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O tema em comento nos reporta a uma discussão que há tempos se encontra presente em nossa vida 

forense, qual seja, a prática de crimes pela pessoa jurídica, ente considerado ficto em nosso 

ordenamento, tendo em vista que, no âmbito penal, a responsabilidade é pautada em dolo ou culpa, bem 

como nas modalidades de pena admitidas em nosso país, quais sejam, privativa de liberdade, restritiva 

de direitos e multa, que possam incidir em face da mesma. Como se não bastasse, o estudo será voltado 

aos ditames específicos dos crimes contra a ordem tributária, perpetrados, inclusive, pela pessoa física 

e, ainda, a necessidade de individualização de cada conduta, determinando a finalidade do preceito 

secundário determinado pelo legislador para o caso específico e o procedimento penal adotado nos 

casos que devam ser apurados, desde a colheita de indícios de autoria e prova da materialidade até a 

prolação da decisão final, bem como a possibilidade de incidência de causas suspensivas ou extintivas 

da pretensão punitiva estatal. 

 

RESUMO 

 

Direito Tributário. Responsabilidade Penal. Pessoa Física. Pessoa Jurídica. Representação Fiscal. Ação 

Penal.  

 

 

PALAVRAS - CHAVE 



1. INTRODUÇÃO 

 

No momento em que imaginamos a exploração de uma atividade econômica, organizada, para 

produção e/ou circulação de bens ou serviços, nos reportamos, automaticamente, à pessoa física, 

denominado atualmente como empresário, nos termos do art. 966 do Código Civil ou, à jurídica, ente ficto 

que recebe, ainda, a denominação de sociedade empresária. Desta maneira, adentramos no ramo do direito 

privado, mais precisamente o direito empresarial, hoje disciplinado no novo Código Civil, que entrou em 

vigor em 10 de Janeiro de 2003. 

Assim, este ramo jurídico disciplina os direitos e prerrogativas dos empresários, bem como da 

sociedade empresária, sendo, ainda, estabelecida a finalidade principal de sua atividade, qual seja, auferir 

lucro, não sendo necessária sua obtenção. Ora, nosso legislador não a instituiu como obrigatória, devido à 

oscilação do fomento mercantil, bem como o desincentivo estatal que vige em nossa sociedade moderna, 

ante a grande carga tributária que incide em relação à atividade econômica. 

Por esta razão, não raramente, nos deparamos com os chamados crimes empresariais, definidos 

como tais os contra a ordem tributária (Lei nº. 8.137/90), lavagem de dinheiro (Lei nº. 9.613/98) e os contra 

o sistema financeiro (Lei nº. 7.492/86), tipificações penais estabelecidas pelo fato da arrecadação tributária 

figurar como meio indispensável para a manutenção do Estado, em sentido amplo.  

Desta feita, quando analisamos o texto legal, mais especificamente a Lei n. 8.137, de 27 de 

dezembro de 1990, que disciplina os crimes conta a ordem tributária, verificamos que, na essência, o 

legislador não a fez baseado na prevenção geral, pois, segundo Guilherme de Souza Nucci, “o Estado não 

quer a punição do infrator, mas almeja receber o valor do tributo, mantendo o padrão satisfatório da 

arrecadação. Várias vezes, leis são editadas com o propósito de beneficiar aquele que sonegou o tributo, 

total ou parcialmente, bem como quando buscou fazê-lo, mas não conseguiu. Exemplos podem ser 

mencionados: a) o art. 34 da Lei 9.249/95 (...); b) o art. 15 da Lei 9.964/2000 (...); c) art. 9º da Lei 

