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A eventual contaminação do convencimento 
jurisdicional na persecução penal

Luiz Régis Bomfim Filho

1. O sistema acusatório na persecução penal brasileira
 Sob o paradigma constitucional e convencional, o processo penal brasileiro deve necessariamente alicerçar-
se nos ditames do princípio acusatório, no qual as função dos atores processuais são bem definidas e delineadas.  O 
sistema acusatório constitui um modelo de persecução penal em que os órgãos ministeriais e policiais e as defesas 
técnicas sujeitam-se a produção de elementos informativos e/ou probatórios perante análise jurisdicional de um juiz 
ou tribunal imparcial e independente. Os magistrados não realizam atos investigativos e/ou acusatórios, inexistindo 
os denominados juízes de instrução ou autoridades equivalentes.
 Ocorre que o magistrado criminalista no atual sistema brasileiro de prevenção analisa demandas investigativas 
sujeitas a clausula de reserva de jurisdição e, não obstante, ser-lhe-á atribuída eventual ação penal em caso de 
oferecimento de peça acusatória. Forte doutrina propugna que o deferimento de diligências investigativas pelo 
Poder Judiciário na persecução penal consubstancia “Juiz investigador” e, por conseguinte, enseja necessariamente 
contaminação do convencimento jurisdicional em razão do contato anterior com os elementos de informação 
acusatória. 
 Neste contexto, emerge-se a proposta legislativa de instituição do chamado “Juiz das garantias”, sem atuação 
sentenciante, promovendo, em suma, a cisão de julgadores nas searas investigativa e processual como forma de se 
evitar, em tese, a referida contaminação. Nada obstante, é preciso enfatizar que, sob a perspectiva constitucional 
e convencional, o papel institucional do Poder Judiciário brasileiro não detém viés investigativo. Questiona-se: Juiz 
investiga pelo só fato de ter deferido medidas pré-processuais? 
 Cumpre destacar a premissa de que a atuação do magistrado em momento investigativo deve alicerçar-se 
primordialmente na defesa das garantias fundamentais dos investigados. Desta feita, este breve artigo pretende 
justamente defender o princípio acusatório e a conseguinte imparcialidade do julgador sob o modelo constitucional 
e convencional do processo penal em atenção a separação bem definida das funções investigativas, acusatórias, 
defensivas e julgadoras.      
 2. A imparcialidade e independência do julgador
 No começo do século XXI, o Brasil se depara com um peculiar protagonismo do Poder Judiciário em diversas 
facetas da vida social. Apesar das críticas e discussões, a atuação jurisdicional detém relevante função nos embates 
sociais, em especial na tutela de direitos e garantias fundamentais. Reside mesma constatação no âmbito das 

persecuções penais porquanto ser necessária a submissão à jurisdição: “nulla poena sine judicio”, um dos principais 
axiomas em uma sociedade dita constitucional e democrática. Nas palavras de J.J. Gomes Canotilho (2003, p. 665): 
“[...] Os tribunais são os guardiões da liberdade [...]”. A repressão estatal diante do injusto penal imprescinde do 
devido processo legal, constitucional e convencional. Esclarece Luigi Ferrajoli (2002, p. 433):

Talvez se possa sonhar com algo novo: a justiça do amor e não justiça 
do ódio. Até condenar, mas não como ato de mero repúdio, mas de 
compreensão. Não, não é ser piegas, mas perceber - para além do bem e 
do mal - que o acusado é um humano com a mesma dimensão daquele 
que o julga! Como humano deve ser julgado por outro humano, mesmo 
que o resultado seja uma (des)humana condenação!

Amilton Bueno de Carvalho 
(Eles, os juízes criminais, vistos por nós, os juízes criminais)

[...] o princípio de submissão à jurisdição assegura a prevenção das vinganças e das 
penas privadas: a passagem da justiça privada, da vingança de sangue (faida) àquela 
pública do direito penal se verifica de fato exatamente quando a aplicação das penas e a 
investigação dos seus pressupostos são subtraídas à parte ofendida e aos sujeitos a ela 
solidários e são confiadas com exclusividade a um órgão “judiciário”, ou seja, estranho às 
partes interessadas e investido da autoridade para decidir sobre as razões em oposição. 

[...]

A exploração das causas penais como casos jornalísticos, com intensa cobertura por 
todos os meios, leva à constatação de que, ao contrário do processo penal tradicional, 
no qual o réu e a Defesa poderão dispor de recursos para tentar resistir à pretensão 
de acusação em igualdade de posições e paridade de armas com o acusador formal, o 
processo paralelo difundido na mídia é superficial, emocional e muito raramente oferece 

a todos os envolvidos igualdade de oportunidade para expor seus pontos de vista.

Para que o Poder Judiciário garanta os direitos e realize a justiça é necessário que 
ele seja materialmente bem aparelhado, mas isso apenas não é suficiente, sendo 
extremamente relevante que os juízes tenham preparo adequado e sejam conscientes 
de suas responsabilidades. Mas além disso tudo e como requisito prévio e essencial é 
indispensável que a magistratura seja independente. [...] Longe de ser um privilégio para 
os juízes, a independência da magistratura é necessária para o povo, que precisa de juízes 
imparciais para harmonização pacífica e justa dos conflitos de direitos. A rigor, pode-se 
afirmar que os juízes têm a obrigação de defender sua independência, pois sem esta a 
atividade jurisdicional pode, facilmente, ser reduzida a uma farsa, uma fachada nobre 
para ocultar do povo a realidade das discriminações e das injustiças. Essa conjugação de 
perspectivas, que tem sido pouco ressaltada, torna conveniente e oportuna uma reflexão 

 Em movimento sócio-político razoavelmente recente no Brasil, as investigações criminais ganharam grande 
clamor popular e, por conseguinte, interesse e pré-julgamento midiático de atuação preocupante. Naturalmente, as 
atenções se direcionam ao Poder Judiciário cujos membros precisam adotar postura discreta, serena e responsável. 
O distanciamento prudente dos participantes da persecução penal, mormente em fase investigativa, pré-processual, 
somado a um comportamento social comedido em face das pressões jornalísticas são condutas de necessária adoção 
pelo magistrado.  No ponto, alerta Geraldo Prado (2005, p. 254):

 Neste contexto, ressurge com grande intensidade debates acerca da independência, imparcialidade e eventual 
contaminação do magistrado que, de forma não incomum, vem lidando com diversas persecuções penais, ainda que 
em fase preliminar, porém de curiosa repercussão.  É preciso delinear com precisão a posição não só jurisdicional, 
mas também institucional do Poder Judiciário. Eros Roberto Grau (2018, p. 18) é crítico: “[...] O Poder Judiciário aqui, 
hoje, converte-se em um produtor de insegurança. [...]”. De outro modo, observa-se a lição de Dalmo de Abreu Dallari 
(2007, p. 46/47): 
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sobre esse ponto, não só para que fiquem claros os motivos pelos quais é necessária a 
magistratura independente, mas também para que a alegação de falta de independência 
não seja usada como pretexto para isentar o Poder Judiciário de toda responsabilidade 

por suas próprias deficiências.

 Destaca-se também as seguintes disposições convencionais: “Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, 
com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e 
imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela” (Art. 
8.1, Convenção Americana de Direitos Humanos - Decreto nº 678/92); “Toda pessoa terá o direito de ser ouvida 
publicamente e com devidas garantias por um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido por 
lei, na apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos 
e obrigações de caráter civil” (Art. 14.1, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos - Decreto nº 592/92); 
“Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável por 
um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação dos seus 
direitos e obrigações de carácter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida 
contra ela” (Art. 6.1, Convenção Europeia de Direitos Humanos).   
 Inexiste norma constitucional brasileira que garanta expressamente atributos-deveres da independência e 
da imparcialidade ao Juiz. Nada obstante, imperioso observar que as prerrogativas previstas no art. 95, caput, CF/88 
objetivam assegurar Juízes independentes e as vedações enunciadas no art. 95, parágrafo único, CF/88 bem como as 
disposições codificadas sobre impedimento e suspeição (art. 252, art. 253 e art. 254, todos CPP / art. 144 e art. 145, 
CPC/15) visam a imparcialidade dos julgadores. Ademais, é cediço, como salientado acima, que existem diversas 
normas convencionais vigentes no Direito Brasileiro, inclusive com caráter supralegal (Convenção Americana de 
Direitos Humanos) que expressam a garantia de um julgamento independente e imparcial. Sobre o tema, comenta 
Gustavo Badaró (2017, p. 45/46):

 Destaca-se também as seguintes disposições convencionais: “Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, 
com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e 
imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela” (Art. 
8.1, Convenção Americana de Direitos Humanos - Decreto nº 678/92); “Toda pessoa terá o direito de ser ouvida 
publicamente e com devidas garantias por um tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido por 
lei, na apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada contra ela ou na determinação de seus direitos 
e obrigações de caráter civil” (Art. 14.1, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos - Decreto nº 592/92); 
“Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente, num prazo razoável por 
um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação dos seus 
direitos e obrigações de carácter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida 
contra ela” (Art. 6.1, Convenção Europeia de Direitos Humanos).   
 Inexiste norma constitucional brasileira que garanta expressamente atributos-deveres da independência e 

 Especificamente quanto a imparcialidade, seu conteúdo reflete uma vinculação de conduta do magistrado, 
consubstanciada na postura imprescindível de alheio ao interesse das partes. Não se desconhece que o julgador 
detém vivência prévia, experiências emocionais, convicções pessoais e eventual carga ideológica como qualquer 
ser humano, naturalmente, mas é preciso ser Juiz. É, em verdade, um desafio: assumir o dever ético-jurídico de 
abster-se de julgar na mínima suspeita de parcialidade. Eugênio Raul Zaffaroni (2000, p. 86) é peremptório: “[...] não 
se trata de que a jurisdição possa ou não ser imparcial e se não o for não cumpra eficazmente sua, mas que, sem 
imparcialidade, não há jurisdição [...]”. Por outro lado, pondera Daniel Kessler de Oliveira (2016, p. 138/139):

Embora os conceitos de independência e imparcialidade não se confundam é inegável 
que independência judicial é condição necessária (embora não suficiente) para que por 
esta se possa manifestar a imparcialidade. Justamente por isso tais garantias não podem 
ser vistas como “privilégios ou favorecimentos a uma casta de preferidos”, mas como 
meio de oferecer ao jurisdicionado e, no do processo penal, ao acusado uma prestação 

jurisdicional realizada por agentes imparciais.

