos Alberto da Costa Dias, no mesmo sentido de Hugo de Brito Machado, 

Martinez Buján Perez, Fernando Pérez Royo, e todos os demais autores que afirmam ser a 

referida obrigação uma dívida pessoal, asseverou que “não existe, salvo melhor juízo, 

propriamente desconto, no que tange às contribuições previdenciárias incidentes sobre a 

remuneração paga aos empregados. Este é fictício, ilusório, meramente contábil, o valor 

traduz dívida da empresa, e não do contribuinte empregado, cuja remuneração é a base de 

cálculo. Daí ser de sua essência a natureza de encargo no custo da mão de obra. Não se 

pode falar em retenção de algo que não foi descontado, e como conseqüência , não se pode 

falar tampouco em relação jurídica de depósito, porque não houve imissão de posse. O que 

há de fato é o não recolhimento por parte do sujeito passivo da relação tributária (artigo 30, 
                                                 
341 PÉREZ ROYO, Fernando. Op. cit. P. 194. 
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I, a e b da Lei nº 8212/91). A relação jurídica de depósito, ainda que possa decorrer de lei, 

não pode prescindir do elemento que a define, ou seja, o conceito próprio de depósito, cujo 

desconto é um antecedente lógico”(sic)342  

O Estado, pois, determina que o empregador efetue o desconto, para 

dar a aparência de estar dividindo a carga tributária, onde prefere afirmar que quem paga o 

tributo, na qualidade de sujeito passivo, é o empregado, contudo, é do empregador que o 

crédito é exigido, e o empregado nada mais é do que aquele que, estaria suportando o ônus 

do tributo, da mesma forma que o consumidor, no caso do IPI (conceito econômico e não 

jurídico).  Não pode uma ficção – desconto contábil – ser equiparado à tradição efetiva de 

moeda, tornando-se a base de um fato, e uma vez que o Direito Penal opera somente sobre 

fatos, exige-se, que, para que se configure o delito de apropriação indébita, ocorra a 

inversão na posse e exista efetivamente a apropriação de valores, a entrega de um bem de 

uma pessoa para outra e a apropriação do bem pelo criminoso, havendo nele a intenção de 

enriquecer, de tomar para si o bem que não é seu. Registre-se que, nesse caso, exigindo-

se do autor a intenção de haver o bem para si a fim de caracterizar o delito, torna-se 

evidente a impossibilidade de  caracterizar, por exemplo, a apropriação indébita do diretor 

do clube de futebol ou do presidente da cooperativa, casos em que não existe sequer o 

ânimo de apropriação do bem, além do fato de que, se considerarmos que o empregador 

deixa de recolher ao Estado algo que, tanto na realidade, quanto psicologicamente, sempre 

foi dele, e não lhe foi entregue por outrem, então certamente não se pode cogitar em 

apropriação indébita, pelo menos à luz de princípios penais. 

Também no sentido da total inexistência da apropriação indébita na 

conduta “deixar de recolher” cabe lembrar as palavras do ilustre juiz federal e professor 

Celso Kipper:  

Os crimes omissivos podem ser próprios ou impróprios. Nos primeiros 
(omissivos próprios), o sujeito ativo do delito deixa de praticar uma ação 
que a norma penal determina; descumpre, pois, um dever legal que emana 
da própria norma incriminadora. O delito de não recolhimento das 
contribuições arrecadadas dos segurados constitui-se , assim, em delito 
omissivo próprio, visto que a omissão está configurada no verbo nuclear 

                                                 
342 COSTA DIAS, Carlos Alberto da. Apropriação Indébita em Matéria Tributária.  In Revista Brasileira de 

Ciências Criminais. Nº 11 – jul/set 1995. Public. IBCCrim. São Paulo: RT, 1995. p. 106 
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do tipo penal (deixar), a abstenção da conduta devida é a base central da 
incriminação. 
Sendo estruturalmente diferentes os tipos da apropriação indébita e do 
crime de não recolhimento das contribuições arrecadadas dos segurados, 
não há equiparação possível entre os dois delitos no tocante às condutas 
descritas nos tipos penais. O crime de não recolhimento, na época própria 
da contribuição devida à Previdência e arrecadada de terceiros não é, 
portanto, crime de apropriação. Deste, as leis previdenciárias anteriores à 
Lei nº 8137/90 só haviam aproveitado a pena (equiparação quoad 
poenam)343. 
 

5.3 O CONCEITO DE CONDUTA E A INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA 
NO CRIME DE OMISSÃO 

 

Uma das principais conclusões a que chegamos através deste breve 

estudo sobre a dogmática penal moderna é que toda a construção do Direito Penal atual está 

baseada no conceito ôntico-ontológico de conduta, ou seja, que a conduta humana é uma 

ação voluntária com conteúdo, com finalidade, mesmo até nas correntes mais modernas 

baseadas na teoria do risco, é necessária a existência de uma vinculação, no mínimo no 

nível de previsibilidade concreta, entre a conduta e alguma lesão dolosa e intencional a um 

bem jurídico. Ações voluntárias sem conteúdo simplesmente não existem no mundo real e 

muito menos no mundo jurídico. O que pode existir é uma conduta com uma finalidade 

distinta, diversa daquela proibida na lei penal, e, nesse caso, sem finalidade adequada, 

podem no máximo caracterizar um crime culposo. Note-se que o Direito Penal proíbe 

ações ou omissões intencionais, que visualizem um fim específico, um resultado que se 

traduz na lesão de um bem jurídico, e não somente pensamentos e desejos; mas também, 

ao mesmo tempo, não pode proibir somente resultados, nem tampouco meras manifestações 

físicas externas, objetivas, de alteração da realidade física da natureza.  Nesse caso, é 

necessária a conjunção entre vontade, finalidade e alteração física exterior, mesmo que não 

decorrentes diretamente da conduta do agente, sem as quais não se pode falar em conduta 

humana.  

Não existem dúvidas quanto ao fato do crime “deixar de recolher” 

descrever um tipo omissivo, contudo, importa salientar que os crimes omissivos não são 

                                                 
343 KIPPER, Celso. Breves considerações sobre o não recolhimento de contribuições previdenciárias 

descontadas dos empregados  In Revista Estudos Jurídicos. V.2. Curitiba: Champagnat, 1995. p. 129/130. 
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crimes de mera conduta, da forma como desavisadamente dizem alguns. Na estrutura 

finalista, os crimes omissivos demandam a existência também de dolo de lesão ao bem 

jurídico, como vimos anteriormente, ou seja, consciência (ou conhecimento) e vontade. 

Consciência de que sua omissão acarretará uma lesão a um Direito Penalmente tutelado e 

vontade de que tal lesão ocorra. Além de ser necessário também que exista a possibilidade 

de agir, de modo que a omissão não seja a única opção de conduta do agente. Na lição de 

Muños Conde:  

a omissão social e juridicamente relevante está sempre referida a uma 
ação determinada, cuja não-realização constitui sua essência. Não existe 
uma omissão em si, mas sempre e em qualquer caso a omissão de uma 
ação determinada. Disso se depreende que o sujeito, autor da omissão, 
deve estar em condições de realizar a ação; se não existir tal possibilidade 
de ação, por qualquer razão que seja, não se pode falar da omissão: o 
paralítico não se pode omitir  da salvação de uma pessoa que se está 
afogando no rio. Omissão não é um simples não-fazer, mas o não fazer 
uma ação a qual o sujeito está em condições de poder fazê-la. Todas as 
qualidades que constituem a ação em sentido ativo (finalidade e 
causalidade), devem estar à disposição do sujeito para se poder falar de 
omissão. As causas que excluam a ação são também, ao mesmo tempo, 
causas de exclusão da omissão (cfr. Huerta Tocildo, Concepto ontológico e 
concepto normativo de omisión ?, in Cuadernos de política criminal, n.17, 
1982, págs. 231 e segs.). 
Ação e omissão não são, portanto, duas formas ontologicamente distintas 
(A e B) do comportamento humano, senão duas subclasses independentes 
(A e não-A) desse comportamento, suscetíveis de serem regidas pela 
vontade final 344 (grifo nosso). 

Nesse mesmo sentido Celso Kipper assevera:  

 
...a impossibilidade de atuar conforme determinado pela norma exclui, 
portanto, nos delitos omissivos, a própria omissão, e, em conseqüência, a 
tipicidade do delito, pois não há de se falar em fato típico se não ação 
(rectius omissão) típica, propriamente dita. 
No caso do não recolhimento de quantias descontadas dos empregados a 
título de contribuição previdenciária, não haverá crime se o sujeito estiver 
impossibilitado de recolher por indisponibilidade do numerário. 
Com efeito, casos há em que a empresa tem disponibilidade de numerário 
para pagar apenas o salário líquido dos empregados, ou seja, não possui 
dinheiro suficiente para arcar com os demais ônus e despesas, incluindo-se 
aí as contribuições previdenciárias descontadas dos salários. Vale lembrar 
que; se a empresa não possui condições sequer de pagar o salário líquido 
dos empregados, crime também não haverá, pela ausência de desconto a 
título de contribuições previdenciárias. 

                                                 
344 MUÑOS CONDE, Francisco. Teoria Geral do Delito. Trad. Juarez Tavares e Luiz Regis Prado. Porto 

Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988. p. 29/30. 
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Ressalte-se, no entanto, que, para configurar a impossibilidade de 
recolhimento das contribuições sociais para efeito de excluir o delito, é 
necessário que a empresa realmente não possua o numerário; não se trata 
aqui de mera dificuldade financeira, mas de efetiva impossibilidade 
Se o recolhimento das contribuições previdenciárias for possível, embora à 
custa do não pagamento dos fornecedores e de despesas essenciais ao 
prosseguimento das atividades da empresa (água, luz, telefone, aluguel 
etc.), o delito existirá, mas poderá configurar-se uma excludente da 
culpabilidade, a inexigibilidade de conduta diversa, que isenta o agente da 
pena”345. 