10.684/2003 (...). Refletindo-se sobre o tema, é preciso considerar que o tratamento pelo Estado ao 

criminoso, no cenário da ordem tributária, é diverso daquele empregado – com maior rigor, certamente – 

aos outros delitos, que envolvam, de algum modo, patrimônio. Aquele que ‘subtrai’ dinheiro pertencente ao 

fisco, pagando, após a consumação do crime, tem a sua punibilidade extinta; outro qualquer que subtraia 

coisa alheia móvel (furto, art. 155, CP), ainda que devolva integralmente o que retirou da vítima, antes do 

oferecimento da denúncia, no máximo será beneficiado com a redução da pena (art. 16, CP), mas não com 

a extinção da punibilidade. Cremos ser preciso padronizar o tratamento, equilibrando as situações. É 

indiscutível ser mais interessante ao Estado receber o que lhe é devido em lugar de processar 

criminalmente o sonegador, muitas vezes por anos e anos, sem nada conseguir, por alguma razão (ex: 

prescrição), mas a mesma situação pode ser do interesse da vítima de um furto, estelionato, apropriação 

indébita, entre outros delitos. Seria preferível receber de volta o que perdeu em lugar de assistir o Ministério 

Público processar o agente criminalmente, às vezes, sem sucesso de obter a condenação. O Estado 

Democrático de Direito, que apregoa a igualdade de todos perante a lei, parece ser muito mais cioso a 



respeito de seus valores do que em relação aos interesses particulares do cidadão brasileiro, em especial 

quando se contrasta o cofre público com o cofre particular.” (g. nosso) 

Ora, os preceitos primários e secundários de tais delitos, bem como as benesses que incidem em 

relação aos mesmos, conforme acima mencionados, geram questionamentos no sistema penal brasileiro, 

tendo em vista o princípio constitucional da individualização da pena, bem como a necessidade probatória 

de que a conduta perpetrada seja revestida de dolo ou culpa, situação que se mostra com dificuldade 

probatória quando se trata de um ente ficto, criado pela legislação. 

 

2. DA RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA, DOS SEUS SÓCIOS E 

ADMINISTRADORES 

 

Primeiramente, vale destacar que, quando a pessoa jurídica é utilizada para a prática delitiva, temos 

uma grande dificuldade na individualização das condutas e da comprovação de indícios de autoria, um dos 

requisitos necessários para que seja dado inicio ao que chamamos de persecução penal.  

Desta maneira, para verificação daqueles indícios, no caso da pessoa jurídica, serão analisados o 

Estatuto ou Contrato Social da empresa, o que nos leva a concluir que o indiciado poderá ser o proprietário, 

o sócio, o administrador ou contador da sociedade, em conjunto ou isoladamente, responsável pela 

administração e escrituração contábil da empresa.  

Tal indiciamento da pessoa física, nos crimes cometidos pelas jurídicas, tem respaldo legal no artigo 

50 do Código Civil brasileiro, que estabelece hipóteses nas quais haverá a desconsideração da 

personalidade jurídica, da proteção dada pela lei e adquirida quando do registro do ato constitutivo da 

empresa na Junta Comercial, acabando por alcançar os sócios da empresa. 

Ora, a exegese deste dispositivo é clara ao estabelecer que “em caso de abuso da personalidade 

jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a 

requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de 

certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores 

ou sócios da pessoa jurídica”. 

Nesta linha de raciocínio, concluímos que, mesmo que o sócio ou acionista não tenha praticado o 

ato ilícito, mas a ele incumbia a administração, fiscalização da escrituração contábil, o recolhimento do 

montante devido ao fisco, ou seja, se possuía a chamada responsabilidade tributária, sua omissão, 

anuência ou participação consistem em contribuição para a prática do crime de sonegação, oportunidade 

em que os conceitos penais presentes no art. 29 do Código Criminal, devem incidir no caso concreto, sendo 

ele punido. 



Corroborando o entendimento do dispositivo mencionado, a Lei n. 8137/90, mais precisamente em 

seu artigo 11, disciplinou que “quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre 

para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas cominadas, na medida de sua culpabilidade”. 