Embora os conceitos de independência e imparcialidade não se confundam é inegável 
que independência judicial é condição necessária (embora não suficiente) para que por 
esta se possa manifestar a imparcialidade. Justamente por isso tais garantias não podem 
ser vistas como “privilégios ou favorecimentos a uma casta de preferidos”, mas como 
meio de oferecer ao jurisdicionado e, no do processo penal, ao acusado uma prestação 

jurisdicional realizada por agentes imparciais.

Admitir a emoção dos juízes na prolação das sentenças não significa propor o drástico 
abandono da racionalidade no direito, mas a um uso equilibrado dela. Se pretende 
mostrar que com a utilização da subjetividade, as pretensões dos litigantes poderão 
ser contextualizadas e tratadas em sua especificidade, o que não acontece no contexto 
estereotipado do mundo legalista das abstrações. Todavia, é inegável que isto deve ser 
trabalhado com cautela, pois admitir essa subjetividade é imprescindível para delimitá-
la, para operar os limites em que esta atuará sobre a decisão judicial. Pois o lado negativo 
e perigoso desta subjetividade existe e não pode ser desprezado, pois não podemos 
colocar a vida das pessoas totalmente à mercê dos aspectos subjetivos, das crenças dos 

magistrados. 

da imparcialidade ao Juiz. Nada obstante, imperioso observar que as prerrogativas previstas no art. 95, caput, CF/88 
objetivam assegurar Juízes independentes e as vedações enunciadas no art. 95, parágrafo único, CF/88 bem como as 
disposições codificadas sobre impedimento e suspeição (art. 252, art. 253 e art. 254, todos CPP / art. 144 e art. 145, 
CPC/15) visam a imparcialidade dos julgadores. Ademais, é cediço, como salientado acima, que existem diversas 
normas convencionais vigentes no Direito Brasileiro, inclusive com caráter supralegal (Convenção Americana de 
Direitos Humanos) que expressam a garantia de um julgamento independente e imparcial. Sobre o tema, comenta 
Gustavo Badaró (2017, p. 45/46):

 Não basta ser imparcial, deve-se aparentar imparcialidade. Tal assertiva reflete a acepção objetiva da 
imparcialidade. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2008, deparou-se sobre as acepções subjetiva e 
objetiva da imparcialidade no Caso “Apitz Barbera e Outros vs. Venezuela”, comentado por Nereu José Giacomolli 
(2016, p. 297) nos seguintes termos:

[...] CIDH afirmou que a imparcialidade subjetiva se presume, exigindo prova em contrário 
para ser afastada. Já a imparcialidade objetiva consiste em determinar se o juiz ofereceu 
elementos convincentes que permitam eliminar temores legítimos ou fundadas suspeitas 
de parcialidade sobre sua pessoa. O juiz deve não estar sujeito a influências indevidas, 
pressões, ameaças ou interferências, diretas ou indiretas, mas única e exclusivamente 
movido conforme e pelo Direito. E não basta que assim esteja apenas subjetivamente, é 
preciso que ele também pareça assim, de modo objetivo, aos olhos do demandado e da 

comunidade.
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3. O convencimento jurisdicional e eventual contaminação
 A independência e a imparcialidade dos Juízes consubstanciam conquistas históricas das sociedades 
democráticas fundadas no Estado de Direito Constitucional e Convencional. Nada obstante, a comunidade jurídica 
constantemente preocupa-se com ingerências indevidas, convicções preconcebidas e interesses erroneamente 
existentes na dinâmica forense. Tal receio igualmente reside na tramitação das persecuções penais, as quais lidam 
com o bem jurídico mais caro ao ser humano.
 Na dinâmica da persecução penal brasileira, existem diligências investigativas que são sujeitas 
necessariamente à análise jurisdicional por envolver flexibilização de inviolabilidades constitucionais. Desta feita, 
questiona-se: qual a adequada postura do magistrado diante de uma representação investigativa criminal, ou seja, 
pré-processual? 
 No Brasil, dito Estado Democrático de Direito Constitucional e Convencional, o Juiz deve comportar-se 
como controlador e assegurador de direitos e garantias fundamentais. Deve procurar se afastar das investigações 
preliminares, detendo atuação limitada nas chamadas diligências investigativas sujeitas a clausula de reserva de 
jurisdição. Nas persecuções penais inseridas no sistema acusatório, Juiz não se posiciona como investigador, não 
direciona investigação nem presencia atos investigativos. Eugênio Pacelli de Oliveira (2016, p. 11/12) comenta:

 Nada obstante, no processo penal brasileiro, vigora a regra da prevenção diante das persecuções penais 
com medidas pré-processuais jurisdicionalmente apreciadas. Nos termos do art. 84, CPP, fixa-se competência por 
prevenção quando dois ou mais juízes são igualmente competentes e um deles tiver antecedido aos outros na 
prática de ato processual, ainda que anterior ao oferecimento da peça acusatória. Assim, o magistrado atuante em 
inquérito policial mediante decisão interlocutória proferida em cognição sumária investigativa será o Juiz prevento da 
persecução penal, devendo realizar eventual juízo de recebimento de denúncia, realizar juízo de absolvição sumária, 
presidir a tramitação processual e possível julgamento em cognição exauriente pós instrução e alegações finais.  
Posiciona-se Aury Lopes Jr. e Ricardo Jacobsen Gloeckner (2014, p. 262/263):

Não cabe ao juiz tutelar a qualidade da investigação, sobretudo porque sobre ela, 
ressalvadas determinadas provas urgentes, não se exercerá jurisdição. O conhecimento 
judicial acerca do material probatório deve ser reservado à fase de prolação da sentença, 
quando se estará no exercício de função tipicamente jurisdicional. Antes, a coleta de 
material probatório, ou de convencimento, deve interessar àquele responsável pelo 
ajuizamento ou não da ação penal, jamais àquele que a julgará. Violação patente do 

sistema acusatório.

A nosso ver, no processo penal brasileiro, o juiz prevenido, ainda que não atue como um 
instrutor, inegavelmente tem comprometida sua imparcialidade objetiva, entendida como 
aquele que deriva não da relação do juiz com as partes, mas, sim, de sua relação com o 
objeto do processo. Principalmente se levarmos em consideração que a prevenção vem 
dada por um prejulgamento que se realiza no curso da investigação preliminar (como 
na adoção de medidas cautelares, busca e apreensão, autorização para intervenção 
telefônica etc.). São esses processos psicológicos interiores que levam a um “pré-juízo” 
sobre condutas e pessoas. O problema é definir se o juiz chamado a atuar no inquérito 
policial tem condições de proceder ao que se chama de uma idéia sobre a pequena história 
do processo, sem intensidade suficiente para condicionar, ainda que inconscientemente - 
e ainda que seja certeiramente - a posição de neutralidade interior que se exige para que 

comece e atue no processo.

 Em um sistema acusatório pretensamente constitucional e convencional, a regra da prevenção pode ensejar 
contaminação do convencimento jurisdicional? Quais as limitações cognitivas do Juiz em fase de investigação? Há 
grande preocupação sobre assunto, razão pela qual o anteprojeto de reforma do Código de Processo Penal (PLS 
156/2009 - Origem - Senado Federal / PL 8045/2010 - Câmara dos Deputados) propõe inovações acerca do papel do 
Juiz nas investigações, sintetizado por Nereu José Giacomolli (2015, p.156/157):

 Diversos operadores do Direito propugnam a cisão de julgadores na persecução penal. A ideia parte da 
premissa que o Juiz atuante em fase pré processual ou em colheita probatória consubstancia Juiz contaminado, 
não podendo realizar julgamento em cognição exauriente. Pretende-se instituir o denominado Juiz das garantias, 
objetivando melhor tutelar as inviolabilidades pessoais constitucionalmente garantidas e conferir maior isenção ao 
Juiz sentenciante. Essa cisão de julgadores é encontrada no direito comparado. A título ilustrativo, Manuel Simas 
Santos, João Simas Santos e Manuel Leal-Henriques (2011, p. 30/33) lecionam sobre o modelo acusatório português:

Entre as principais inovações, há que ser destacada a expressa referência à estrutura 
acusatória do processo e a vedação à iniciativa do juiz na fase de investigação, no 
intuito de “preservar ao máximo o distanciamento do julgador, ao menos em relação à 
formação dos elementos que venha, a configurar a pretensão de qualquer das partes”, 
reconhecendo, na função jurisdicional, a importante missão de zelar pelas liberdades 
individuais, e não pela qualidade da investigação. Contudo, foram mantidos os poderes 
de atuação ex officio do magistrado uma vez iniciado o processo e provada a jurisdição. 
Um dos pontos mais polêmicos foi a introdução do instituto do juiz das garantias, com 
competência para atuar especificamente na fase preliminar do processo penal, como 
garante dos direitos individuais dos investigados, controlador da legalidade da persecutio 

criminis.