Seguindo a mesma linha, Hugo de Brito Machado leciona :  

 
Não importa aqui questionar se a dificuldade financeira da empresa 
interfere na tipicidade, ou na culpabilidade do empresário que deixa de 
recolher tributo. Indiscutível, porém, é que a conduta do empresário 
inadimplente, em tal circunstância, não pode ser equiparada à daquele que 
deixa de recolher o tributo em condições de normalidade da vida 
empresarial. Seja na configuração da ilicitude penal, seja na 
culpabilidade, a influência daquela circunstância é relevantíssima, e não 
pode ser desconsiderada, a menos que se não leve em conta o princípio da 
razoabilidade, que o verdadeiro jurista não pode desconsiderar. 
(...) 
Tais decisões acolheram a tese de Assis Toledo, segundo a qual ‘cabe ao 
juiz, que exprime o juízo de reprovação, avaliar a gravidade e a seriedade 
da situação histórica na qual o sujeito age, dentro do espírito do sistema 
penal, globalmente considerado: sistema que jamais pretende prescindir 
de um vínculo com a realidade histórica na qual o indivíduo age e de cuja 
influência sobre a exigibilidade da ação conforme o direito o único juiz 
deve ser o magistrado.’ 
Tem-se de entender, outrossim, que a inexigibilidade de outra conduta não 
se restringe àquela situação na qual o empresário, por ser pobre, precisa 
da empresa como condição de sobrevivência pessoal. Se há risco para a 
sobrevivência pessoal configura-se o estado de necessidade, que embora 
esteja contido na inexigibilidade de outra conduta, com esta não se 
confunde, exatamente porque mais abrangente. 
Com efeito, diz-se que há inexigibilidade de outra conduta nas 
circunstâncias em que não é razoável exigir-se do homem médio conduta 
diversa daquela que adotou. No estado de necessidade é assim. Não é 
razoável exigir-se, daquele que age em estado de necessidade, conduta 
diversa. Mas a inexigibilidade de outra conduta vai além, para alcançar 
situações não abrangidas pelo estado de necessidade. 
Em uma empresa, grande ou pequena, em crise financeira, na qual o não 
pagamento do tributo é a única forma de permitir o pagamento de 
empregados e fornecedores, e assim a única alternativa para manter a 
empresa funcionando e tentar a superação da crise, nem sempre se 
configura o estado de necessidade. Este configurado estará apenas nos 

                                                 
345 KIPPER, Celso. Breves considerações sobre o não recolhimento de contribuições previdenciárias 

descontadas dos empregados.  RT 694, agosto de 1993. p.282-286. 
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casos em que o empresário, o agente, depende da empresa para 
sobreviver, por isto mesmo equiparáveis ao do tradicional exemplo do 
furto para matar a fome. Para a configuração da inexigibilidade de outra 
conduta, porém, basta que o pagamento do tributo não seja possível sem 
que daí decorra o encerramento da atividade, sem que se questione a 
situação pessoal do empresário. 
(...) 
A nosso ver, a não exigibilidade de outra conduta configura-se sempre 
que, em situação de crise financeira, a opção pelo uso do dinheiro 
disponível para o pagamento de empregados e de dívidas outras seja a 
única forma de manter a empresa em funcionamento, seja uma tentativa 
sincera de superação da crise, depois da qual a dívida tributária será 
paga. 
A crise financeira é uma situação de fato que evidentemente há de ser bem 
demonstrada. Não se há de exigir, porém, a demonstração de 
impossibilidade absoluta do pagamento do tributo. Impossibilidade de 
outra conduta é coisa diversa de inexigibilidade de outra conduta. É 
evidente que o impossível é inexigível, mas pode dar-se o inexigível que 
não seja impossível 346. 

Aderindo às conclusões ora expostas encontram-se também diversos 

julgados, dentre os quais as decisões dos Tribunais Regionais Federais da 3ª (Ap. Crim. nº 

96.03.048240-4, DJU II de 24.06.97), e da 4ª Regiões, (Ap. Crim. nº 95.04.32061-9/PR, 

DJU de 07.08.96, p. 55.339); do TRF da 1ª Região, Terceira Turma, na Ap. Cr. nº 

96.07591-7 de Minas Gerais, mantendo sentença absolutória (RDDT nº 23, p. 201); do TRF 

da 2ª Região, no Inquérito nº 00035/ES, rejeitando a denúncia (RDDT nº 23, p. 200); do 

TRF da 3ªRegião, Primeira Turma, Ap. Cr. nº  9.03.048240-4, julgada em 03/07/97, 

mantendo sentença absolutória ( RDDT nº 24, p. 140/141); do TRF da 4ª Região, na Ap. 

Cr. nº 96.04.42970-RS, julgada em 15.05.97, mantendo sentença absolutória (RDDT nº 23, 

p.200/201), todos acatando a tese da inexigibilidade de outra conduta, para absolver 

empresários que, em face de dificuldades financeiras cabalmente demonstradas, deixaram 

de recolher contribuições à Seguridade Social. 

  

 

                                                 
346 MACHADO, Hugo de Brito. INEXIGIBILIDADE DE OUTRA CONDUTA NOS CRIMES CONTRA A 

ORDEM TRIBUTÁRIA. Setembro/97 - Revista Inforfisco - Informativo Fiscal - CAFAZ - pág. 06. 
14.09.97 - Jornal Tribuna do Ceará, Coluna OPINIÃO. 
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5.4 O ERRO DO DOLO GENÉRICO E A IMPRESCINDIBILIDADE DA EXISTÊNCIA 
DO DOLO ESPECÍFICO 

 

Ante todo o exposto não há como deixarmos de concluir que a 

existência de definições como de “crimes de mera conduta” e de “dolo genérico”, ou de 

dolo de realização dos elementos objetivos do tipo, são resquícios de uma tipificação 

incorreta, pautada numa estrutura causal do delito, fundada no conceito de uma conduta 

mecânica, destituída de finalidade, e associada à presunção fictícia de uma lesão 

indefectível ao bem jurídico tutelado. Admitir o dolo genérico é o mesmo que equiparar 

condutas abstratamente perigosas com um resultado de lesão. É como se afirmar que todo 

aquele que pratica determinada conduta perigosa necessariamente tem consciência  de que 

sua conduta tem grande possibilidade de lesar um bem jurídico e aceita essa possibilidade, 

não se tratando, pois, nem de uma equiparação à culpa consciente mas sim a um dolo 

eventual.  Não se pode falar que o dolo genérico supre a exigência do aspecto subjetivo do 

tipo penal finalista quando a conduta tipificada não descreve objetivamente o resultado 

lesão ao bem jurídico, como por exemplo “matar alguém”, mas simplesmente descreve uma 

circunstância de perigo abstrato, como “dirigir em alta velocidade”347, sob pena de estar 

violando o princípio “nulla poena sine culpa”, atingindo também o fundamento material do 

Direito Penal que é a proteção contra a lesão de bens jurídicos,  ferindo o Princípio de 

Subsidiariedade do Direito Penal, onde a norma penal só deve ser aplicada em ultima ratio 

a situações extremas de lesão efetiva a bens jurídicos especialmente relevantes, e 

maculando ainda o Princípio de Igualdade constitucional, em que o sacrifício do direito à 

liberdade somente pode ocorrer em face da concreta violação de um bem jurídico 

igualmente relevante. É necessário, assim, definitivamente, a caracterização do dolo de 

lesão ao bem jurídico corretamente tutelado, caso contrário, a punição careceria de 

legitimidade.  

Por outro lado, questiona-se também que outra solução e que outro 

meio teríamos a fim de fazer justiça e de distinguir o empresário que quer se locupletar 

indevidamente, através do não recolhimento das contribuições previdenciárias, dos 

                                                 
347 No caso, equipara-se a criminalizarmos a conduta de “dirigir em velocidade acima da permitida naquela 

via”, fazendo com que uma sanção administrativa se transforme em sanção de natureza penal. 
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empregados daquele que não tendo dinheiro em caixa deixa de efetuar o recolhimento. Ou 

até de distinguir o empresário que decide, por insuficiência de caixa, atrasar o recolhimento 

da contribuição previdenciária dos empregados, aguardando um pagamento que receberá 

nos próximos meses, daquele empresário que definitivamente não quer efetuar o 

recolhimento tentando de alguma forma frustrar por completo sua obrigação tributária,  da 

mesma forma que se frustra uma obrigação civil, encerrando as atividades abruptamente e 

desfazendo-se dos bens da empresa. Ora, no mundo dos “crimes de mera conduta e do dolo 

genérico”, as condutas são absolutamente iguais,  já que ambos não efetuam o 

recolhimento. Onde está, portanto, o meio de diferenciação? Ou será que o Direito  não se 

deve importar em diferenciar os dois casos? Será que um legislador prudente e 

consciencioso, ou um operador do direito justo e técnico colocaria na vala comum os dois 

tipos de empresários, aplicando-lhes o mesmo tratamento? Certamente que não. Se 

admitirmos que os dois empresários deverão receber o mesmo tratamento, temos que rasgar 

a Declaração dos Direitos do Homem,  jogar fora nossos diplomas de Direito e voltar à 

Idade Média, quando os camponeses que não pagavam os impostos eram lançados na 

masmorra; e também desprezar toda a estrutura finalista do delito capitaneada por Welzel e 

voltar a aceitar que conduta é simplesmente um movimento corpóreo voluntário que 

provoca uma manifestação no mundo exterior, porém, destituída de qualquer finalidade. A 

diferença entre os dois empresários é que um comete o delito e o outro não, porque na 

estrutura do delito em tela o tipo penal é doloso, e o dolo é muito mais do que a simples 

vontade de efetuar ou não efetuar um movimento corpóreo, mas sim é a vontade do  Autor 

alcançar um fim conhecidamente ilícito, que é a vontade de lesionar o bem jurídico 

protegido pelo Direito. Se o empresário não deseja, não visualiza e não finaliza lesionar o 

bem jurídico protegido pelo Direito, mas toma uma atitude, e executa uma ação que externa 

ou objetivamente possa causar a lesão, e que por essa razão se encontra descrita em um tipo 

penal, definitivamente não existe qualquer dolo na sua conduta, não existe a finalidade e o 

propósito de causar lesão ao bem jurídico penalmente protegido. Dolo é sempre dolo de 

lesão e não existe dolo genérico quando o tipo não descreve uma situação de lesão do bem 

jurídico, mas simplesmente uma conduta que poderia vir a ser considerada lesiva ao bem 

desde que presente o elemento subjetivo do ato, qual seja, a vontade de lesionar. 
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Como muito bem salientou o mestre Hugo de Brito Machado, um 

elemento que denota claramente a inexistência do dolo de lesionar o direito do Estado de 

instituir e cobrar o tributo é a transparência e a clareza com que são efetuadas as 

declarações e registros contábeis, e as declarações e registros fiscais, evidenciando a 

idoneidade do empresário que não pretende se furtar à sua obrigação jurídica de declarar e 

reconhecer sua dívida tributária. Senão, vejamos as palavras do mestre: “... em qualquer 

caso se o contribuinte escritura, em sua contabilidade, os valores a serem pagos ao tesouro, 

resta ausente o elemento subjetivo do tipo penal. O dolo é a ‘vontade livre e consciente de o 

sujeito se apropriar de coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção’. E como essa 

vontade, que é elementar na apropriação indébita, é inteiramente incompatível com a 

escrituração contábil, como débito do contribuinte, a crédito do Tesouro, das quantias 

correspondentes aos tributos a serem pagos (...) a apropriação indébita pressupõe o dolo, a 

vontade de fazer próprio o que lhe é alheio, e este fica evidentemente excluído pela 

declaração ou reconhecimento da dívida nos livros e documentos próprios”348. 