Assim, nada obsta que, diante disso, como bem lecionou Fernando Capez , a “pessoa física, ou o 

diretor, gerente ou administrador, na hipótese de pessoa jurídica, poderão ser responsabilizados por um dos 

crimes contra a ordem tributária”. E, finaliza o raciocínio, declinando que tal fato “não impede que a pessoa 

jurídica seja responsabilizada administrativamente por infração tributária, sendo plenamente possível, no 

caso, a aplicação de multa ou a interdição de direitos”. 

Portanto, quanto às sanções penais tributárias, há necessidade de comprovar a intenção do agente 

em face do resultado, que chamamos de dolo ou culpa, de forma a individualizar a conduta comissiva ou 

omissiva para a imposição da sanção penal. Assim, observaremos a regra da individualização da pena, 

inserida no corolário fundamental de que a responsabilidade é pessoal, conforme disposto em nossa 

Constituição Federal, mais precisamente em seu art. 5º, inciso XLVI e, ainda, de acordo com o art. 137 do 

Código Tributário Nacional. 

Somente a titulo de mero esclarecimento, o nosso Código Penal, em seu art. 18, define que, na 

conduta dolosa, o agente quer produzir o resultado (dolo direto – teoria do consentimento) ou assume o 

risco de produzi-lo (dolo eventual – teoria do assentimento) e, na ação culposa, o resultado é produzido por 

negligência, imprudência ou imperícia. Desta feita, no caso de crimes contra a ordem tributária, se 

demonstra incabível eventual imputação em sua modalidade culposa, devido à analise da própria conduta 

do agente, 

 

3. DA AÇÃO PENAL 

 

Ultrapassada a questão da possibilidade de punição da pessoa jurídica, bem como de seus sócios e 

administradores, por crimes contra a ordem tributária, destaca-se que, após a produção de prova quanto à 

autoria e materialidade delitiva, deverá ser aplicada uma pena ao responsável. 

Para tanto, nos termos da lei, nos crimes contra a ordem tributária, deverá ser proposta a chamada 

ação penal pública incondicionada (artigo 15 da Lei 8.137/90), na qual o Ministério Público tem competência 

para o seu ajuizamento, prerrogativa já prevista em nossa Constituição Federal, na exegese do inciso I, de 

seu art. 129. Assim, a partir do momento em que se apuram indícios de autoria e prova da materialidade, 

bem como resta formada a chamada “opinio delicti”, o representante do “Parquet” dará início à ação penal, 

mediante oferecimento de sua inicial, chamada de denúncia.  

Contudo, para chegarmos nesta etapa da persecução criminal, deve ser noticiada a prática delitiva, 

sendo estabelecido que,qualquer cidadão, poderá proceder a comunicação do delito fiscal ao órgão 

ministerial, consoante artigo 16 da Lei n. 8.137/90, a quem caberá requisitar (ordenar) à polícia a 



instauração deinquérito, com base no já citado artigo 129, mais precisamente em seu inciso VIII, da 

Constituição Federal, para produção de provas.  

No entanto, na prática forense e, em regra, essa notícia criminal é feita pelos órgãos estatais 

responsáveis pela fiscalização tributária, que apuram a prática da fraude quando da lavratura de auto de 

infração, por meio da chamada representação fiscal. Esta pode ser conceituada como o ato administrativo 

por meio do qual a autoridade fazendária noticia ao Ministério Público a prática desta modalidade de crime. 

Aliás, de acordo com o artigo 83 da Lei 9.430/96, o encaminhamento da representação fiscal, para 

fins penais, deve ser feito somente após ser proferida, na esfera administrativa, a decisão final sobre a 

existência de crédito tributário, tendo em vista a objetividade jurídica desta modalidade de delito. 

 

4. DA DENÚNCIA MINISTERIAL 

 

Conforme dito anteriormente, a ação penal deverá ser ajuizada no momento em que o 

representante do Ministério Público formar sua “opinio delicti” e oferecer sua denúncia. Esta pode ser 

conceituada como a peça inaugural da ação penal pública incondicionada. 