O princípio acusatório, também conhecido por princípio da separação de funções, significa 
que o processo deve ser estruturado de modo a que caibam a entidades distintas 
a função de investigar, a função de acusar ou de pronunciar e a função de julgar. Tal 
diferenciação pode ser vista numa perspectiva bidimensional: objetiva ou referente às 
fase do processo - fase da instrução, fase da acusação e fase do julgamento; e orgânica 
ou subjetiva, isto é, atinente aos órgãos atuantes em cada uma dessas fases - órgão 
instrutor (juiz de instrução), órgão acusador (M.º P.º ou particular) e órgão julgador (juiz de 
julgamento). [...] É bom não esquecer, na verdade, que mesmo na fase do inquérito, cujo 
dominus é efetivamente o M.º P.º (art.º 263º do CPP), a presença da jurisdição não está 
de todo afastada, como acontece naquelas áreas em que são postos em causa direitos 
fundamentais do cidadão (v.g., primeiro interrogatório de arguido detido, aplicação 
de medidas de coacção, autorização para realização de escutas telefónicas, buscas 
domiciliárias, etc), onde só o juiz tem competência exclusiva para actuar (cfr. art. º 268º 
e 269º do mesmo Código). E mesmo no espaço em que o M.º P.º pode agir sozinho, a sua 
actuação não é desregrada e totalmente livre, na medida em que a lei o vincula a critérios 
de estrita objectividade e à realização do direito (cfr. Art.º 53º do CPP). Se a conclusão 
a que chegou a investigação não agradar ao arguido ou ao assistente sempre qualquer 
uma dessas entidades, e segundo certas condições, pode chamar a intervir um juiz de 
instrução, para que este decida em definitivo, e consoante os casos, se a acusação ou 
a abstenção são ou não de manter, o que, no fundo, significa controlar se o M.º P.º fez 
bom uso dos poderes que a lei lhe confere em matéria de investigação e apuramento de 

resultados. 
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 A eventual contaminação do convencimento jurisdicional diante de atuação simultânea em momento 
pré-processual e processual merece análise percuciente em atenção a dinâmica das medidas investigativas sob 
a perspectiva constitucional e convencional. Cumpre enfatizar que no magistrado reside, por só tal condição, a 
estrita observância dos direitos e garantias fundamentais dos investigados, acusados, réus e condenados. Em 
outras palavras, reitera-se, em um processo penal democrático, a postura institucional do Poder Judiciário e de 
seus membros necessariamente deve voltar-se às garantias do modelo constitucional e convencional do processo 
em face da pretensão estatal punitiva. Francesco Carnelutti (2015, p. 33) é simples: “[...] Juiz é, em primeiro lugar, 
alguém que tem juízo. Se não o tivesse, como poderia dá-lo aos demais? [...]”. Interessante as palavras de Abel 
Fernandes Gomes (2010, p. 100):

 Verifica-se, assim, a necessidade de se compreender de forma serena a premissa da contaminação 
jurisdicional pela prevenção no processo penal brasileiro. O juízo condenatório, rememore-se, demanda alicerce 
probatório consistente e fundamentação adequada. A exigência de uma postura técnica do magistrado em respeito 
ao sistema acusatório, talvez, seja mais viável do que a cisão de julgadores na persecução penal. O equilíbrio, a 
ponderação e a discrição são característica que precisam ser cultivadas nas instituições do sistema de Justiça 
criminal. Equaciona Joan Picó i Junoy (2015, p. 141):

 Por fim, sob a ótica da Administração Judiciária, salienta-se a dificuldade estrutural de se viabilizar a cisão 
de julgadores. Ainda que não seja um argumento jurídico, faz-se relevante considerar como operacionalizar, por 
exemplo, o Juiz das garantias, em especial nas comarcas e subseções dos interiores brasileiros, nas quais não é 
incomum a existência de um único magistrado.

[...] a existência do juiz já é, histórica e essencialmente, senão a mais importante, uma das 
mais relevantes garantias conquistadas pela humanidade, na medida em que se trata da 
investidura de um cidadão na autoridade pública de julgar segundo regras constitucionais 
e leis editadas pelo Poder Legislativo, tudo dentro de uma concepção tradicionalmente 
consagrada por Montesquieu sobre a divisão harmônica dos poderes. [...] O juiz, portanto, 
já é a própria garantia de uma jurisdição que se presta segundo avaliação e asseguração 
de direitos fundamentais, seja do indivíduo (autor da infração ou vítima) seja do grupo 
social. Mesmo na fase em que se lhe apresenta um caso concreto sobre o qual se quer 
fazer incidir um instrumento legal qualquer de investigação ou coleta de prova, previsto 
nas leis e de acordo com a Constituição, sua função será exatamente aquela de pré-

compreender, interpretar e aplicar o direito ao caso concreto e nada mais.   

O garantismo exacerbado pode originar a ineficácia do processo, e a eficácia extrema 
pode propiciar a vulneração das garantias básicas da atividade do juiz - com seu dever de 
imparcialidade - e das partes - com seus direitos à defesa. Por isso, o debate garantismo-
eficácia não deve colocar-se em termos de prevalência de um sobre o outro, senão de 
compatibilidade, isto é, deve buscar-se a máxima eficácia do processo respeitando as 

garantias processuais do juiz e das partes.

4. Conclusão
 As disposições constitucionais e convencionais em vigor no Brasil expressam a adoção de um sistema 
de persecução penal cujo atores detém funções específicas e bem delineadas, conforme os ditames do princípio 
acusatório. Por conseguinte, a atuação de Juiz em fase pré-processual somente se justifica em atenção a defesa 
jurisdicional de direitos e garantias fundamentais de investigados. Juiz não lidera investigação, não presencia atos 
investigativos. Nesta fase, sua atuação reside em cognição limitada.  
 Em tempos de persecuções penais sob grande interesse populacional e midiático, os magistrados precisam 
adotar uma postura discreta, serena e comedida, devendo o Poder Judiciário proteger e orientar seus membros. 
Recomenda-se evitar o tumulto processual, sendo desnecessárias as condutas que reflitam, em especial, 
prejulgamentos. Juiz, na qualidade de garante, jamais se caracteriza como investigador. 
 Diante da referida postura “garante”, não há que se traçar a abordagem acerca da dita contaminação do 
convencimento do julgador. O deferimento de medidas investigativas pelo magistrado não o faz investigador nem 
deve prejudicar sua atuação processual. Ao revés, o conhecimento da dinâmica da persecução penal em apuração 
ou já em processamento contribui para a regular prestação jurisdicional em razão da complexidade dos contextos 
delitivos. Nada obstante, reconhece-se que o adequado posicionamento do magistrado na persecução penal precisa 
ser preservado e constantemente relembrado.
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A relativização do direito fundamental 
ao sigilo bancário em crimes complexos: 

uma ponderação entre os princípios da 
proibição do excesso e da proibição da 

proteção insuficiente
Laís Durval Leite

INTRODUÇÃO

Discorrer sobre temas relacionados a direitos fundamentais é sempre uma tarefa árdua, tendo em vista que a própria 
abrangência da expressão ainda não é um consenso na comunidade jurídica, que cotidianamente apresenta-se em 
intensos debates sobre quais direitos podem ser entendidos como fundamentais em um Estado Democrático de 
Direito e se haveria possibilidade de relativização de todos ou alguns desses direitos.

O Supremo Tribunal Federal, no início do ano de 2016, decidiu pela constitucionalidade do art. 6º da Lei Complementar 
nº 105/2001, que autoriza à Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos 
bancos, sem prévia autorização judicial. Nesse cenário, foi possível debater sobre a existência (ou não) de um direito 
fundamental absoluto ao sigilo bancário.

No julgamento feito pelo STF, todavia, prevaleceu o argumento retórico de que o disposto na LC nº 105/2001 
não consiste em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, 
sendo ambas protegidas contra o acesso de terceiros. Referida estratégia argumentativa permitiu a declaração de 
constitucionalidade da norma sem a necessidade de os ministros definirem precisamente se o sigilo bancário é um 
direito fundamental que pode ser mitigado sem uma decisão judicial específica.

Essa tese da “mera transferência” (ratio decidendi), por exemplo, faz permanecer, entre os estudiosos e aplicadores 
do direito, a dúvida sobre como os ministros se pronunciariam, por exemplo, em um caso concreto no qual a acusação 
oferecida pelo Ministério Público se baseou em informações bancárias do indivíduo fornecidas pela Receita sem 
qualquer participação prévia do Poder Judiciário.

Neste trabalho, portanto, nossa proposta é aprofundar o debate para tentar responder à seguinte indagação: é válida 
a relativização do direito fundamental ao sigilo bancário ao ponto de se permitir que órgãos estatais de investigação 
requisitem diretamente informações às instituições financeiras sem necessidade de ordem judicial?

Para tanto, em primeiro lugar, discutiremos sobre a existência, ou não, de um direito fundamental ao sigilo bancário e 
se esse reconhecimento se daria de forma absoluta ou relativa. Concluindo pela relatividade de tal direito, tentaremos 
demonstrar quais seriam os critérios e limites para uma situação de “quebra”, especificamente quando falamos em 

Juiz Federal Substituto da 1ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Maranhão, especializada em crimes contra o SFN, 
lavagem de ativos e os praticados por organizações criminosas. Coordenador Seccional dos Juízos Federais Criminais 
(SJ-MA), no biênio 2018-2020, foi Defensor Público Federal, Analista Judiciário e Técnico Judiciário. Mestrando 
em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pela Universidade Federal do Maranhão. Especialista em Direito 
Processual Civil e em Direito Constitucional, ambas pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará.

Luiz Régis Bomfim Filho
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investigação de crimes complexos, abordando a questão com enfoque nos princípios da proibição do excesso e da 
vedação de proteção deficiente. 

1  O SIGILO BANCÁRIO COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL RELATIVO

Nos termos do inciso X do art. 5º da Constituição Federal de 1988, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 
Tratam-se de direitos fundamentais individuais, ou de primeira geração, que possuem como uma de suas formas de 
garantia, por exemplo, o disposto no inciso XII do mesmo artigo.