Samuel Monteiro, ao referir-se à lei n 8137/90 também aponta na 

mesma direção, ao afirmar que  

 

animus habendi rem sibi, animus lucrandi ou nocendi. Dolo específico.  
(...)  
No caso do tipo do inciso II, do artigo 2º, devem também estar presentes 
esses elementos, pois o mero atraso ou existência de uma justa causa 
elisiva não aperfeiçoam o delito, antes, o excluem. O recolhimento 
atrasado não caracteriza o delito, pois não deixou de ser recolhido o 
tributo ou a contribuição recebida pelo agente.  
Justa causa elisiva é excludente do animus lucrandi ac nocendi e do 
animus habendi rem sibi, isto é, do dolo específico. Para que o tipo penal 
do inciso II se faça presente, é necessário, pois, que haja prova cabal do 
animus lucrandi ac nocendi ou do animus habendi rem sibi349.   

Registre-se , por oportuno, que na medida em que o autor afirma que 

o atraso no recolhimento da contribuição previdenciária dos empregados não configura o 

delito, uma vez que existe a intenção de pagar, podemos inferir que, sob a óptica do autor, 

esse atraso pode ser por prazo indeterminado, até que se configurem condições financeiras 

                                                 
348 MACHADO, Hugo de Brito. Crimes contra a Ordem Tributária. In Pesquisas Tributárias n. 1 São Paulo: 

RT e CEU, 1995. p.127-128. 
349 MONTEIRO, Samuel. Crimes tributários e Abuso de Autoridade. São Paulo: Hemus, 1993. p.180-181. 
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favoráveis ao recolhimento sem prejuízo da empresa, desse modo, uma vez lançado 

contabilmente o tributo e reconhecida a dívida, a mora não configuraria o delito, mesmo se 

admitíssemos, nesse caso, a possibilidade de que ele viesse a ser pago somente anos depois, 

através de uma ação de execução ou em processo de falência. 

Misabel Abreu Machado Derzi também ensina que “Os crimes 

contra a ordem tributária (entre os quais se incluem a sonegação e a apropriação indébita) 

são dolosos. A sonegação sempre pressupõe a fraude, ou seja, a vontade consciente de lesar 

o Fisco (dolo), ao lado da prática de atos ou omissões que objetivam ludibriar, enganar ou 

ocultar o fato tributário à Fazenda Pública. A apropriação indébita sempre pressupõe o 

prévio desconto ou cobrança do tributo devido de terceiros com a intenção consciente 

(dolo) de não recolhê-los aos cofres públicos. Nenhum deles é mera fuga ao pagamento, 

simples não recolhimento total ou parcial de tributo devido”350.  

No mesmo sentido, Roque Antônio Carraza alinha seu pensamento 

com o de Misabel  Derzi assevera que “os delitos de fundo tributário exigem, para sua 

configuração, a prática dolosa de ações ou omissões descritas na lei penal, específicas, e 

não somente o não recolhimento dos tributos devidos”351. 

Por sua vez, temos também o magistério de Luiz Flávio Gomes, que 

assevera: “é indispensável que a negativa ou omissão seja precedida ou acompanhada de 

circunstâncias que inequivocamente revelem o arbitrário animus rem sibi habendi, ou que 

não haja , de todo, qualquer fundamento legal ou motivo razoável para a recusa ou 

omissão”. Completa o professor, mais adiante, que o crime se configura “não com a 

simples omissão (que isoladamente enfocada é matéria administrativa), senão com o deixar 

de transferir, com animus especial (de se apropriar indevidamente) o valor recolhido ou 

descontado ou reembolsado. Esse animus especial, de qualquer modo, não é o de 

enriquecer-se. Significa exclusivamente: consciência de que tinha que repassar a 

contribuição e possibilidade inequívoca de repassá-la. O empregador podia cumprir sua 

                                                 
350 DERZI, Misabel Abreu Machado. Da unidade do injusto no Direito Penal Tributário. RDTrib 63/223. 
351 CARRAZA, Roque Antônio. ICMS. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 1995. p.152. 
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obrigação e não cumpriu. Nesse caso, deixa de ser um inadimplente, para se transformar 

num criminoso”352. 

Observa-se, pois, que, no esteio dos ensinamentos ora formulados, a 

relação jurídica tributária pode ser vista e tratada da mesma forma que uma simples relação 

jurídica obrigacional de um devedor solvente de dívida pecuniária, de modo que também no 

caso das dívidas temos situações onde o devedor podendo pagar, não o faz, ,visando omitir-

se definitivamente de sua obrigação, todavia, existem outras situações em que o devedor 

não paga porque não tem condições de fazê-lo sem  prejuízo efetivo seu e de sua família, ou 

sem pôr em risco o bem estar próprio e de sua empresa. Desse modo, o mesmo tratamento 

formal deve ser atribuído à relação jurídica tributária, a fim de que, verificado o ânimo do 

agente de omitir-se intencional definitivamente de sua obrigação torna-se- configurado o 

delito. Note-se que, nesse caso, a caracterização do delito demanda necessariamente a 

ocorrência de fraude ou de outro artifício que viole a relação jurídica como forma de 

omitir-se definitivamente, como é o caso dos ensinamentos dos doutrinadores acima citados 

e da orientação dos códigos alemão, espanhol, português e argentino.  Saliente-se que essa 

avaliação quanto a uma omissão intencional e definitiva da obrigação é um juízo normativo 

de difícil verificação, e como tal somente pode ser formulado pelo judiciário caso a caso. É 

certo que constitui um indicativo relevante da existência do dolo a possibilidade do agente 

de recolher o tributo na data aprazada, entretanto, se levarmos em consideração que o 

crédito permanece hígido e o bem jurídico tutelado não foi lesionado, não pode ser esse o 

único elemento a condenar o empregador que aposta na ineficiência do Estado em fiscalizar 

e cobrar os tributos. Seria de extrema dificuldade caracterizar o dolo de lesão definitiva à 

relação jurídica pela simples existência de numerário a disposição do agente na data do 

vencimento, sem a ocorrência de uma fraude. Poderíamos até cogitar, nesse caso, da 

existência de materialidade delitiva, desde que aceitemos que se trata de um crime de 

perigo, o perigo de desconstituição do crédito, de tornar sem valor a relação jurídica 

tributária, mas, sem dúvida alguma, de qualquer forma, sempre será imprescindível para a 

caracterização do delito, a existência de dolo de lesão à função tributária do Estado, de 

modo que seria necessário provar a intenção do agente em lesionar a relação jurídica 

                                                 
352 GOMES, Luiz Flávio. Crimes Previdenciários. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p.34 
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tributária.  Ressalte-se, porem, que essa mudança de interpretação, passando a considerar o 

crime em tela como sendo um crime de perigo, não outorga ao bem jurídico tutelado uma 

conotação patrimonial, como poderiam afirmar alguns, mas, pelo contrário, a exigência do 

dolo específico reforça o entendimento de que a intenção do agente é desprezar, 

desconstituir e tornar sem efeito a relação jurídica tributária e o direito do Estado de cobrar 

o tributo. Ao contrário, a mora legitimamente motivada não constitui delito. Aliás, nesse 

sentido, são vários os julgados existentes, como veremos a seguir. 
 
 
 
 
 

5.4.2 A Jurisprudência dos Tribunais quanto ao Dolo Específico. 

De fato, existem diversos julgados que afirmam que o parcelamento 

ou pagamento da dívida antes de oferecida a denúncia, afasta a tipicidade, uma vez que 

incompatível com o animus rem sibi habendi, o que indica mais uma vez que o simples 

não pagamento na data definida em lei, sem o ânimo de lograr o fisco e tornar sem 

efeito a relação jurídica não constitui delito, consoante poderemos observar nos julgados 

colacionados a seguir. 
 
 
Processo 
RESP 165908 / PB ; RECURSO ESPECIAL 
1998/0014643-1  
Relator(a) 
Ministro HAMILTON CARVALHIDO (1112)  
Órgão Julgador 
T6 - SEXTA TURMA 
Data do Julgamento 
19/10/2000 
Data da Publicação/Fonte 
DJ 05.02.2001 p.00132 
Ementa  
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL. NÃO RECOLHIMENTO DAS 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARCELAMENTO DO DÉBITO ANTES DA 
DENÚNCIA. DOLO. AUSÊNCIA. FATO ATÍPICO. 
1. Para a configuração do crime disposto no artigo 95, alínea "d",da Lei nº 
8.212/91, é imprescindível a existência do elemento subjetivo do tipo, qual seja a 
vontade de fraudar a previdência, apropriando-se dos valores recolhidos. 
2. Recurso conhecido e improvido. 
Acórdão 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Sexta Turma 
do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, retificando decisão proferida na sessão de 3/10/2000, por 
unanimidade, conhecer do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do 
voto do Sr. Ministro-Relator. Votaram com o Relator os Srs. Ministros Fontes de 
Alencar, Vicente Leal e Fernando Gonçalves. Ausente, por motivo de licença, o Sr. 
Ministro William Patterson. 
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Processo 
HC 22755 / PR ; HABEAS CORPUS 
2002/0066067-0  
Relator(a) 
Ministro VICENTE LEAL (1103)  
Órgão Julgador 
T6 - SEXTA TURMA 
Data do Julgamento 
17/10/2002 
Data da Publicação/Fonte 
DJ 04.11.2002 p.00269 
Ementa  
PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OMISSÃO 
NO RECOLHIMENTO. PAGAMENTO  PARCELADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 
- Em  sede de crime  de apropriação indébita  por omissão no 
recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas  dos 
salários  dos empregados,  ocorre  a extinção da punibilidade, nos termos  do  
artigo 14,  da  Lei nº 8.137/90,  revigorada  pelo artigo 34,  da Lei nº 9.249/95,  
com  a  concessão  do parcelamento  do débito  pela  Administração,  segundo  a 
orientação  jurisprudencial  deste  Tribunal. 
- Para a caracterização do crime previsto no artigo 95, "d", da Lei 
8212/91, é indispensável a verificação do dolo, elemento subjetivo consistente na 
vontade de fraudar a Previdência, apropriando-se dos valores recolhidos. 
- Comprovado o parcelamento do débito antes do oferecimento da denúncia, resta 
ausente o elemento subjetivo essencial à 
caracterização do delito, resultando sem objeto a ação penal. 
- Habeas-corpus concedido. 
Acórdão 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Sr. 
Ministro-Relator. Os Srs. Ministros Fernando Gonçalves, Hamilton Carvalhido, 
Paulo Gallotti e Fontes de Alencar votaram com o Sr. Ministro-Relator. 
 