De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a exposição do fato criminoso, 

com todas as suas circunstâncias, requisitos considerados de suma importância para que o acusado possa 

se defender da imputação em juízo, tendo em vista os princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Por esta razão, no caso de qualquer omissão, a mesma poderá ser considerada inepta, 

devendo o magistrado rejeitá-la prontamente, sob pena de, posteriormente, ser considerada nula, 

ocasionando ilegalidade em todos os atos processuais praticados na sua sequencia.  

No entanto, em que pese a exegese processual, é comum o uso da expressão “denúncia genérica” 

nesta modalidade delitiva, tendo em vista que, os crimes societários são praticados, não raramente, por 

mais de uma pessoa, na qualidade de mandatários ou representantes legais da pessoa jurídica e, desta 

maneira, cada conduta deverá ser individualizada pelo membro do Ministério Público, sob pena de sua 

rejeição. 

Portanto, podemos conceituá-la como a peça processual, chamada de genérica, porque, em seu 

bojo, os fatos criminosos são imputados a todos os gestores da pessoa jurídica, sem que se faça qualquer 

individualização das suas respectivas condutas. 

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federaljá se posicionou, ao decidir que: “1. Habeas corpus. 

Crimes contra a Ordem Tributária (Lei nº 8.137, de 1990). Crime societário. 2. Alegação de denúncia 

genérica e que estaria respaldada exclusivamente em processo administrativo. Ausência de justa causa 

para ação penal. Pedido de trancamento. 3. Dispensabilidade do inquérito policial para instauração de ação 

penal (art. 46, § 1º, CPP). 4. Mudança de orientação jurisprudencial, que, no caso de crimes societários, 

entendia ser apta a denúncia que não individualizasse as condutas de cada indiciado, bastando a indicação 



de que os acusados fossem de algum modo responsáveis pela condução da sociedade comercial sob a 

qual foram supostamente praticados os delitos. Precedentes: HC no 86.294-SP, 2ª Turma, por maioria, de 

minha relatoria, DJ de 03.02.2006; HC no 85.579-MA, 2ª Turma, unânime, de minha relatoria, DJ de 

24.05.2005; HC no 80.812-PA, 2a Turma, por maioria, de minha relatoria p/ o acórdão, DJ de 05.03.2004; 

HC no 73.903-CE, 2a Turma, unânime, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 25.04.1997; e HC no 74.791-RJ, 

1ª Turma, unânime, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 09.05.1997. 5. Necessidade de individualização das 

respectivas condutas dos indiciados. 6. Observância dos princípios do devido processo legal (CF, art. 5o, 

LIV), da ampla defesa, contraditório (CF, art. 5º, LV) e da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). 

Precedentes: HC no 73.590-SP, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 13.12.1996; e HC no 

70.763-DF, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 23.09.1994. 7. No caso concreto, a 

denúncia é inepta porque não pormenorizou, de modo adequado e suficiente, a conduta dos pacientes. 8. 

Habeas corpus deferido.” 

Desta maneira, concluímos a exigência legal e jurisprudencial, quanto à descrição individualizada 

das condutas dos acusados, consoante demonstrado no recente julgado. 

 

5. DA PRODUÇÃO DE PROVA 

 

O procedimento para apuração de um delito é realizado com base no princípio da verdade real, ou 

seja, para comprovação de sua autoria e materialidade, devem ser produzidos todos os meios de prova em 

direito admitidos e, no caso de crime que viole o sistema tributário nacional, mister se torna a quebra de 

eventuais sigilos bancário e fiscal dos supostos envolvidos.  

Ocorre que, tal medida se apresenta como polêmica, tendo em vista que, com a entrada em vigor 

da nossa Constituição Federal, de natureza democrática, fora assegurada a inviolabilidade ao cidadão tanto 

de sua intimidade e vida privada, quanto do sigilo de seus dados pessoais, exceto na hipótese de ordem 

judicial e nas previstas legalmente (artigo 5º, incisos X e XII). E, em contrapartida, o artigo 198, § 1º, inciso I, 

do Código Tributário Nacional autoriza a quebra deste sigilo fiscal, mediante requisição de autoridade 

judiciária e, ainda, o mesmo poderá ocorrer com o sigilo financeiro, com fundamento na Lei Complementar 

nº 105/01, cujo artigo 1º, § 4º, autoriza tal medida para a apuração de qualquer ilícito e em qualquer fase da 

persecução penal. 