Américo Bedê Junior menciona que a “a teoria das esferas concêntricas com espectros de atuação é a quem vai 
melhor sustentar a distinção, mas que, na prática, não traz vantagens ou benefícios”1. Como não pretendemos aqui 
tratar da nebulosa diferenciação entre o direito à intimidade e o direito à privacidade, empregaremos ambos os 
termos como sinônimos. 

No plano infraconstitucional, o art. 1º da Lei Complementar nº 105/2001 prevê expressamente o direito ao sigilo 
bancário, ao dispor que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços 
prestados. Entendemos que essa regra é uma garantia atrelada aos direitos fundamentais à privacidade e à intimidade, 
mas há quem sustente o contrário.

No julgamento do MS 21.729, por exemplo, alguns ministros afirmaram que o sigilo bancário nem mesmo seria um 
direito fundamental, pois não relacionado com o direito à privacidade e intimidade, bem como não abarcado pela 
ideia de sigilo de dados. Segundo Virgílio Afonso da Silva, desse raciocínio pode-se extrair a conclusão de que

Contudo, prevaleceu, e ainda prevalece, no Supremo Tribunal Federal, a tese de que o sigilo bancário é um direito 
fundamental, protegido pelo art. 5º, XII, da CR/88, mas que admite relativização por meio de ordem judicial ou no 
âmbito das Comissões Parlamentares de Inquérito3, tendo em vista a ausência de caráter absoluto dos direitos à 
intimidade e à privacidade e a previsão do §3º do art. 58 da Constituição – as comissões parlamentares de inquérito 
terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.

Uma lei infraconstitucional poderá criar exceções ao sigilo bancário apenas porque ele é 
criação da legislação infraconstitucional. (...) Se o único objetivo de se negar a proteção 
constitucional ao sigilo bancário é abrir caminho para relativizações a partir da legislação 
infraconstitucional, o meio escolhido, além de desnecessário, padece de todos os déficits 
de fundamentação que qualquer estratégia de restrição ao âmbito de proteção dos 

direitos fundamentais apresenta .

1 BEDÊ Junior, Américo. A retórica do direito fundamental à privacidade: a prova obtida mediante filmagens nos ambientes público e 
privado. Salvador: JusPODIVM, 2015. p. 73.
2 SILVA, Luis Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 10. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2010. p. 121.
 O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica 
com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) – ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado 
no art. 5º, X, da Carta Política – não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às comissões parlamentares de inquérito, eis 
que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria CR, aos 
órgãos de investigação parlamentar. (...) As deliberações de qualquer comissão parlamentar de inquérito, à semelhança do que também 
ocorre com as decisões judiciais (RTJ 140/514), quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, 
pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público, sem que o ato que a decreta seja adequadamente 
fundamentado pela autoridade estatal. (STF - MS 23.452. Rel.: Celso de Mello. DJ: 12 mai 2000).

Ocorre que, atualmente, tem-se debatido sobre a viabilidade de um grau ainda maior de relativização do direito 
fundamental ao sigilo bancário, ou seja, se estaria de acordo com a Constituição de 1988 a sua “quebra” no 
caso concreto sem a necessidade de manifestação do poder Judiciário, mesmo que fora de um procedimento de 
investigação parlamentar.

Para analisar referida questão, em primeiro lugar, devemos trazer a própria problematização referente à limitação 
dos direitos fundamentais em geral, tendo em vista que, nos dizeres do professor Américo Bedê Junior, “afirmar que 
os direitos fundamentais são o centro do ordenamento jurídico é diferente de afirmar que os direitos fundamentais 
são o centro do universo ou que não há margem para escolha”4 . 

Como destaca Virgílio Afonso da Silva, “intimamente ligado à questão da amplitude do suporte fático dos direitos 
fundamentais está o problema da reconstrução da relação entre os direitos e seus limites e restrições”5 , afirmando 
o autor que, nessa discussão, deve-se distinguir as teorias interna e externa6 . 

A teoria interna consiste na concepção de que os direitos fundamentais possuem limitações intrínsecas que 
independem do caso concreto para serem definidas, pois depreendidas a partir do próprio Texto ou de costumes 
da sociedade, que considera determinadas condutas incompatíveis com a boa convivência entre os indivíduos, não 
havendo necessidade de se falar em colisão com outros direitos para se chegar a tal conclusão. Segundo Virgílio 
Afonso da Silva

A teoria externa, por sua vez, consiste na ideia de que os direitos fundamentais são exercidos em sua plenitude 
até que se choquem com outros direitos, quando haverá necessidade de restrição, sem, contudo, implicar prejuízo 
quanto ao seu conteúdo, pois seu plano interno seria inviolável e ilimitado prima facie. 

Para Virgílio7 , somente a partir do paradigma da teoria externa que se pode sustentar que, em uma colisão entre 
princípios, um deles não tenha que perder sua validade, de modo que a relação entre direitos e princípios acaba 
sendo muito estreita, pois as normas, ao garantirem os primeiros, quando se confrontam, necessariamente implicam 
na relativização dos segundos. E conclui:

No âmbito da teoria interna não há como falar que determinada ação seja prima facie 
garantida por norma de direito fundamental, mas que, em decorrência das circunstâncias 
do caso concreto, tal ação deixe de ser protegida. (...) a teoria interna tem o ônus de 
demonstrar a possibilidade de se fundamentar a limitação de direitos “a partir de dentro”.

Um princípio, compreendido como mandamento de otimização, é, prima facie, ilimitado. 
(...) Contudo, em face de impossibilidade de existência de direitos absolutos, o conceito de 
mandamento de otimização já prevê que a realização de um princípio pode ser restringida 

por princípios colidentes (grifo nosso).

 4 BEDÊ Junior, Américo. A retórica do direito fundamental à privacidade: a prova obtida mediante filmagens nos ambientes público e 
privado. Salvador: JusPODIVM, 2015. p. 38
5 SILVA, Luis Virgílio Afonso da. Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 10. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2010. p 127.
6 Ao contrário da teoria interna, que pressupõe a existência de apenas um objeto, o direito e seus limites (imanentes), a teoria externa 
divide esse objeto em dois: há, em primeiro lugar, o direito em si, e, destacadas deles, as suas restrições. Essa diferença, que parece 
insignificante, uma mera filigrana teórica, tem, no entanto, grandes consequências. Idem. p. 125.
7 SILVA, Luis Virgílio Afonso da. op. cit. p. 138
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Afirma Américo Bedê Junior que “a complexidade do mundo moderno favorece a concepção 
relativista de direitos fundamentais, pois seria uma pretensão vã a de sustentar a existência, em abstrato, de um 
núcleo essencial desses direitos”8 . Nesse sentido, adotamos a teoria externa, pois consideramos que restrições a 
direitos fundamentais são possíveis, tendo em vista a sua relatividade, que poderá ser feita tanto por meio de regras 
quanto por meio de princípios. Na ausência de regras limitadoras, é necessário recorrer diretamente ao princípio 
colidente, decidindo-se qual deve prevalecer no caso concreto. 

Apesar de ser possível concluir, de um certo modo, que todas as restrições a direitos fundamentais acabam sendo 
sempre baseadas em princípios, suas limitações geralmente já são feitas por meio de regras previstas no plano 
da legislação infraconstitucional. Isso porque quando uma regra colide com um princípio previsto na Constituição, 
estaremos também diante de uma colisão entre princípios, mas com um sopesamento previamente feito pelo legislador, 
que deverá prevalecer no caso concreto, exceto quando a norma apresenta algum vício de inconstitucionalidade, 
violando, por exemplo, o princípio da proporcionalidade. 

Nesse sentido, podemos citar como exemplo os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade, princípios 
ou mandamentos de otimização, prima facie, ilimitados, mas, que, de acordo com a teoria externa, podem sofrer 
limitações quando colidirem com outros princípios ou quando o legislador prever hipóteses específicas em que 
haverá restrição – o que não deixa de ser um confronto principiológico numa análise mais profunda –, fazendo isso 
por meio de regras e principalmente no plano infraconstitucional.

Logo, quando o ato de limitar o acesso às informações financeiras do indivíduo implicar na violação de outros 
princípios constitucionalmente previstos, é possível relativizar o direito fundamental, sendo que tal relativização 
poderá ser realizada por meio de regra expressa ou a partir de um juízo de ponderação num conflito com outros 
princípios antagônicos, pois nenhum direito fundamental é absoluto e tais limites não afetam o conteúdo desses 
direitos. Segundo Humberto Ávila:

Como visto, o Supremo Tribunal Federal reconhece a fundamentalidade do direito ao sigilo bancário, mas nega o 
seu caráter absoluto. Recentemente, todavia, os ministros, ao se verem diante da oportunidade de definir o grau de 
relativização desse direito, preferiram recorrer a um argumento retórico que impediu a formação de um precedente 
sólido sobre o tema, permanecendo a dúvida, na jurisprudência, sobre a possibilidade de o sigilo bancário ser violado 
sem ordem judicial, como veremos adiante.

8 BEDÊ Junior, Américo. A retórica do direito fundamental à privacidade: a prova obtida mediante filmagens nos ambientes público e 
privado. Salvador: JusPODIVM, 2015. p. 61.

9 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 13ª ed., revista e ampliada. São Paulo: 
Malheiros, 2012, p. 85.

Uma lei infraconstitucional poderá criar exceções ao sigilo bancário apenas porque ele é 
criação da legislação infraconstitucional. (...) Se o único objetivo de se negar a proteção 
constitucional ao sigilo bancário é abrir caminho para relativizações a partir da legislação 
infraconstitucional, o meio escolhido, além de desnecessário, padece de todos os déficits 
de fundamentação que qualquer estratégia de restrição ao âmbito de proteção dos 

direitos fundamentais apresenta9 .