 
 
Processo 
RESP 408842 / CE ; RECURSO ESPECIAL 
2002/0010994-5  
Relator(a) 
Ministro FERNANDO GONÇALVES (1107)  
Órgão Julgador 
T6 - SEXTA TURMA 
Data do Julgamento 
01/10/2002 
Data da Publicação/Fonte 
DJ 21.10.2002 p.00427 
LEXSTJ VOL.:00163 p.00348 
Ementa  
PENAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO. OMISSÃO. ARTIGO 
95, "D", DA LEI Nº 8.212/91. CARACTERIZAÇÃO. DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 
1. É indispensável, para a caracterização do delito previsto no artigo 
95, "d", da Lei nº 8.212/91, a verificação do dolo, elemento subjetivo 
consistente  na vontade de fraudar a Previdência, apropriando-se dos 
valores recolhidos. Precedentes. 
2. Malgrado a tese de dissídio jurisprudencial, há necessidade, 
diante das normas regentes da matéria (artigo 255 RISTJ c/c o artigo 
541, parágrafo único do CPC), de confronto, entre trechos do acórdão 
recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se 
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos 
confrontados. Ausente a demonstração analítica do dissenso, incide a 
censura da súmula 284 do STF. 
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3.  Recurso especial não conhecido. 
Acórdão 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos 
votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, não 
conhecer do recurso. Os Ministros Hamilton Carvalhido, Fontes de 
Alencar e Vicente Leal votaram com o Ministro-Relator. Ausente, por 
motivo de licença, o Ministro Paulo Gallotti. 

Não podemos deixar de registrar que muitos juizes já se têm  

apercebido da necessidade de  estabelecer um diferencial para caracterizar o delito de 

omissão de recolhimento da contribuição previdenciária dos empregados, tomando como 

base a existência ou não do dolo específico. Desse modo, já podemos encontrar diversos 

julgados nesse sentido, além daqueles já expostos anteriormente, senão vejamos: 
“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APROPRIAÇÃO DE 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEI Nº 8212/91, ARTIGO 95. DENÚNCIA 
NÃO RECEBIDA. 
É imprescindível à caracterização, tanto do crime de apropriação indébita como 
das modalidades equiparadas, no caso, a apropriação de contribuições sociais, 
que o agente tenha agido dolosamente. E mais, que o dolo seja específico, ou 
seja, o agente tem a intenção de não restituir. 
... 
Na ausência de dolo, atipifica-se a conduta descrita na denúncia, razão pela qual 
a decisão de primeiro grau não merece ser reformada. 
Inteligência do artigo 43, I do CPP. Recurso improvido”353

 
 
 
“PENAL: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. APROPRIAÇÃO DE 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE DOLO. 
I – O não recolhimento de contribuição previdenciária não configura crime se 
ausente o dolo específico. 
II – Ordem concedida.”354

 
 
 
“PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA 
DESCONTADAS DE EMPREGADOS. PARCELAMENTO.  
O não recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas de empregados 
não configura o crime de apropriação indébita se ausente o dolo específico”355

 
 
Acórdão Integral 
 
 
Origem: TRIBUNAL - SEGUNDA REGIÃO  
Classe: RCCR - RECURSO CRIMINAL - 1060  
Processo: 2001.02.01.010575-0        UF: RJ         
Orgão Julgador: QUARTA TURMA 
Data da Decisão: 18/04/2001     Documento: TRF200085077  
Fonte DJU DATA:21/08/2001  
Outras Fontes Publicado na Revista nº 34  
Relator JUIZ ROGERIO CARVALHO  
Decisão: Acordam os membros da Quarta Turma do Tribunal Regional 
Federal da Segunda Região, por maioria, nos termos do voto do Relator, em 
negar provimento ao recurso.  

                                                 
353 TRF 5ª Região, Recurso Criminal nº 77 – CE, Rel. Juiz RIDALVO COSTA, DJU 10.06.94, p.30.495 
354 TRF 3ª Região, HC 94.03.097071-5 – SP, 2ª T, Rel. Juiz Aricê Amaral, j. 20.06.95. 
355 TRF 5ª Região, Recurso Criminal nº 84 – CE, Rel. Juiz Hugo de Brito Machado, DJU 11.11.94, p.64962. 
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Ementa PENAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO-
RECOLHIMENTO. LEI Nº 8212, ARTIGO 95, "D". lEI 9983/2000. DOLO. REAL 
CAPACIDADE DE AGIR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES.  
1. Indispensável, segundo teor do artigo 95, da Lei nº 8212/91 - delito omissivo 
para a acusação -, na redação anterior à promulgação da Lei nº 9983/2000, que o 
revogou, que os valores não recolhidos aos cofres públicos tivessem sido 
arrecadados pelo agente, não se punindo a simples desídia de não proceder à 
arrecadação e posterior repasse.  
2. Inconfundíveis as figuras do inadimplente e do sonegador fiscal, vez que, 
embora possam ser identificados por um ponto comum, o não pagamento, impõe 
demonstrar, em relação ao último, que ele tenha agido de forma fraudulenta, sob 
pena de se travestir a ação penal em verdadeira execução fiscal.  
3. Inserção no Código Penal, pela Lei nº 9.983/2000, no Capítulo da "Apropriação 
Indébita", do artigo 168-A - "Apropriação Indébita Previdenciária" - AC. 
Exigibilidade atual do dolo específico referente ao animus rem sibi habendi (a 
vontade de apropriação de coisa alheia, sem pretensão de restituí-la) para a 
configuração do delito. Não demonstrado tal elemento subjetivo pela acusação, 
insubsiste tipo legal.  
4. Quer se entenda o delito na modalidade de crime omissivo, nos termos do 
artigo 95, "d", da Lei nº 8212/91, quer se o examine na modalidade de 
apropriação indébita previdenciária, agora prevista no artigo 168-A doCP, se não 
fez o órgão acusatório por produzir qualquer prova a evidenciar que o recorrente 
não atuou conforme o resultado esperado pela norma penal (recolhimento de 
tributo), e o fez de forma livre e consciente, ou seja, não comprovou a real 
possibilidade de agir conforme previsão legal, tendo atuado com vontade livre e 
consciente de não recolher as contribuições previdenciárias junto ao INSS, ou que 
tenha ele atuado de forma dolosa, seja o dolo de não recolher, o dolo específico 
de fraudar ou o dolo específico de apropriar-se, cuja ação é exigida pelo "novo" 
tipo penal, resta não comprovada, nos autos, a existência do elemento subjetivo 
do tipo, não há como ter segmento a persecução.  
5. Recurso a que se nega provimento.  
 
 
 

Também a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça já se havia 

manifestado, no sentido da necessidade de provar a existência de dolo específico para a 

caracterização do crime de apropriação indébita da contribuição previdenciária dos 

empregados, senão vejamos: 
 
Superior Tribunal de Justiça 
 
Processo 
RESP 338473 / SE ; RECURSO ESPECIAL 
2001/0096661-3  
Relator(a) 
Ministro HAMILTON CARVALHIDO (1112)  
Órgão Julgador 
T6 - SEXTA TURMA 
Data do Julgamento 
17/06/2003 
Data da Publicação/Fonte 
DJ 04.08.2003 p.00447 
Ementa  
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. 
IMPRESCINDIBILIDADE. 
1. Em não sendo demonstrada a divergência jurisprudencial, isso de 
acordo com a lei processual e o Regimento Interno deste Superior 
Tribunal de Justiça, forçoso o não conhecimento da insurgência 
fundada na alínea "c" do permissivo constitucional. 
2. A dimensão subjetiva do tipo inserto no artigo 95, alínea "d", da 
Lei nº 8.212/91, não se esgota na consciência e vontade de 
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realização da conduta objetiva nele descrita, requisitando também a 
intenção do agente de apropriar-se dos valores devidos, e não 
recolhidos, aos cofres da autarquia previdenciária. 
3. É firme o entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça de que o tipo subjetivo da apropriação indébita de 
contribuições previdenciárias recolhe o animus rem sibi habendi, 
plenamente compatível com a natureza mista que grava o tipo objetivo 
desse delito, e uma das espécies de elemento subjetivo do tipo, que 
se afirma caracterizado, como é da doutrina, quando a intenção do 
agente é uma qualidade inerente ao próprio verbo tipificador da 
conduta. 
4. Recurso improvido. 
Acórdão 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal 
de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos 
do voto do Sr. Ministro-Relator. Os Srs. Ministros Paulo Gallotti, 
Paulo Medina e Fontes de Alencar votaram com o Sr. Ministro-Relator. 
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Hamilton Carvalhido. 

   
Superior Tribunal de Justiça 
 
ACÓRDÃO: RESP 447731/RS (200200863879) 
512782 RECURSO ESPECIAL  
RELATOR: MINISTRO PAULO MEDINA  
FONTE: DJ DATA: 28/10/2003 PG: 00368  
DATA DA DECISÃO: 17/06/2003  
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA  
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os 
Srs. Ministros Fontes de Alencar, Hamilton Carvalhido e Paulo Gallotti votaram com o 
Sr. Ministro Relator. 
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Hamilton Carvalhido. 
E M E N T A 
PROCESSUAL PENAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO LEGAL. NÃO 
RECOLHIMENTO. DOLO. EXIGÊNCIA. CONDUTA DIVERSA. INEXIGIBILIDADE. 
MATÉRIA FÁTICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. 
AUSÊNCIA. 
É indispensável, para a caracterização do delito previsto no artigo 95, "d", da Lei nº 
8.212/91, a verificação do dolo, elemento subjetivo consistente na vontade de fraudar 
a Previdência, apropriando-se dos valores recolhidos. Precedentes. (REsp 408.842/CE) 
Não se conhece de recurso especial quando o deslinde da questão demanda reexame 
do conjunto fático-probatório, face ao óbice contido na Súmula nº 07/STJ. 
Compete ao recorrente, para comprovar a divergência, proceder o cotejo analítico entre 
o aresto recorrido e o paradigma, como prescreve o artigo 255 do RISTJ. 
Recurso especial não conhecido. 
  