Assim, resta o conflito entre os dispositivos infra e constitucionais, oportunidade em que, os 

contrários à quebra do sigilo, sustentam seu posicionamento ao argumento de que o direito à intimidade 

representa uma espécie dos direitos da personalidade e, sua existência, se consubstancia na proteção da 

pessoa contra indevidas interferências de terceiros na sua esfera privada.  

Contudo, a corrente favorável a tal medida elenca o princípio da razoabilidade para que o mesmo 

ocorra, bem como a existência de dois requisitos primordiais: um de ordem formal, a legalidade (exigência 

de previsão normativa expressa da medida) e, outro de natureza material, a justificação teleológica (a 

restrição deve estar amparada em fins legítimos, socialmente relevantes e com respaldo constitucional).  



Além disso, não se pode olvidar que toda decisão deverá ser fundamentada, consoante termos do art. 93, 

inciso IX, da Constituição Federal, aplicável, igualmente, aos casos que envolvam a matéria ora tratada, 

sem contar a adequação da medida, o resultado almejado, dentre outros. 

Desta maneira, para ocorrer o acesso aos dados fiscal ou financeiro do cidadão, há necessidade de 

uma decisão judicial escrita e motivada, proferida pela autoridade competente para funcionar nos autos que 

apuram a prática delitiva e, ainda, a existência de causa provável (“probable cause”), conforme 

ensinamentos do Supremo Tribunal Federal , ao discorrer que “a quebra do sigilo inerente aos registros 

bancários, fiscais e telefônicos, por traduzir medida de caráter excepcional, revela-se incompatível com o 

ordenamento constitucional, quando fundada em deliberações emanadas de CPI cujo suporte decisório 

apoia-se em formulações genéricas, destituídas da necessária e específica indicação de causa provável, 

que se qualifica como pressuposto legitimador da ruptura, por parte do Estado, da esfera de intimidade a 

todos garantida pela Constituição da República. Precedentes. Doutrina”. 

Por fim, como forma de corroborar tal entendimento, não se pode confundir a causa provável com o 

que chamamos de mero juízo de suspeita, não sendo este suficiente para autorizar o afastamento dos 

sigilos em apreço, conforme ensinamentos de Juliana Garcia Belloque, a qual afirma que “certo é que são 

necessários indícios que apontem a prática de uma infração penal pelo titular das informações sigilosas 

afetadas pela decisão. O fato indiciário, que autoriza um juízo de probabilidade ou verossimilhança, não se 

identifica com a mera suspeita ou com a conjectura sem apoio em elementos fáticos concretos. Estes 

últimos, que se afastam do campo da probabilidade, aproximando-se mais da mera possibilidade, não são 

suficientes à decretação da quebra de sigilo financeiro”.  

 

6. DAS PENAS E DAS CAUSAS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE  

 

No ordenamento penal pátrio são admitidas penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e 

multa, sendo certo que, sua finalidade, nos crimes contra a ordem tributária, está representada pelo 

princípio da reparação do dano, uma vez que a conduta delitiva condiz com a supressão ou redução de 

tributo.  

Contudo, em diversas hipóteses, o Estado tem suspenso seu direito de punir ou, ainda, o perde, 

como, por exemplo, nos casos previstos no art. 107 do Código Penal, quais sejam: pela morte do agente; 

pela anistia, graça ou indulto; pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; pela 

prescrição, decadência ou perempção; pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes 

de ação privada; pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; pelo perdão judicial, nos 

casos previstos em lei. 

Tal rol se apresenta como exemplificativo, tendo em vista que, nossa legislação especial, diversa do 

Código Penal, prevê outras causas nas quais ora o Estado perde o direito de punir e, ora se suspende. 