Nossa proposta, portanto, é trazer critérios para identificar quais os contornos ideais para definição dos limites 
externos de exercício do direito fundamental à privacidade, já que verificamos a possibilidade de o direito fundamental 
ao sigilo bancário ser mitigado no caso concreto sem a necessidade de ordem judicial em alguns casos, pelos 
motivos a seguir apresentados.

2 CRIMES COMPLEXOS E DIFICULDADE PROBATÓRIA: proibição de excesso e vedação de proteção deficiente

Tradicionalmente, os direitos fundamentais de primeira geração, ou dimensão, como os direitos à liberdade, à 
propriedade, à intimidade, à privacidade, dentre outros, correspondem a prestações estatais negativas, ou seja, a 
âmbitos relacionados à esfera particular do indivíduo nos quais o Estado não pode intervir ou violar, exceto nos casos 
expressamente autorizados pela Constituição ou pela lei.

Ocorre que essa visão clássica relativa aos direitos fundamentais passou a ser questionada com o passar dos anos, 
tendo em vista que, como afirma José Paulo de Baltazar Junior “nas sociedades contemporâneas, as fontes de perigo 
e agressão aos direitos fundamentais não provém exclusivamente do Estado, mas também de centros de poder 
privados”10 . 

Assim, os direitos fundamentais passaram a desempenhar uma função de defesa contra ameaças e agressões não-
estatais e a também serem vistos como “dotados de conteúdo jurídico-objetivo”11 , sendo encarados, portanto, como 
princípios objetivos que vinculam a atuação do Estado, obrigado a garantir a efetivação e proteção de tais direitos, 
mesmo quando sua violação for provocada por particulares.

Nessa visão objetiva dos direitos fundamentais, ganha força a doutrina da “proibição da insuficiência”, que, segundo 
Baltazar, “determina a existência de deveres de proteção jurídico-fundamentais, enfatizando o aspecto da obrigação 
estatal”12 , razão pela qual tal princípio pode definir-se, na visão de Lênio Luis Streck, “como um critério estrutural 
para a determinação dos direitos fundamentais”13 . Nos dizeres de Luciano Feldens,

Consoante relembra Canotilho, já houve tempo em que o tema dos deveres fundamentais 
viu-se confundido a regimes políticos totalitários ou comunistas, havendo quem os 
considerasse contrários à ideia de Estado liberal. (...) Essa espécie de vácuo científico 
que lançou ao ostracismo o tema dos deveres fundamentais deveu-se ao escasso 
desenvolvimento teórico e dogmático das chamadas situações jurídicas passivas – isto 

é, das sujeições, deveres ou obrigações dos particilares14 . 

10  BALTAZAR Junior, José Paulo. A doutrina da proibição de insuficiência (“untermassverbot”). In: HECK, Luis Afonso (Org.). Direitos 
fundamentais, teoria dos princípios e argumentação. Porto Alegre: Sergio Fabres, 2015. p. 74.
11  Idem. p. 74.
12  Idem. p. 77.
13  Lenio Luiz streck. A dupla face do principio da proporcionalidade: da proibição de excesso (übermassverbot) à proibição de proteção 
deficiente (Untermassverbot) ou de como não há blindagem contra normas penais inconstitucionais. In: Revista da AJURIS/Associação 
dos juízes do Rio Grande do Sul . v. 32, n. 97. Porto alegre: AJURIS, 2005. p. 178.
14  FELDENS, Luciano. A Constituição Penal: a dupla face da proporcionalidade no controle de normas penais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2005. p. 204.
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Importante destacar que esse “reconhecimento do caráter objetivo dos direitos fundamentais não tem como efeito a 
supressão ou superação de seu conteúdo de direito de defesa, sendo ambas as funções compatíveis”15 . Isso porque 
a proibição da insuficiência está diretamente relacionada à omissão indevida do legislador, enquanto a proibição do 
excesso diz respeito à atuação Estatal no caso concreto. 

Poder-se-ia até pensar que a proibição da insuficiência e a proibição do excesso não apresentariam, na verdade, 
qualquer diferença, chegando-se a defender que possuiriam o mesmo significado, já que a primeira seria mero 
reflexo da segunda, pois ambas derivadas do princípio da proporcionalidade. 

Essa confusão, feita por quem trata ambos princípios como expressões equivalentes, ocorre em razão de o postulado 
da proporcionalidade possuir uma dupla face, respaldando, ao mesmo tempo, tanto a proteção positiva quando 
negativa por parte do ente público. Assim, como diria Lênio Streck16 , a noção de proporcionalidade não se esgota 
na categoria de proibição de excesso (Übermassverbot), pois também abarca dimensões que reclamam maior 
densificação na atuação estatal, notadamente quando se diz com os desdobramentos da proibição da insuficiência 
no campo jurídico-penal (Untermassverbot). Nesse sentido, Baltazar

Baltazar afirma que “ambos funcionam como garantias estatais da liberdade em dois diferentes níveis ou momentos 
diversos, mas, de certa forma, complementares”18 , que, no caso concreto, podem entrar em conflito. Por tal razão, nas 
palavras de Américo Bedê Junior, “os direitos fundamentais precisam ser fluidos, o que se perde em previsibilidade 
e segurança é compensado com justiça e com maior adequação da decisão ao problema”19 . 

O papel do Estado na atualidade, portanto, não pode se resumir a simplesmente garantir o exercício de direitos 
individuais em face dele mesmo, pois as pessoas não se encontram em situação de igualdade na sociedade, sendo 
necessário que alguém intervenha na relação entre os indivíduos, impedido o exercício abusivo de direitos. Sob a 
mesma perspectiva, Bedê destaca:

Ao contrário do que se dá na proibição do excesso, na proteção deficiente a relação não 
é bipolar, entre Estado e cidadão. Entram em cena aqui particulares que atentam contra 
o direito fundamental de outro particular, em uma relação triangular na qual o Estado é 
visto como garante de direito, e não como o seu inimigo, o titular do direito fundamental 

ou vitima e o perturbador em potencial17 .

Não se pode ver o Estado apenas como inimigo e violador de direitos fundamentais. É 
indispensável que o Estado assuma um papel ativo no combate à criminalidade, não 
reproduzindo a violência, mas atuando com sabedoria, a fim de realizar uma seletividade 
adequada a partir dos bens jurídicos mais relevantes e não determinadas pela condição 

econômica do réu20 .

15 BALTAZAR Junior. Op. cit. p. 74.
16 STRECK, Lenio Luiz. op. cit. p. 180
17 BALTAZAR Junior, José Paulo. A doutrina da proibição de insuficiência (“untermassverbot”). In: HECK, Luis Afonso (Org.). Direitos 
fundamentais, teoria dos princípios e argumentação. Porto Alegre: Sergio Fabres, 2015. p. 82
18 Idem. P. 86.
19 BEDÊ Junior. Op. Cit. p. 53
20 BEDÊ Junior. op. cit. p. 108

Nesse contexto, uma realidade inevitável é a restrição de direitos fundamentais dos supostos agressores de outros 
direitos fundamentais quando o Estado age em nome do princípio da proteção insuficiente. Isso porque a limitação 
dos abusos cometidos pelos particulares identificados em relação a outros particulares, ou a toda a coletividade, 
necessariamente implicará em uma limitação de direitos liberais clássicos.

Mas como compatibilizar, então, os princípios da proibição de insuficiência e proibição de excesso na esfera penal e 
processual penal, se já dissemos que eles podem conviver em perfeita harmonia? 

A ampla proteção atualmente conferida ao réu no âmbito do direito penal e do processo penal é fruto de um processo 
histórico, pautado na doutrina do pensamento garantista. Segundo Salo de Carvalho, “a formação do paradigma 
garantista ocorre sob ampla assunção da filosofia iluminista”, que fazia frente às práticas inquisitoriais da Igreja 
Católica. Para o autor, todavia, a primeira crise do garantismo ocorre quando a burguesia se solidifica no poder 
e há “clara transposição ideológica do discurso”21 , afirmando que “alguns dos sintomas da crise do direito de do 
processo penal contemporâneos podem ser refletidos na inflação legislativa e na falta de eficácia tutelar dos direitos 
individuais por parte do Poder Público”22 .

Citando Ferrajoli, Salo de Carvalho destaca outros dois aspectos relevantes para justificar a crise do direito penal na 
concepção liberal: a) “a falta de elaboração de um sistema de garantias dos direitos sociais comparável às garantias 
tradicionalmente disponíveis para a propriedade e a liberdade”23 ; b) “o enfraquecimento de um constitucionalismo 
nacional face à ausência de um constitucionalismo internacional”24 .

Nesse contexto, a fundamentação garantista se pauta em um sistema estruturado na tolerância, até porque os réus 
e presos são, em sua maioria, vítimas do processo de exploração de mercado e de exclusão social. E enquanto o 
cenário for esse, a tese garantista deve prevalecer, de modo que o ônus probatório, por exemplo, deve continuar, 
sim, sendo atribuídos apenas dos órgãos de acusação, permitindo-se ao acusado se manter inerte ao longo de toda 
a instrução, sem que isso possa lhe acarretar qualquer prejuízo.