  

Contudo, a despeito de todas as considerações até aqui expostas 

quanto à imprescindibilidade de um dolo específico de lesão ao bem jurídico, mesmo no 

crime omissivo, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça persistia em julgar 

desnecessária a caracterização do dolo específico, o que provocou então um julgamento em 

Sessão conjunta, que decidiu, por maioria, pela unificação da jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de considerar o crime de apropriação indébita da 

contribuição previdenciária dos empregados como sendo um crime de mera conduta, na 
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qual é desnecessário o dolo de apropriação, sendo atualmente esse o pensamento 

preponderante junto ao Superior Tribunal de Justiça. 

  
Superior Tribunal de Justiça 
 
 
ACÓRDÃO: RESP 541821/PB (200300985706) 
512567 RECURSO ESPECIAL  
 RELATOR: MINISTRO GILSON DIPP  
 FONTE: DJ DATA: 28/10/2003 PG: 00354  
DATA DA DECISÃO: 23/09/2003  
ORGÃO JULGADOR: - QUINTA TURMA 
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu provimento, nos termos do voto do 
Ministro Relator. Os Srs. 
Ministros Laurita Vaz, José Arnaldo da Fonseca e Felix Fischer votaram com o Sr. 
Ministro Relator. 
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Jorge Scartezzini. 
EMENTA 
CRIMINAL. RESP. NÃO-RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 
DOLO GENÉRICO. ANIMUS REM SIBI HABENDI. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. 
RECURSO PROVIDO. 
I - A conduta descrita no tipo penal do artigo 95, "d", da Lei nº 8.212/95 é centrada no 
verbo "deixar de recolher", sendo desnecessária, para a configuração do delito, a 
comprovação do fim específico de apropriar-se dos valores destinados à Previdência 
Social. Precedentes II - Recurso provido. 
  

 
Superior Tribunal de Justiça 
 
ACÓRDÃO: RESP 501460/RS (200300244361) 
543411 RECURSO ESPECIAL  
 DATA DA DECISÃO: 23/03/2004  
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA  
RELATOR: MINISTRO PAULO GALLOTTI  
FONTE: DJ DATA: 17/05/2004 PG: 00297  
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Sexta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e lhe negar 
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 
Os Srs. Ministros Paulo Medina e Hamilton Carvalhido votaram com o Sr. Ministro 
Relator. 
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Hamilton Carvalhido. 
E M E N T A 
PENAL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DE EMPREGADOS. ARTIGO 168-A DO CÓDIGO 
PENAL. CRIME OMISSIVO PRÓPRIO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO 
ESPECÍFICO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NA 3ª SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REEXAME DE PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 
1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do ERESP nº 331.982/CE, pacificou 
entendimento de que o crime de apropriação indébita previdenciária caracteriza-se com 
a simples conduta de deixar de recolher as contribuições descontadas dos empregados, 
sendo desnecessário o animus rem sibi habendi para a sua configuração. 
2. Trata-se, pois, de crime omissivo próprio ou puro, que se aperfeiçoa 
independentemente do fato de o agente (empregador) vir a se beneficiar com os 
valores arrecadados de seus empregados e não repassados à Previdência Social. 
3. A exigência do dolo específico tornaria praticamente impossível atingir o objetivo do 
legislador ao editar a norma contida no artigo 168-A do Código Penal, que é o de 
proteger o patrimônio público e os segurados da Previdência Social. 
4. A análise da tese de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa 
obriga, necessariamente, o reexame de provas, vedado em sede de recurso especial, a 
teor do disposto na Súmula nº 7 desta Corte. 
5. Recurso especial parcialmente conhecido, mas desprovido. 
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5.5 CRIME DE MERA CONDUTA, PRISÃO POR DÍVIDA E OFENSA Á 
CONSTITUIÇÃO E AO  PACTO DE SAN JOSE DA COSTA RICA 

 

Como vimos anteriormente a corrente majoritária da doutrina 

capitaneada nacionalmente por Misabel Abreu Machado Derzi, Roque Antônio Carraza e 

Hugo de Brito Machado, dentre outros, postula que a característica essencial do crime 

tributário é a fraude. A legislação alemã, bem como os autores alemães, espanhóis e 

portugueses356 também asseveram a necessidade do elemento reprovável que é a fraude. 

Tais ensinamentos impelem nos a concluir que a inexistência de uma conduta que viole a 

relação jurídica torna sem sentido a proteção penal, mormente em face da possibilidade de 

se haver o crédito tributário através da ação executiva, uma vez que subsiste íntegra a 

relação jurídica tributária.  

Portanto, a partir do momento em que se exclui da conduta omissiva 

o dolo específico de se lesionar a competência tributária do Estado, ou seja, a partir do 

momento em que se tipifica uma mera conduta, desvinculada de qualquer intenção do 

agente de desnaturar uma obrigação tributária e macular a relação jurídica obrigacional 

entre o Estado e o sujeito passivo, estaremos diante da criminalização de uma dívida 

tributária. 

Nesse sentido, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho assevera “o 

delito previsto no artigo 168-A, do código Penal, não mais pode ser classificado como 

crime de mera conduta, sob pena de se verificar inconstitucional. (...) Em outras palavras, 

ou o artigo é inconstitucional, porque dá espaço à prisão por dívidas, ou se salva a sua 

constitucionalidade, exigindo que o elemento subjetivo não seja composto só do dolo, mas 

                                                 
356 “artigo 24 – Abuso de confiança fiscal: 
1. Quem com intenção de obter para si ou para outrem vantagem patrimonial indevida,  e estando 

legalmente obrigado a entregar ao credor tributário a prestação tributária que nos termos da lei deduziu, 
não efetuar tal entrega total ou parcialmente será punido com pena de multa até 1000 dias” – Dec. Lei 20-
A/90. (grifo nosso) 
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também do animus rem sibi habendi, adequando-se a tipificação da conduta como 

verdadeira apropriação indébita”357. 

Guilherme de Souza Nucci, por sua vez, também leciona que  

... parte da jurisprudência apresentava uma orientação 
extremamente rigorista em relação à interpretação do artigo 95, d, 
da Lei nº 8212/91, no sentido de que bastaria o não recolhimento de 
importância que devesse ser descontada e que como tal constava da 
contabilidade, para que se configurasse o ilícito penal. (...) A 
posição intermediária, com a qual concordamos plenamente, 
terminou prevalecendo, isto é, não há equiparação entre o crime 
previdenciário, que prevê uma figura omissiva própria, e 
apropriação indébita. Entretanto, não se pode admitir que inexista 
elemento subjetivo do tipo específico, consistente na especial 
vontade de se apossar de quantia pertencente ao INSS. Transformar 
o crime previdenciário num delito de mera conduta seria indevido, 
porque transformaria a lei penal num instrumento de cobrança. 
Assim o devedor que, mesmo sem intenção de se apropriar da 
contribuição, deixasse de recolhê-la a tempo, em vez de ser 
executado pelas vias cabíveis, terminaria criminalmente processado 
e condenado358  

Registre-se, portanto, que se admitirmos que se trata de um crime 

omissivo próprio, não há  que se falar em apropriação indébita, uma vez que a apropriação 

indébita, é sabido, é crime comissivo e exige o animus rem sibi habendi; por outro lado, se 

alguns magistrados concluem que não se trata de apropriação, uma vez que o crime é 

omissivo próprio, pode-se concluir também que se trata de uma simples dívida, haja vista 

que, se não existe apropriação indébita, é porque o dinheiro nunca foi da União, e, portanto, 

é dívida tributária. Nesse caso, ou é uma coisa ou outra, ou é crime ou é dívida tributária. 

Não se pode criar um novo tipo penal que diga simplesmente que o não recolhimento de 

tributo no prazo determinado em lei é crime. Se não houve fraude, não se tentou enganar o 

fisco, não foram forjados documentos ou feitas declarações falsas, e não se omitiram 

informações então não existe crime, é somente uma dívida. O governo precisa 

                                                 
357 Extraído do texto da apelação criminal 2002.04.01.041627-1/SC, interposta pelo ilustre advogado, 

professor, doutor e diretor do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, 
com quem tive a honra de discutir questões sobre o presente tema e obter relevantes contribuições de 
pesquisa. 

358 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado.  São Paulo: RT, 2000. p. 476. 
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simplesmente utilizar os meios de fiscalização, cobrança e execução que lhe estão 

disponíveis, a fim de obter o seu crédito. 

Note-se que se excluirmos a situação de suposta apropriação indébita 

nada mais resta no aspecto objetivo do tipo penal, a não ser a descrição do não 

recolhimento de dívida tributária própria. Nesse sentido, é exatamente o mesmo que deixar 

de recolher uma parcela do Imposto de Renda de Pessoa Física, talvez por esquecimento, 

talvez por falta de dinheiro, mas, de qualquer forma, o não recolhimento na data do 

vencimento constituiria crime exatamente nos mesmos moldes do artigo 95, “d” da Lei nº 

8212/91 ou do artigo 168-A do Código Penal. Note-se que esse é o grande problema de 

alguns tribunais que insistem em considerar o crime do artigo 168-A como sendo crime de 

mera conduta, uma vez que se recusam a rever decisões que foram pautadas em conceitos 

equivocados e baseadas em análises precipitadas, ou seja, a política desses tribunais conduz 

para o seguinte resultado: “se a primeira decisão for errada as demais também serão”. Daí 

A se pacificar uma jurisprudência é um pequeno passo, principalmente para os nossos 

Tribunais, que se encontram assoberbados de trabalho e nos quais copiar é muito mais fácil 

e cômodo, bastando simplesmente repetir os julgados. 

Dessarte, uma vez já definido o fato de que a exclusão do animus 

rem sibi habendi da conduta “deixar de recolher” implica a criminalização de uma dívida,  a 

indagação que fazemos agora é se o Estado poderia ou não criminalizar uma dívida, em 

face do disposto no artigo 5º, LXVII, da CF/88, e no artigo 7, item 7 do Pacto de San José 

da Costa Rica assinado pelo Brasil e incorporado a nossa legislação através do Decreto 

Legislativo Nº 27, de 26/05/92, e promulgado pelo Presidente da República, em 06/11/92 

pelo Decreto Nº 678. 