A respeito do tema, Fernando Capezesclarece que, a legislação que disciplina os crimes 

empresariais, inovou, tendo em vista que: “(a) previu a suspensão da prescrição punitiva do Estado 

enquanto a pessoa jurídica relacionada com o agente estiver incluída no regime de parcelamento do débito 

tributário; (b) determinou a extinção da punibilidade assim que o sujeito efetuar o pagamento integral dos 

débitos tributários e acessórios. Como se percebe, a Lei em estudo admite o pagamento do tributo a 

qualquer tempo. Não há qualquer limite temporal consubstanciado na expressão ‘antes do recebimento da 

denúncia’, de forma que o pagamento realizado, inclusive, em grau recursal extingue a punibilidade do 

agente. Com efeito, Heloísa Estellita, em artigo publicado no IBCCrimn. 130, de setembro de 2003, p. 2, 

defende que a partir da Lei n. 10.684/2003, todo e qualquer parcelamento de dividas tributárias, 

independentemente de a pessoa jurídica estar ou não incluída no Refis (Programa de Recuperação Fiscal), 

e pouco importando se tal parcelamento é autorizado por lei federal, estadual ou municipal, leva à 

suspensão da prescrição e, posteriormente, se houver plena quitação, à extinção da punibilidade. Mas não 

é só. Não existe mais, já que a referida Lei nada fala a respeito, o limite temporal para tal parcelamento, não 

havendo mais necessidade de que se efetive antes do recebimento da denúncia, podendo ocorrer a 

qualquer tempo da persecução penal. Como sustenta a articulista: ‘O marco temporal do recebimento da 

denúncia é suprimido como limite para os efeitos sobre a punibilidade (suspensão ou extinção) do 

parcelamento ou do pagamento. Não há mais o marco temporal’. Referido posicionamento vem sendo 

acolhido pelo Supremo Tribunal Federal, embora a Procuradoria-Geral da República tenha ingressado com 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn 3002) do art. 9º da Lei n. 10.684/2003, cuja liminar, no entanto, 

foi indeferida”. 

Assim, o parcelamento da dívida suspende a pretensão punitiva estatal e, seu pagamento integral, 

extingue tal pretensão, independentemente da conduta criminosa do agente e de qualquer consequência 

jurídica do referido delito, relevando tratamento totalmente discrepante do estabelecido para os crimes 

patrimoniais, previstos no Código Penal. 

 

7. CONCLUSÕES 

 

Após a breve exposição quanto ao tema, concluímos que os crimes de sonegação fiscal, mais 

precisamente os perpetrados contra a ordem tributária, tem por objetividade jurídica a defesa do erário, 

oportunidade em que, o legislador, corroborou tal pretensão ao estabelecer uma nova causa extintiva da 

punibilidade, qual seja, o pagamento integral dos débitos, fora do rol exemplificativo do art. 107 do Código 

Penal, não determinando qualquer marco temporal para que o agente repare sua conduta lesiva, 

diversamente do que se pode notar quando há prática de crimes patrimoniais, nos quais cidadãos 

considerados como comuns figuram na posição de ofendidos. 

Por isto, vislumbramos que o “espírito da lei” consiste no equilíbrio dos recursos financeiros do 

Poder Público, sendo que, ao causar dano ao erário, consequentemente, os órgãos da Administração 

Pública são atingidos, acabando por refletir em toda a sociedade. Assim, a pretensão do legislador pode ser 



considerada como legítima, ao argumento de que o prejuízo àquele poderia gerar uma enorme insegurança, 

fator essencial no sistema gerador de rendas e verbas. 

 Portanto, a norma ora em análise pode ser considerada como bem confeccionada, uma vez que 

não podemos olvidar o seguinte jargão jurídico: “o interesse do povo não pode ser transigido”. E, desta feita, 

uma vez assegurado o erário, não só o Estado se beneficiará, mas também a sociedade como um todo. 
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