Além disso, deve-se, inclusive, cada vez mais reforçar a aplicação do princípio da insignificância, principalmente 
quando falamos em países periféricos, como o Brasil, pelos seguintes motivos: o sistema prisional, além de não 
cumprir seu papel de ressocialização, encontra-se em situação precária e desumana; a tramitação de uma ação 
penal é muito cara aos cofres públicos; mesmo quando absolvido, o fato de já ter sofrido uma acusação penal pode 
arruinar a vida social do indivíduo; não é só possível, como necessário, encontrar outros meios – se é que podemos 
considerar o Direito Penal como um meio eficiente – para a redução da criminalidade, indo na origem do problema, 
como corrigir a alarmante desigualdade social para reduzir drasticamente os crimes patrimoniais, por exemplo. 
Segundo Feldens:

Provavelmente não exista hipótese mais evidente de aplicação do princípio da 
proporcionalidade no âmbito do direito penal do que quando invocado o cognominado 
princípio da insignificância. Embora seguidamente reconduzido ao plano exclusivo da 
dogmática penal, a constatação acerca da insignificância jurídico-penal de uma conduta 
determinada não é senão a realização de um juízo concreto de desproporcionalidade 
que se realiza acerca da potencial incidência de uma medida legalmente prevista a uma 

situação de fato25 .
21 CARVALHO, Saulo de. Pena e garantias. Lúmen juris. Rio de janeiro. 2008. P. 55
22 Idem. p. 96
23 Idem. p. 96
24 Idem. p. 96
25 FELDENS. op. cit. p. 191.
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Todavia, com o advento do Estado Democrático de Direito, que acarretou em diversas mudanças na forma de pensar 
e agir tanto dos entes públicos como dos cidadãos, não é mais coerente pensar o processo penal como antes e 
defender os direitos fundamentais dos réus que são acusados por cometer crimes contra o patrimônio público e os 
sistemas financeiro, tributário e econômico da mesma da maneira que os “garantistas” defendiam os direitos dos 
réus contra os abusos do Estado liberal burguês.

Como diria Bedê, “o Direito Penal atual vem errando o foco ao se esquecer da vítima e da sociedade e olhar apenas 
para o réu”, sendo necessário, portanto, encontrar um equilíbrio entre direitos fundamentais do réu, da vítima, “não se 
admitindo que o pêndulo fique só e um lado, fazendo com que a vida em sociedade possa ser menos angustiante”26 . 

Assim, não consideramos ser mais possível lidar com o tema da relativização dos direitos fundamentais dos réus 
em processos criminais nos quais se investiga a prática de delitos cometidos contra toda a sociedade com o mesmo 
rigor com que se analisa a mesma questão em ações penais nas quais os réus são acusados de violar bens jurídicos 
de apenas uma ou poucas pessoas.  Para Lênio Streck, “analisar o direito penal sob a ótica do Estado Democrático 
de Direito e do (neo)constitucionalismo que o engendrou implica, necessariamente, levar em conta mudanças 
paradigmáticas ocorridas no campo do Estado e do Direito”27 . 

Como diria Américo Bedê Junior, “a história interfere decisivamente no direito e uma das grandes missões dos 
direitos fundamentais está em ligar o passado, o presente e o futuro”28 . Logo, a sua interpretação e aplicação não 
pode se dar de forma pronta e acabada, sendo sempre permitida sua reavaliação quando o contexto social muda, 
a mentalidade das pessoas muda e as demandas emergenciais da sociedade consequentemente também mudam. 

Em razão disso, consideramos como melhor medida para dar mais efetividade ao direito penal, presente em um 
ordenamento pautado em valores condizentes com um Estado Democrático de Direito, a aplicação do princípio da 
proporcionalidade, manifestado em sua dupla face – princípios da vedação do excesso e da proibição da insuficiência 
–, levando em consideração características peculiares que só podem ser avaliadas casuisticamente. 

Tratar todo o sistema penal de forma uniforme e abstrata, considerando que todos os acusados merecem a mesma 
forma de proteção é um raciocínio romântico que acaba levando a dois extremos: ou à punição severa do lado mais 
fraco, ou à impunidade daqueles que muitas vezes comandam o próprio Estado.

Em outros termos, assim como ocorre nos demais ramos do Direito, em que se reconhece o princípio da proteção, da 
distribuição dinâmica da prova, da precaução, da prevenção dentre outros, com o intuito de resguardar direitos das 
minorias e da sociedade, é preciso enxergar o princípio da igualdade em sua perspectiva material também na esfera 
penal, e não meramente no aspecto formal. Indivíduos que se encontram em situação claramente diversa, devem 
merecer tratamento diverso, mesmo que na esfera penal. 

Insta destacar que a limitação dos direitos fundamentais no âmbito da investigação criminal não deve ser feita de 
forma proporcional à gravidade do crime, auferindo-se essa a partir da pena máxima prevista em abstrato. Isso 
porque a ideologia reinante e presente nas entrelinhas da lei penal demonstra que a forma como é estabelecido 
o preceito secundário previsto no tipo penal nem sempre corresponde à real importância do bem jurídico atingido 
para a sociedade, bem como o fato de um crime ser punido com maior severidade não indica imediatamente que 
a relativização de direitos fundamentais é mais necessária do que em outros crimes punidos com penas menores.

26 BEDÊ Junior. op. cit. p. 26.
27 Lenio Streck. op. cit. p. 201.
28 BEDÊ Junior. op. cit. p. 50-51.

Reafirmamos, portanto, a concepção de que a relativização das garantias conferidas ao réu deve ser feita de maneira 
casuística. E um primeiro critério a ser levado em consideração pelo magistrado quando confrontados os princípios da 
vedação do excesso e da proteção insuficiente no caso concreto é a natureza e dimensão do bem jurídico violado pela 
infração penal cometida. Quanto mais pessoas tiverem sido atingidas ou ameaçadas com a prática do crime, mais 
deve prevalecer o princípio da proteção da insuficiência no que diz respeito à relativização dos direitos fundamentais 
do réu.

Entretanto, essa conclusão não deve ser auferida de forma automática a partir da violação do bem jurídico em abstrato 
protegido pelo tipo penal. Tratando-se de princípio atrelado ao postulado da proporcionalidade, a aplicação do princípio 
da proibição da proteção deficiente exige que a limitação do exercício de determinado direito fundamental seja feita 
desde que preenchidos também os requisitos da adequação e necessidade da medida, além da proporcionalidade em 
sentido estrito. Segundo Feldens,

Nesse passo, defendemos que a relativização dos direitos fundamentais na investigação penal poderá ser feita de 
forma mais intensa nos crimes complexos do que nos crimes comuns, pois nos primeiros, além de se verificar a 
violação de bens jurídicos coletivos ou difusos, a dificuldade probatória justifica a necessidade de uma atuação 
interventiva mais efetiva por parte dos órgãos de acusação e investigação, com a consequente maior restrição de 
direitos fundamentais do réu, sob pena de confirmação da disseminada ideia de impunidade para os autores dos 
chamados crimes de “colarinho branco”.

Podemos citar como exemplos de crimes complexos os seguintes delitos: lavagem de capitais, organização criminosa, 
crimes contra o sistema financeiro, tributário e econômico, crimes contra a Administração Pública etc. Nesses delitos, 
como visto, além de haver um interesse público envolvido, pois a vítima geralmente é a coletividade, a complexidade 
que envolve a trama delituosa muitas vezes impede a reunião de elementos probatórios suficientes para embasar 
uma condenação. Segundo Deltan Martinazzo Dallagnol,

A avaliação acerca da eventual inconstitucionalidade de uma determinada medida, ao 
pretexto de violação da proporcionalidade na espécie de proibição de proteção deficiente, 
é medida que não se praticar em um universo (nível) abstrato, sem previa identificação 
dos fins a que se destina e sem aferir-se acerca da (in)suficiência repressiva dos demais 

instrumentos remanescentes no sistema29 .

Há um crescente fracasso do Estado no uso de métodos de investigação tradicionais, e 
mesmo das Técnicas Especiais de Investigação (TEIs), para apuração de determinados 
crimes (...), como aqueles que envolvem estreita cumplicidade, de que é exemplo a 
corrupção, eu extremamente complexos, de que são exemplos as refinadas técnicas de 
lavagem de dinheiro e poderosas organizações criminosas (...). A insuficiência dos meios 
de investigação do Estado diante desses crimes não significa um colapso do Estado, mas 
é reflexo da mudança de realidade, da evolução das tecnologias, da globalização e da 
natural vantagem que os criminosos possuem quando cometem um crime com algum 

planejamento30 .

29 FELDENS. op. cit. p. 210.
30 DALLAGNOL, Deltan Martinazzo. As lógicas das provas no processo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.p. 280.
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Nos dizeres de Américo Bedê Junior, “a impunidade é uma falha do sistema que o deslegitima e não traz para a vítima e 
para a sociedade a resposta a agressão sofrida, fazendo com que se diminua a credibilidade no sistema”31 . Nesse passo, 
“é importante fixar a premissa de um direito fundamental à produção da prova”32 , ou seja, “a regra deve ser a liberdade 
da produção da prova”33  tanto para o réu quanto para a acusação, considerando-se como regra a validade de todos os 
meios de prova, sendo necessário um fundamento bastante relevante para considerar uma prova como sendo ilícita.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                        
A restrição do uso de certo tipo de prova, portanto, principalmente quando falamos em crimes complexos, não 
é estabelecida exclusivamente pelo Legislador, pois, em um Estado Democrático de Direito – diversamente do 
que ocorre em um Estado Liberal – “não é o simples descumprimento da regra prevista nos Códigos Penal e de 
Processo Penal que torna determinada prova ilícita, mas, sim, a verificação de sua incompatibilidade com os direitos 
fundamentais em sua perspectiva global”34 , como bem destaca Américo Bedê. 

Tendo em vista que princípios constitucionais, muitas vezes antagônicos, inevitavelmente levam a um confronto 
entre direitos fundamentais no caso concreto, que deverá ser solucionado no âmbito do Poder Judiciário, que, ao 
declarar uma prova como sendo, ou não, inválida, fará um sopesamento entre os princípios da proibição do excesso 
ou da proibição da proibição deficiente.

A prevalência de um desses dois parâmetros de atuação do Estado no processo de proteção de direitos fundamentais 
violados por particulares, como acontece na esfera penal, só poderá se dar de forma casuística, de modo que 
qualquer tentativa de definição previa, abstrata e exauriente por parte do legislador pode levar à injustiça no caso 
concreto, em especial quando violado o princípio da proporcionalidade, tendo em vista que somente analisando a 
dificuldade probatória e a relevância do bem jurídico atingido para a coletividade no bojo da instrução penal é que 
será possível considerar válida uma prova tradicionalmente considerada como ilícita. 