Dispõe o artigo 5º, LXVII, da CF/88, que “não haverá prisão civil 

por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário inescusável de 

obrigação alimentícia e a do depositário infiel”. Já o artigo 7, item 7 do Pacto de San José 

da Costa Rica disciplina que “ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não 

limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de 

inadimplemento de obrigação alimentar”. Com base na simples leitura dos dispositivos 

legais evidencia-se que a convenção internacional da qual o Brasil é signatário é 
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literalmente mais ampla e abrangente do que o próprio dispositivo constitucional, onde por 

força do grupo de pressão da nobreza e dos banqueiros, incluiu-se desde a Constituição359 

de 1946,  a possibilidade da prisão do depositário infiel (costumeiramente representado 

pelo devedor que oferece bem próprio como garantia fiduciária de empréstimos bancários) . 

Por outro lado, também é inegável que o legislador constitucional se referiu somente à 

prisão civil e não à prisão decorrente de sanção penal, razão pela qual alguns autores de 

considerável calibre – como Andreas Eisele360, Pedro Roberto Decomain361, Edmar 

Oliveira Andrade362 e João Luiz Coelho da Rocha363, dentre outros – balizados 

exclusivamente numa interpretação literal do artigo 5º, LXVII, da CF/88, afirmam que 

somente foi proibida a prisão civil, sendo permitida, por conseguinte, a prisão penal por 

dívida. Por outro lado, toda uma corrente majoritária de constitucionalistas, desde 

Canotilho, Clemerson Merlin Cléve, José Afonso da Silva, Alexandre de Moraes e outros 

doutrinadores de peso, asseveram que as interpretações sistêmicas, lógicas e teleológicas 

são mais confiáveis do que uma interpretação gramatical. Nesse sentido, cabe 

investigarmos e entendermos qual de fato é o verdadeiro sentido da norma constitucional e 

qual deve ser o verdadeiro alcance da proibição da prisão por dívida estabelecida em nossa 

Constituição, principalmente se analisada em conjunto com a convenção internacional da 

qual o Brasil é signatário. 

Registre-se que, em momento algum, questiona –se  o fato de que 

prisão civil e prisão penal são institutos diversos, com origem e finalidades diversas, e 

quanto a isso não existe dúvida nenhuma, desde que o texto constitucional é claro. Por esse 

motivo, a posição de Álvaro Vilaça Azevedo364, José Cretella Júnior365, e Celso Ribeiro 

                                                 
359 A Constituição de 1891 era omissa quanto a proibição da prisão por dívidas. Já a Constituição de 1934, 

artigo 113, 30, disciplinava: “não haverá prisão por dívidas, multas ou custas”. A Constituição de 1937 
também foi omissa, vindo a ser proibida novamente somente na Constituição de 1946, artigo 141, §32: 
“não haverá prisão civil por dívida, multa ou custas, salvo o caso do depositário infiel e o de 
inadimplemento de obrigação alimentar, na forma da lei”, sendo que este mesmo texto veio a ser repetido 
na Constituição de 1967, artigo 150, §17, exatamente nos mesmos termos.  

360 EISELE, Andréas. Op. cit. P. 130. 
361 DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes contra a ordem tributária. 2.ed. Florianópolis: Obra Jurídica, 1995. 

p.94 
362 ANDRADE, Edmar Oliveira. Direito Penal Tributário. Crimes contra a ordem tributária.  São Paulo: 

Atlas, 1995. p.112. 
363 ROCHA, João Luiz Coelho da. A Lei nº 8137 e a prisão por débito tributário.  In Revista de Direito 

Mercantil. V.87. São Paulo: RT, 1992. p. 68.  
364 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Prisão Civil por Dívida. São Paulo: RT, 1993. p.45. 

 235



Bastos366 é acertada, quando asseveram que a Constituição proibiu literalmente a prisão 

civil e não a prisão penal. Entretanto, não se pode negar que, na prática, a ameaça de prisão, 

seja ela civil ou penal, consiste em um poderoso instrumento de persuasão ao pagamento, 

inclusive, até com o sacrifício de bens pessoais, e, nesse caso, nenhum desses doutrinadores 

seria capaz de negar a grande vantagem concedida ao credor que tem seus créditos elevados 

à categoria de bens jurídicos penalmente tutelados. Desse modo, é perfeitamente possível 

afirmar que, muito embora exista diferença entre a prisão civil e a prisão penal, ambas se 

prestam à mesma finalidade quando são imputadas a um simples devedor de dívida 

pecuniária, qual seja, o de forçar a todo o custo o adimplemento da obrigação. Portanto, se 

efetuarmos a leitura do dispositivo constitucional tão-somente com base na letra da lei, em 

seu sentido gramatical, perder-se-ia a finalidade da existência do referido dispositivo, uma 

vez que seria muito fácil burlarmos a Constituição, bastando tão-somente serem 

promulgadas leis que criminalizassem uma dívida, transformando a prisão penal em 

instrumento de coerção, de modo que de nada adiantaria o dispositivo constitucional, 

sendo, por conseguinte, verdadeiramente letra morta. 

Hugo de Brito Machado leciona que “admitir que a Constituição, ao 

vedar a prisão civil por dívida, não está proibindo também a definição da dívida como 

crime é outorgar ao legislador ordinário ferramenta que lhe permite destruir completamente 

a supremacia constitucional. Na interpretação da norma jurídica, especialmente da norma 

da Constituição, tem-se que ir além do elemento meramente literal. É preciso buscar a 

realização dos objetivos que a norma tende a alcançar, os valores humanos que tende a 

realizar”367. 

A própria Constituição impõe limites ao legislador, como bem 

assevera Clemerson Merlin Cléve:  

 

Na verdade, a constituição proíbe a prisão por dívida, sendo certo que o 
expediente de criminalizar condutas encontra limites. A questão que se 
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coloca é se está livre o legislador ordinário para tipificar quaisquer 
condutas, subvertendo, inclusive, a natureza dos conceitos e fraudando a 
Constituição. É evidente que não está. A liberdade de configuração do 
legislador (José Joaquim Gomes Canotilho, Constituição Dirigente e 
vinculação do legislador, Coimbra, Coimbra Editora, 1982) encontra, 
aliás como tudo, também os seus limites. Por isso, não pode o legislador, 
por exemplo, fraudando a Constituição, transformar qualquer 
inadimplemento contratual, inclusive que importe obrigação pecuniária, 
em crime. Uma medida desse naipe representaria inequívoco expediente 
desviante da função legislativa e agressora da Constituição.  
(...) 
A simples tipificação como crime da conduta omissiva do sujeito passivo 
tributário (contribuinte ou responsável) não é compatível com o texto 
constitucional à luz de uma leitura mais sofisticada e, especialmente, 
compromissada com a efetividade da Constituição, assim como dos 
direitos fundamentais que ela proclama368. 

Note-se, primeiramente, que se entendermos ser possível a 

criminalização da dívida, corremos o risco do grupo de pressão dos banqueiros estimular 

membros do nosso legislativo a criar uma norma penal que tipifique uma conduta, como 

por exemplo “deixar de pagar as prestações de amortização de financiamento bancário na 

data convencionada no contrato. Pena: Reclusão de 1 a 4 anos”. Desse modo, teríamos 

então uma prisão penal por dívidas, o que, segundo aqueles que se amparam na 

interpretação gramatical do dispositivo constitucional seria possível, apesar de 

considerarmos esse dispositivo uma aberração. Todavia, não existe diferença entre esse 

dispositivo ora inventado, que nos causa tanta repulsa, e aquele que pune quem não paga 

em dia tributo ao governo, pois dívida é dívida, e tanto faz se o credor é o governo ou uma 

instituição financeira. Esse exemplo, porém, foi aventado justamente para causar de plano o 

choque, a revolta e a aversão a qualquer forma retrógrada e medieval de cobrança de dívida 

mediante coerção penal. Já foi se o tempo em que os ricos e usurários faziam as leis para 

oprimir os pobres, quando as dívidas eram pagas através do próprio corpo. É necessário 

precavermo – nos dessa nova forma de dominação moderna, através da distorção das leis 

em favor de Estados incompetentes e legisladores venais.  

Registre-se, por oportuno, a opinião de Eduardo Marcial Ferreira 

Jardim, para quem a criminalização do inadimplemento de obrigação tributária chega a ser 
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intolerável, afirmando que “o grau de absurdidade ganha foros de maior repúdio na medida 

em que a aludida legislação desrespeita frontalmente a CF”369   

Por sua vez Hugo de Brito Machado assevera que:  

 

Realmente, a Constituição Federal estabelece que ‘não haverá prisão civil 
por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel’ (Artigo 5º, 
LXVII.). Como ensina CELSO RIBEIRO BASTOS, nos tempos modernos já 
não se aceita mais prisão do devedor inadimplente, sendo cabível, em seu 
lugar, a execução do patrimônio do responsável por dívida (Comentários à 
Constituição do Brasil, Saraiva, São Paulo, 1989, 2º vol., pág. 304) 
Não se diga que a vedação constitucional, porque se reporta apenas à 
prisão civil, não se opõe à lei ordinária que define como crime o 
inadimplemento de dívida, para reprimi-lo com pena prisional. Não é 
assim. A lei ordinária que define como crime o simples inadimplemento de 
uma dívida, e comina para o que nele incorre pena prisional, conflita com 
a norma da Constituição que proíbe a prisão por dívida. Há, na verdade, 
evidente antinomia entre a norma da Constituição que proíbe a prisão por 
dívida, e aquela, da lei ordinária, que define como crime o inadimplemento 
de dívida, para viabilizar, dessa forma, a aplicação da pena prisional ao 
devedor inadimplente. 
Toda norma jurídica alberga valor, cuja presença permite que se 
estabeleça a coerência do sistema jurídico. Na proteção de cada bem 
jurídico, de cada bem da vida, tem-se de evitar a incongruência. Por isto, 
doutrina USERA: "La sistematicidad en el ámbito constitucional alcanza 
su mayor relieve en la necessaria ponderación de bienes igualmente 
protegidos" (RAÚL CANOSA USERA, Interpretacion Constitucional y 
Formula Politica, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, pág. 
215). 
A norma da Constituição que proíbe a prisão por dívida alberga direito à 
liberdade, colocando-o em patamar superior ao direito de receber um 
crédito. Isto não quer dizer que o direito de receber um crédito restou sem 
proteção jurídica. Quer dizer que essa proteção não pode chegar ao ponto 
de sacrificar-se a liberdade corporal, a liberdade de ir e vir. Limita-se, 
pois, à proteção do direito de receber um crédito ao uso da ação destinada 
a privar o devedor de seus bens patrimoniais, a final desapropriados no 
processo de execução. 
O sistema jurídico, considerados os valores que alberga, é 
necessariamente coerente. Suas eventuais antinomias devem ser 
eliminadas, e quando em conflito se encontram normas de diversa 
hierarquia a eliminação se faz sem qualquer dificuldade, porque ‘o juiz, 
quando se encontrar frente a um conflito entre uma norma superior e uma 
norma inferior, será levado a aplicar a norma superior’ (NORBERTO 
BOBBIO, Teoria do Ordenamento Jurídico, 4ª edição, Editora 
Universidade de Brasília, 1994, pág. 111). 
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É certo que estamos falando de inadimplência de dívida, e não de práticas 
fraudulentas. ‘O que o bom senso repele é responder a liberdade 
individual pelo pagamento de dívidas, salvo em caso de fraude. A 
liberdade poderá responder pela fraude, e não pela dívida em si.’ ( A. DE 
SAMPAIO DÓRIA, Direito Constitucional, Max Limonad, São Paulo, 
1960, vol. 4º, pág. 683) 370