2.1 QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM ORDEM JUDICIAL EM CRIMES COMPLEXOS 

Já mencionamos que o sigilo bancário é um direito fundamental na visão do Supremo Tribunal Federal, mas que 
admite relativização por meio de ordem judicial ou no âmbito da CPI. Ocorre que o legislador infraconstitucional 
trouxe outra hipótese de relativização do direito fundamental ao sigilo bancário no art. 6º da Lei Complementar n. 
105/2001, in verbis:

31  BEDÊ Junior. op. cit. p. 108.
32 Idem. p. 110.
33 Idem. p. 111.
34 Idem. p. 112.

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros 
de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações 
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em 
curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa 

competente.

Constata-se que referido dispositivo legal autoriza o acesso às informações bancárias do contribuinte diretamente 
pelas autoridades fazendárias, ou seja, sem necessidade de ordem judicial. Muitos afirmam que tal previsão violaria 
os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade, bem como o inciso XII do art. 5º da Constituição de 1988, que 
só admitiriam a relativização do direito fundamental ao sigilo bancário por decisão judicial.

Todavia, como analisamos anteriormente, é possível limitar o exercício do direito fundamental à privacidade e à 
intimidade, sem que isso prejudique o conteúdo de tais direitos, de modo que tanto o legislador, no plano abstrato, 
como os órgãos investigativos, acusatórios e o próprio Poder Judiciário, no caso concreto, podem verificar situações 
em que o acesso aos dados bancários do indivíduo pode ser feita com menos rigor.

Um exemplo disso é justamente o art. 6º da LC n. 105/2001, que considerou a necessidade de garantir outros 
princípios constitucionalmente previstos, como o da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, CR/88) e isonomia 
tributária (art. 150, II, CR/88), autorizando o Fisco a requisitar diretamente às instituições financeiras informações 
relativas ao contribuinte, desde que haja processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e a 
medida seja realmente necessária.

A proteção constitucional conferida ao sigilo bancário presta-se a garantir os dados e fatos relativos à vida particular 
do indivíduo, de modo que nem a sociedade nem o Estado podem requisitar informações às instituições financeiras 
para atender a interesses que não justifiquem a limitação do direito à privacidade. Por exemplo, um cidadão não estaria 
autorizado a requerer informações bancárias relativas à pessoa de um grande empresário por simples curiosidade, 
sob a alegação do direito fundamental à informação, pois, nesse caso, não há interesse público relevante que 
justifique a medida, prevalecendo, portanto, o direito ao sigilo bancário.

Situação totalmente diversa é quando confrontados os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da 
isonomia tributária com o direito fundamental ao sigilo fiscal. Isso porque o ordenamento jurídico não pode autorizar 
a preservação de um direito em detrimento dos interesses de toda a coletividade, tendo em vista que a sonegação 
fiscal compromete a arrecadação e, consequentemente, o custeio de serviços públicos, além de configurar verdadeira 
injustiça para com as demais pessoas que pagam os tributos corretamente, gerando, inclusive, concorrência desleal 
no âmbito empresarial.

O legislador confirmou esse critério de sopesamento por meio do art. 6º, da LC 105/2001. Todavia, importante 
frisar que essa previsão normativa representou uma mera legitimação normativa, pois um processo interpretativo 
envolvendo a ponderação entre princípios constitucionais já autorizaria o acesso direito dos dados bancários pelo 
Fisco, sem necessidade de autorização judicial, quando a medida se mostrasse adequada, necessária – pois não foi 
possível obter as informações desejadas por outros meios menos gravosos –, e proporcional em sentido estrito – os 
valores investigados representam quantia suficiente para o ajuizamento de eventual execução fiscal.

Logo, em razão da desnecessidade de autorização expressa na Constituição e na lei infraconstitucional para ser 
possível relativizar o direito fundamental ao sigilo fiscal sem ordem judicial, verifica-se ser bastante plausível 
aplicar o mesmo raciocínio quando tratamos do tema “investigação de crimes complexos”, nos quais a origem do 
dinheiro e sua movimentação acabam sendo uma tarefa muito difícil ou quase impossível para os órgãos estatais 
de investigação.

Outro ponto relevante a ser considerado é o fato de que a sonegação fiscal é crime, previsto nos arts. 1º e 2º da Lei 
n. 8.137/1990, não havendo razão para se concluir que o legislador autorizou o acesso de informações bancárias pelo 
fisco sem ordem judicial apenas para fins tributários, ou seja, não podendo esses mesmos dados serem também 
usados para fins criminais.
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Não se está aqui defendendo que em todos os procedimentos investigativos que envolvam crimes de “colarinho 
branco” será possível o acesso aos dados bancários sem ordem judicial. Primeiramente os órgãos investigativos 
devem realizar o procedimento nos limites autorizados pela legislação, preservando-se ao máximo os direitos 
fundamentais do acusado. Porém, quando “blindar” os direitos fundamentais do réu estiver impedindo obtenção 
das informações necessárias para reconstrução dos fatos é que será admitida uma relativização mais acentuada do 
direito fundamental, no caso concreto.

Em resumo: a regra é a preservação do direito fundamental ao sigilo bancário, contudo, tal direito poderá ser 
relativizado, sem necessidade de ordem judicial, nos casos previstos em lei ou quando o caso concreto demonstrar 
que a medida é necessária, adequada e proporcional (sem sentido estrito), em razão da dificuldade probatória e do 
valor perseguido, como nos casos de crimes complexos, em que a vítima (ou uma das vítimas) é toda a coletividade.

Antes de finalizar, imperioso analisar como a jurisprudência vem se posicionado sobre o tema. Vimos que o Supremo 
Tribunal Federal reconhece a fundamentalidade do direito ao sigilo bancário, mas nega o seu caráter absoluto. A 
Corte entendia não ser possível autorizar o acesso de dados pela Receita sem ordem judicial35, mas no início do ano 
de 2016, no julgamento do RE 601.314, submetido à sistemática da repercussão geral, a maioria dos ministrou se 
pronunciou pela constitucionalidade do art. 6º da LC 105/2001:

Observa-se que o argumento retórico no sentido de que a situação trata de uma mera hipótese de “transferência de 
sigilo” foi uma estratégia presente na tese Fazendária que permitiu a declaração de constitucionalidade do art. 6º da 
LC 105/2001 sem a necessidade de os ministros expressarem, na ratio decidendi, a possibilidade de o sigilo bancário 
ser relativizado em outros procedimentos investigativos, como os criminais, ao ponto de dispensar intervenção do 
Poder Judiciário.

Afirmamos ser tratar de uma estratégia puramente retórica, tendo em vista que a expressão “mera transferência 
de sigilo” é, de fato, uma autorização para “quebra do sigilo bancário” por parte dos órgãos fazendários, que terão 
acesso direto aos dados financeiros do contribuinte, o que representa, sim, relativização do direito fundamental à 
privacidade de forma mais intensa ao que vinha sendo admitido pelo STF. Esse julgado pode ser analisado a partir 
dos conceitos de retórica estratégica e retórica material, trazidos pelo grande filósofo e professor João Maurício 
Adeodato:

O art. 6º da LC 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, porque realiza a igualdade 
em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como 
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária 
para a fiscal. (...) Na verdade, o tema ora em debate não seria quebra de sigilo, mas 
transferência de sigilo para finalidades de natureza eminentemente fiscal. A legislação 
aplicável garantiria fosse preservada a confidencialidade dos dados, vedado seu repasse 
a terceiros, estranhos ao próprio Estado, sob pena de responsabilização dos agentes que 
eventualmente praticassem essa infração. (RE 601.314, rel. min. Edson Fachin, j. 24-2-

2016, P, Informativo 815, com repercussão geral).

35 SIGILO DE DADOS – AFASTAMENTO. Conforme disposto no inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a regra é a privacidade 
quanto à correspondência, às comunicações telegráficas, aos dados e às comunicações, ficando a exceção – a quebra do sigilo – 
submetida ao crivo de órgão equidistante – o Judiciário – e, mesmo assim, para efeito de investigação criminal ou instrução processual 
penal. SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS – RECEITA FEDERAL. Conflita com a Carta da República norma legal atribuindo à Receita Federal 
– parte na relação jurídico-tributária – o afastamento do sigilo de dados relativos ao contribuinte. (STF. RE 389808, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 15/12/2010).

A retórica estratégica tem a retórica material como objeto e objetivo, no sentido de que 
consiste em um conjunto de conhecimento que visam ensinar a lidar com a retórica 
material. A retórica estratégica observa a retórica material e constrói uma teoria sobre 
como interferir nessa mesma retórica material. Por isso situa-se no plano de uma 
metodologia, uma teoria sobre métodos (caminhos) da retórica material, um conjunto de 

estratégias dirigidas ao sucesso no mundo real, aos relatos sobre eventos aos fatos36 .

Considerando os ensinamentos de Adeodato  – aqui tratados de forma modesta, apenas para fins de esclarecimento 
do raciocínio –, o relato vencedor, que no âmbito do Poder Judiciário tem sua expressão de máximo prestígio nas 
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, é formado a partir do confronto entre argumentos estratégicos 
pautados na ideia ilusória da verdade. Prevalece o argumento considerado mais forte e manifestação da verdade, 
mas que não passa de mera retórica material e que pode ser desconstruída a qualquer momento.

Analisando analiticamente, ou retoricamente, a decisão da Corte no julgamento do RE 601.314, constatamos 
que o relato vencedor, ou retórica material, se pautou na afirmação de que o art. 6º da LC 105/2001 prevê mera 
“transferência de sigilo”, tese essa que pode ser facilmente desconstruída, por se tratar de mero ornamento retórico, 
mas que atualmente se firma como verdade no cenário jurídico, pois dita por quem tem a incumbência de “dizer por 
último” em matéria de violação, ou não, de direitos fundamentais no Brasil.