Seguindo esse mesmo entendimento, Misabel Abreu Machado Derzi 

afirma definitivamente a “...inexistência em nosso sistema jurídico de prisão por dívida, ou 

seja, da cominação de pena privativa de liberdade pela simples ausência de pagamento de 

tributo devido pelo agente”, asseverando ainda que “se esse agente cumpriu regularmente 

com suas obrigações acessórias, informou corretamente à Fazenda Pública sem fraude, 

ludíbrio ou omissão, inexiste, portanto, o crime”371. 

Por outro lado, se pensarmos nos fins da Lei Maior, na proteção dos 

direitos do homem, e na própria estrutura da norma do artigo 5º, vemos logo de plano que o 

núcleo essencial da norma estabelece uma situação fática que não pode ensejar uma 

determinada aplicação de punição, ou seja, estabelece a comparação entre dois valores e a 

não sujeição de um em face da existência do outro. Portanto, a mensagem principal do 

dispositivo em questão é a impossibilidade de uma determinada situação civil de moratória 

servir de base e justificativa para a aplicação de uma sanção que restringe o direito à 

liberdade do agente. A Constituição coloca na balança dois valores e afirma que um é muito 

superior ao outro não podendo ser sacrificado o maior em prol da proteção do menor. 

Portanto, em resumo de um lado temos uma situação de mora, e do outro o direito de 

liberdade do indivíduo, sendo, na realidade, secundária a avaliação se a decisão originou-

se em um processo civil ou penal, uma vez que o núcleo essencial do resultado é o mesmo 

qual seja, a privação da liberdade do devedor. Existe, contudo, no dispositivo 

constitucional, a palavra “civil”, que muito embora secundária atribui uma qualidade à 

prisão. Entendem por isso, os interpretes literais, que o legislador constitucional permitiu a 

criminalização da dívida; todavia, uma interpretação sistêmica leva-nos a concluir que o 

sentido da norma não é outro senão o de que a prisão penal em hipótese alguma é 
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admitida e a prisão civil somente o será no caso de pensão alimentícia e depositário 

infiel, caso contrário, seria o mesmo que afirmar que o direito e garantia fundamental 

definido no referido dispositivo não é uma reserva material constitucional e não pode 

impedir a União de legislar sobre Direito Penal com relação àquela matéria, o que tornaria 

o dispositivo completamente inócuo. 

Ora é indiscutível que o disposto no artigo 5º LXVII, trata-se de um 

direito fundamental, de uma garantia constitucional de que o direito de liberdade do 

cidadão não será violado em razão de dívidas, não importando de que forma, ou de que 

maneira a situação “dívida” será manipulada, ou tratada para vir a demandar a restrição a 

um direito de maior valor. Nesse sentido, Clemerson Merlin Cléve afirma que os artigos 2º, 

II, da Lei nº 8137/90 e 95, d, da Lei nº 8212/91 “fraudam a constituição, na medida em que 

quebram uma situação de não-sujeição garantida ao cidadão pela Lei fundamental pelo 

simples deslocamento discursivo na norma legislativa que, saindo do campo não penal 

(prisão civil) ingressa no território da disciplina criminal (prisão penal), embora com o fim 

claríssimo de alcançar idêntico objetivo”372. 

O Direito Penal é notoriamente subsidiário isso significa que por ser 

muito mais gravoso atingindo um direito de maior quilate, pelo Princípio da 

Proporcionalidade somente deve ser aplicado às situações onde o bem jurídico tutelado for 

de igual valor e onde, por conseguinte, seja insuficiente e insatisfatória a aplicação de uma 

sanção de natureza civil adequada à retribuição de lesões de menor gravidade. É 

inquestionável que é muito pior ser processado penalmente do que civilmente, e que ter seu 

nome lançado no rol dos culpados, perdendo a primariedade e sendo passível de ter 

limitada sua liberdade e o seu direito de ir e vir.  Ora, existe uma regra natural e que por 

isso dispensa qualquer explicação de que “quem pode fazer ‘o mais’ também pode fazer ‘o 

menos’”, ou, no sentido inverso, “se ‘o menos’ não é permitido ‘o mais’ também não é”, 

desse modo, torna-se claro que quem não pode fazer ‘o menos’, nunca jamais poderá fazer 

‘o mais’, e, neste caso, “o mais” se trata de uma prisão penal, e “o menos” de uma prisão 

civil. Se não se pode restringir temporariamente a liberdade de uma pessoa em razão de 
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uma dívida, sob a condição de que se pagar será posta em liberdade, com muito mais razão 

não seria permitido atribuir a pecha de criminoso ao devedor e lançar o seu nome no rol de 

culpados, decretando a sua prisão incondicional por prazo certo. 

Importa observarmos também as considerações de Clemerson a 

respeito dos ensinamentos de Alexy referente aos conceitos que se encontram subjacentes 

ao comando constitucional. Assevera o autor que:  

 

em face do direito de não sujeição, o cidadão possui, perante o Estado, 
também uma posição jurídica insuscetível de derrogação. Depreende-se do 
artigo 5º, LXVII, da Constituição, que o cidadão não pode sofrer privação 
de liberdade em função de dívida. É evidente que a dívida possui uma 
natureza civil. Ora, na medida em que se criminaliza uma conduta 
omissiva consistente no não-pagamento de dívida tributária, está o 
legislador interferindo em conceitos que estão subjacentes ao comando 
constitucional. Alexy (op. cit. p. 194) assim formaliza a afirmação: ‘Que 
existe una posición jurídica significa que vale una correspondiente norma 
(individual o universal). El derecho del ciudadano frente al Estado de que 
éste no elimine una posición jurídica del ciudadano es, por lo tanto, um 
derecho a que el Estado no derogue determinadas normas’. 
Pois foi precisamente o que o Estado fez. Derrogou as normas que davam 
ao contribuinte a condição de contribuinte, transformando-o, de 
contribuinte remisso (na hipótese de inadimplemento), em contribuinte 
criminoso. Desnaturou-se o conceito de dívida civil (tributária) 
transformando o não pagamento em conduta criminosa, quebrantando-se, 
com este esperto deslocamento conceitual, a norma subjacente ao texto 
proclamado no artigo 5º, LXVII, da CF. É inquestionável que a operação, 
aparentemente exitosa até agora (em face da inexplicável tolerância de 
parcela do Judiciário), corporifica verdadeira fraude373.    

Nesse sentido, concluímos, portanto, que é tão-somente o rótulo o 

único fundamento de uma decisão judicial que considera a prisão pelo crime de “deixar de 

recolher ...” como sendo uma prisão penal e não civil. Nenhum dos julgados dessa natureza 

analisa a essência da situação jurídica resultante da conduta descrita no delito, mas tão-

somente o fato de existir um tipo penal que descreve a conduta em análise. Ora, a dívida, a 

inadimplência e a moratória são inquestionavelmente situações jurídicas de natureza civil. 

Se estamos obtendo decisões pelos rótulos estamos então à mercê de incautos e 

despreparados legisladores de nossa nação, independente do conteúdo e natureza dos 
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institutos disciplinados pelas leis, os quais são então lamentavelmente desprezados pelos 

tribunais, já assoberbados de trabalho, que observam somente o rótulo, ou seja, se existe um 

tipo penal então é de natureza penal, não se apercebendo que se trata da simples tentativa 

de burlar a Constituição pela criminalização de um instituto de natureza eminentemente 

civil. Visto o dispositivo por este prisma, basta então criarmos uma lei que estabeleça que 

contrair financiamento bancário e deixar de recolher o valor das prestações devidas no 

tempo acordado é crime de apropriação indébita, ou de locupletamento ilícito ou de 

estelionato que então tal conduta deixará de ser punida com prisão civil e passará a sê-lo 

com prisão penal. 

No tocante ao Pacto de San José da Costa Rica, não existem dúvidas 

quanto ao fato de que uma vez incorporado ao ordenamento jurídico nacional em 1992, 

tornou sem efeito toda e qualquer tentativa anteriormente existente de criminalização de 

dívida, revogando, portanto, os dispositivos contrários constantes nas leis 8137/90 e 

8212/91, desde que considerados como “crimes de mera conduta”, e, portanto, simples 

dívida de tributos. A discussão reside todavia, quanto à legislação superveniente, qual seja, 

a Lei nº 9983/00, uma vez que predomina o entendimento de que acordos e convenções 

internacionais não se encontram em uma posição hierárquica superior à das leis ordinárias, 

por terem sua eficácia, outorgada por decreto legislativo. Entretanto, esquecem-se os 

doutrinadores favoráveis à criminalização de dívidas, que a Convenção Internacional, no 

artigo 7, item 7, introduziu um direito e garantia fundamental, e não uma regra de 

conduta comum, de modo que, dada a sua natureza a mesma passou a fazer parte 

imutável de nossos direitos e garantias fundamentais consoante expressa o artigo 5º §2º 

da CF/88, segundo o qual “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos Tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. Note-se, portanto, que a 

própria Constituição eleva os direitos e garantias recepcionados dos tratados internacionais 

ao patamar de norma constitucional. 

Nesse sentido, Flávia Piovesan leciona que   

A Carta de 1988 inova, assim ao incluir dentre os direitos 
constitucionalmente protegidos, os direitos enunciados nos tratados 
internacionais de que o Brasil seja signatário. 
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Ora, ao prescrever que ‘os direitos e garantias expressos na Constituição 
não excluem outros direitos decorrentes dos tratados internacionais’, a 
contrario sensu, a Carta de 1988 está a incluir, no catálogo de direitos 
constitucionalmente protegidos, os direitos enunciados nos tratados 
internacionais em que o Brasil seja parte. Este processo de inclusão 
implica a incorporação pelo texto constitucional destes direitos. 
Ao efetuar tal incorporação, a Carta está a atribuir aos direitos 
internacionais uma natureza especial e diferenciada, qual seja, a natureza 
de norma constitucional. Os direitos garantidos nos tratados de direitos 
humanos de que o Brasil é parte integram, portanto, o elenco dos direitos 
constitucionalmente consagrados. Esta conclusão advém ainda de 
interpretação sistemática e teleológica do texto, especialmente em face da 
força expansiva dos valores da dignidade humana e dos direitos 
fundamentais, como parâmetros axiológicos a orientar a compreensão do 
fenômeno constitucional374.  

Por conseguinte, torna-se irretorquível que o tratado internacional, ao 

ser recepcionado pelo nosso ordenamento pátrio, veio consolidar definitivamente o direito 

de não sujeição à privação de liberdade por dívida, abolindo qualquer discussão em torno 

da constrição ao direito de liberdade em razão de dívidas.  

Mais adiante conclui a jurista que, 

 
...na hipótese de eventual conflito entre o Direito Internacional dos 
Direitos Humanos e o Direito interno, adota-se o critério da prevalência 
da norma mais favorável à vítima. Em outras palavras, a primazia é da 
norma que melhor proteja, em cada caso, os direitos da pessoa humana. 
Ressalte-se que o Direito Internacional dos Direitos Humanos apenas vem 
aprimorar e fortalecer o grau de proteção dos Direitos consagrados no 
plano normativo interno. A escolha da norma mais benéfica ao indivíduo é 
tarefa que caberá fundamentalmente aos Tribunais Nacionais e a outros 
órgãos aplicadores do direito, no sentido de assegurar a melhor proteção 
possível ao ser humano375.  

Não há que se falar, portanto, numa eventual colidência entre os dois 

institutos principalmente porque ambos pretendem a proteção dos direitos humanos, mais 

especificamente a proteção do direito à liberdade contra o uso do poder prisional pelo 

Estado, sob o subterfúgio de estar protegendo às relações econômico-financeiras (ou 

tributárias). Nesse caso, saliente-se que ambos os institutos seguem em uma mesma direção 

e orientação, só que um dispositivos é mais claro e abrangente do que o outro, e por essa 
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razão torna-se aplicável, alçando o status de norma constitucional. Note-se que, mesmo se 

admitida a colidência de direitos, o próprio texto do tratado, no artigo 29, item b, ratifica a 

prevalência da norma mais favorável à pessoa humana. Contudo, considerando, as razões 

outrora expostas, pendemos para o entendimento de que tanto a Constituição Federal, 

quanto o Tratado proíbem a prisão por dívidas, permitindo a Constituição somente a prisão 

civil, nos casos referidos. 

Portanto, quer seja pelo fato da norma constitucional prevista no 

artigo 5º, inciso LXVII da Constituição Federal estabelecer o direito de não sujeição do 

direito de liberdade em face da existência de dívidas, quer seja pela recepção no 

ordenamento jurídico do Pacto de San José da Costa Rica, não há como admitir que o 

legislador penal tenha a possibilidade de tipificar como uma conduta delitiva uma situação 

de dívida pecuniária, um simples estado de moratória  econômica. Afirmar que uma mera 

situação de dívida seria suficiente para ensejar a restrição do direito de liberdade do 

devedor, seria retroceder no tempo e utilizar as leis em benefício dos credores, fraudando a 

Constituição e fazendo tabula rasa dos Princípios constitucionais de garantia do Direito 

Penal Mínimo e da Proporcionalidade. 

  

6  CONCLUSÃO    

Nosso estudo teve origem no questionamento a respeito da 

criminalização do não recolhimento da contribuição previdenciária dos empregados devida 

pelos empregadores ao INSS em face do suposto recolhimento efetuado dos salários dos 

empregados, consoante tipificado no artigo 168-A do Código Penal. Em nossa investigação 

vimos inicialmente que a lei foi erigida ao patamar de principal meio de dominação, o que 

fez com que fosse criado, nesse sentido, uma presunção de legitimidade sempre que 

houvesse a exigência de um comportamento ativo ou passivo por parte de uma norma legal. 

Em face dessa presunção de legitimidade, foi necessário entender a formação desse 

conceito de dominação através das leis, e delimitar os princípios legais que balizam a sua 

aplicação, a fim de poder compreender que as leis não são legítimas simplesmente por 

serem leis, mas sim porque, incluídas em um sistema de normas jurídicas, obedecem a 
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princípios democráticos, e por essa razão passamos a estudar então o surgimento do 

Princípio da Legalidade. Assim, estudamos com base nos escritos de Kelsen e Cossio o 

instrumento de dominação em sua estrutura formal complexa, qual seja, a norma legal. 

Evoluímos, posteriormente, ao estudo da norma tributária, no qual definimos os parâmetros 

da norma que institui a contribuição previdenciária dos empregados e que estabelece uma 

relação jurídica tributária entre o empregador e a União. Posteriormente, adentramos os 

Princípios de Direito Penal, mormente os conceitos que envolvem a definição de delito, 

para, finalmente, aplicarmos tais conceitos ao dispositivo penal que criminaliza o não 

recolhimento da contribuição previdenciária dos empregados, quando pudemos então 

concluir que é necessário que a norma penal descreva uma situação que viole o bem 

jurídico “competência/funçaõ de tributar do Estado”, ou então, se não houver a descrição 

direta dessa situação de violação, então que a situação objetivamente descrita configure 

uma ameaça iminente e concreta a essa violação, de modo que, a fim de que haja 

legitimidade do poder punitivo do Estado, exista em ambos os casos, 

imprescindivelmente, a consciência por parte do agente de que sua conduta lesionará o 

bem jurídico, e o desejo de que tal lesão efetivamente ocorra. Dispensar a exigência desta 

consciência e vontade de lesão ao bem jurídico seria inconstitucional não somente em 

relação à desobediência dos Princípios de Direito Penal, mas também em face ao direito e 

garantia fundamental do cidadão de não-sujeição do seu direito de liberdade em razão de 

dívidas.    

Saliente-se que restou plenamente respondida uma das principais 

indagações formuladas inicialmente que era se o governo poderia ou não criminalizar 

qualquer conduta. Nesse caso, verificamos que efetivamente existem Princípios Gerais de 

Direito e Princípios de Direito Penal que balizam a atividade legislativa do Estado e 

impedem que governantes e legisladores venais formulem leis que violem esses princípios 

os quais constituem verdadeiras garantias fundamentais do cidadão e não podem sofrer 

violação sob pena de inconstitucionalidade. 

Vimos sobretudo que o Princípio da Legalidade nasceu como um 

clamor de justiça da sociedade medieval, castigada pela opressão fiscal. Naquela época, os 

gastos dos governantes em orgias e desperdícios vis revoltavam a sociedade, que era 
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obrigada a suportar pesadas cargas tributárias que financiavam o ócio da nobreza e a 

futilidade das ações do governo. Os tempos mudaram, advieram novas tecnologias que 

modificaram alguns valores externos à pessoa humana, a sociedade evoluiu esteticamente, 

na sua forma, porém, nota-se muito pouca mudança na sua essência e também na sua luta 

contra as novas espécies de governo e classes dominantes. Observa-se que, muito embora a 

riqueza obtida com a tributação não possa ser mais identificada com a riqueza dos reis e 

senhores medievais, os governos atuais continuam a necessitar de recursos, muitas vezes 

para projetos ineficazes, e outras vezes para gastos públicos supérfluos. Em vez de diminuir 

o desperdício, a ineficácia e a corrupção que minam os recursos do nosso e de outros 

paises, muitos governos lamentavelmente tentam obrigar os seus cidadãos ao pagamento de 

elevados tributos, sob a ameaça da prisão. Os tempos mudaram e com ele os meios 

entretanto os fins parecem continuar os mesmos. Enquanto anteriormente as leis eram 

elaboradas ao bel prazer dos governantes, os quais não precisavam prestar contas a nenhum 

outro poder, hoje já existe o legislativo e o judiciário, todavia, em algumas ocasiões sem 

cumprir o seu papel, fazem-nos retornar aos velhos tempos do arbítrio medieval. O 

legislativo lamentavelmente muitas vezes é venal em face dos interesses do governo e de 

grandes grupos econômicos, de modo que ocorrem com freqüência as trocas de favores e 

cargos políticos. O judiciário, por sua vez, assoberbado de trabalho, prefere por vezes 

considerar como imutáveis julgados anteriores os quais na verdade foram equivocados. Por 

outro lado, o processo de elaboração das leis também carece de técnica o que faz com que 

muitas das suas leis não obedeçam os princípios gerais de direito e os princípios de Direito 

Penal, de modo que muitas das leis que são promulgadas não servem aos interesses do povo 

mas sim aos de um grupo dominante, o que faz com que o povo se veja novamente 

oprimido, só que dessa vez através do instrumento de dominação que ele mesmo erigiu 

como sendo a única forma legítima de dominação, a qual passou a ser travestida para servir 

aos interesses de poucos em detrimento de muitos. 

Conclui-se, finalmente, que o Estado se encontra de fato enfermo, e o 

sinal de sua convalescença é justamente sua tentativa de criar remédios paliativos e 

inconsistentes para sua incapacidade de governar, de adequar os gastos públicos às receitas 

existentes, de estancar a sangria de seus recursos. Nota-se que, antes de mais nada, é 

necessário curar as feridas, estancar as hemorragias, e tapar os buracos por onde se esvai a 
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riqueza deste país. Infelizmente, a corrupção e os desperdícios imperam neste país376. 

Faltam homens sérios e competentes que possam em vez de tentar sugar o sangue da 

população, encarar os problemas da administração e tapar as brechas por onde se esvaem 

nossas riquezas, governando e legislando em obediência aos direitos e garantias 

fundamentais conquistados a preço de sangue na evolução histórica de nossa sociedade. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
376 Dos 146 países pesquisados pela ONU, no ano de 2004, o Brasil ocupa o 59º lugar em combate à 

corrupção, obtendo grau 3,9 numa escala de zero a dez, e muito atrás do Chile, que ocupa a 20ª posição. 
(Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 20/10/2004)  
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