Isso porque, quando falamos em “sigilo”, quer-se dizer que determinadas informações serão preservadas em 
segredo, de modo que, no instante em que se determina às instituições financeiras, responsáveis por manter em 
segredo as informações relativas às contas e operações realizadas por seus clientes, a ordem de fornecer tais dados 
para o Fisco, constata-se automaticamente que esse segredo não se encontra mais guardado, mesmo que terceiros 
não tenha acesso a tais informações.

De forma exemplificativa, quando nas relações entre pessoas físicas, X conta um segredo para Y sob a promessa 
de que manterá tudo que for dito em sigilo, o simples fato de Y contar tudo apenas para Z, mesmo esse último 
prometendo que jamais contará o segredo de X para outra pessoa, já configurará a quebra de sigilo e de confiança 
entre X e Y.

Nesse passo, constata-se que a questão envolvendo o tema sobre a possibilidade de órgãos investigativos acessarem 
dados bancários do indivíduo sem necessidade de ordem judicial ainda está em aberto na jurisprudência, podendo-
se arriscar a dizer que a tendência é o Poder Judiciário aceitar cada vez mais procedimentos investigativos que 
restrinjam direitos fundamentais, principalmente nos casos que envolvem crimes complexos. 

36 ADEODATO, João Maurício. Uma Teoria Retórica da Norma Jurídica e do Direito Subjetivo. São Paulo: Noeses, 2011. p. 74
37 Idem. p. 147.
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Em razão da inexistência de um posicionamento sólido no âmbito do STF, permanece dentre os aplicadores do 
direito, por exemplo, uma imensa dúvida sobre a constitucionalidade da tese que defende o poder do Ministério de 
requisitar informações bancárias sem necessidade de ordem judicial, bem como de usar aqueles dados coletados 
pelo Fisco com base no art. 6º da LC 105/2001, havendo entendimentos que negam38  outros que reconhecem39  tal 
possibilidade. 

A tendência parece ser a jurisprudência caminhar no sentido de considerar válida a requisição de informações 
bancárias do indivíduo diretamente pelos órgãos estatais de investigação no caso de apuração de crimes complexos, 
assim como o repasse de dados coletados pelo Fisco com base no art. 6º da LC 105/2001.
O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já entende não serem nulas as provas obtidas por meio de requisição do 
Ministério Público de informações bancárias de titularidade de Prefeitura para fins de apurar supostos crimes 
praticados por agentes públicos contra a Administração Pública (STF. 2ª Turma. RHC 133118/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, 
julgado em 26/9/2017 – Info 879). Destaca-se que tal possibilidade abrange, por extensão, o direito de acesso aos 
registros das operações bancárias realizadas por particulares, a partir das verbas públicas creditadas na conta da 
pessoa jurídica de direito público.

CONCLUSÃO

No primeiro capítulo, reconhecemos a fundamentalidade do direito ao sigilo fiscal, pois garantia atrelada aos direitos 
fundamentais à intimidade e à privacidade. Adotando a teoria externa, vimos que o direito fundamental ao sigilo fiscal 
é relativo, podendo ser mitigando quando o ato de limitar o acesso às informações financeiras do indivíduo implicar 
na violação de outros princípios constitucionalmente previstos, sendo que tal relativização poderá ser realizada por 
meio de regra expressa ou a partir de um juízo de ponderação num conflito com outros princípios antagônicos. 

Seguimos no segundo capítulo verificando que, com o advento do Estado Democrático de Direito não é mais coerente 
pensar o processo penal como antes e defender os direitos fundamentais dos acusados por cometer crimes contra 
o patrimônio público e os sistemas financeiro, tributário e econômico da mesma da maneira que os “garantistas” 
defendiam os direitos dos réus contra os abusos do Estado liberal burguês.

38 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DIVERSAS FRAUDES PERPETRADAS, EM TESE, CONTRA O 
DETRAN/RS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DOS DOCUMENTOS FISCAISSIGILOSOS REQUISITADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DIRETAMENTE AO 
FISCO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. QUEBRA DO SIGILO FISCAL QUE IMPRESCINDE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. PRECEDENTES DESTA 
CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte Superior, os poderes conferidos ao Ministério 
Público pelo art. 129 da Carta Magna e pelo art. 8.º da Lei Complementar n.º 75 /93, dentre outros dispositivos legais aplicáveis, não 
são capazes de afastar a exigibilidade de pronunciamento judicial acerca da quebra de sigilo bancário ou fiscal de pessoa física ou 
jurídica, mormente por se tratar de grave incursão estatal em direitos individuais protegidos pela Constituição da República no art. 
5º , incisos X e XII . 2. Decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega 
provimento. (STJ - AgRg no HC 234857 RS. Relator: Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe: 08 mai 2014).
39 “HABEAS CORPUS” SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO - DESCABIMENTO - QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL - 
DETERMINAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA - PREVALÊNCIA DO INTERESSE DA SOCIEDADE NA 
APURAÇÃO DOS FATOS - INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PRESIDIDA DIRETAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - POSSIBILIDADE - HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do “habeas corpus” e não mais o admitem como substitutivo de 
recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2. A garantia de sigilo fiscal e bancário não se reveste de caráter absoluto, devendo 
ceder se, verificados fortes indícios de participação do paciente em operações financeiras suspeitas, se mostrar imprescindível. 3. Na 
fase investigativa deve prevalecer o interesse da sociedade na apuração da realidade dos fatos. 4. Admite-se que o Ministério Público 
proceda a investigações criminais. 5. “Habeas corpus” não conhecido por ser substitutivo do recurso cabível. (STJ - HC 120141 MG 
2008/0247175-2. Relator: Ministro Moura Ribeiro. Quinta Turma. DJe: 14 nov 2013).

Assim, constatamos que a relativização dos direitos fundamentais na investigação penal poderá ser feita de forma 
mais intensa nos crimes complexos do que nos crimes comuns, em razão da violação de bens jurídicos coletivos 
ou difusos e da dificuldade probatória, que justifica a necessidade de uma atuação interventiva mais efetiva por 
parte dos órgãos de acusação e investigação, com a consequente maior restrição de direitos fundamentais do réu, 
combatendo-se a situação de impunidade para os autores dos chamados crimes de “colarinho branco”.
Por fim, respondemos à pergunta de pesquisa concluindo que regra continua sendo a preservação do direito 
fundamental ao sigilo bancário, contudo, tal direito poderá ser relativizado casuisticamente, sem necessidade de 
ordem judicial, quando se demonstrar que a medida é necessária, adequada e proporcional (sem sentido estrito), em 
razão da dificuldade probatória e do valor perseguido, como nos casos de crimes complexos, em que a vítima (ou 
uma das vítimas) é toda a coletividade.
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Repatriação de ativos clandestinos e anistia 
criminal: reflexões sobre o princípio da 

razoabilidade e a efetividade da tutela penal 
da ordem econômico-tributária.

Vlamir Costa Magalhães

Introdução

 A Lei n. 13.254/2016 (com a redação dada pela Lei n. 13.428/2017) disciplinou o Regime Especial de 
Regularização Cambial e Tributária (RERCT). Trata-se de programa de incentivo à repatriação de ativos que tem, 
como contrapartida fixada pelo artigo 5º do aludido diploma legal, a exclusão da punibilidade dos delitos cometidos 
em decorrência da remessa e manutenção clandestina de tais divisas no exterior. 
 Dentre os crimes que, em tese, tiveram a punibilidade2  temporariamente excluída pela referida legislação, 
encontram-se: os delitos contra a ordem tributária (artigo 1º, I, II e V e artigo 2º, ambos da Lei n. 8.137/1990), o crime 
de evasão de divisas (artigo 22, caput e parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986) e o crime de lavagem de ativos (artigo 
1º da Lei n. 9.613/1998).
 O presente estudo analisa a (i)legitimidade constitucional da exclusão da punibilidade dos crimes contra a 
ordem econômico-tributária à luz do princípio da razoabilidade e de sua vertente relativa à vedação de proteção penal 
deficiente a direitos fundamentais.

Estamos convencidos de que a incriminação da fraude fiscal constitui, num país como 
o nosso, importante elemento de uma séria política tributária. Esse tipo de ilícito, entre 
nós, não ofende o mínimo ético e o cidadão não tem consciência de que o cumprimento 
da obrigação tributária constitui dever cívico, cuja transgressão ofende gravemente a 
economia pública, e, pois, interesses fundamentais da comunidade. A violação desse 
dever pode apresentar-se como simples atitude passiva de descumprimento da obrigação 
tributária, fato adequadamente sancionado através de medidas de natureza administrativa 
(multa). Todavia, pode apresentar maior gravidade, quando o descumprimento da 
obrigação tributária se realiza através do engano e da fraude, com o emprego de meios 
tendentes a induzir em erro a autoridade, iludindo o pagamento do tributo. Em tais casos 

é imperativa a sanção penal, que existe em muitos países, de longa data.1 

1 FRAGOSO, Heleno Cláudio. O novo direito penal tributário e econômico. Disponível em: <http://www.fragoso.com.br/ptbr/pareceres/85-
artigos-e-pareceres.html>. Acesso em: 04/12/2015.
2 O conceito de anistia penal remete a uma espécie de esquecimento do crime por vontade do legislador, podendo o benefício ser 
condicionado (a condutas praticadas em determinados lapsos temporais, por exemplo) ou não. Já a noção de abolição do crime (abolitio 
criminis) é sinônimo de descriminalização ou revogação integral, por força de lei, de uma determinada figura delitiva. Nesse sentido: 
SOUZA, Artur de Brito Gueiros; JAPIASSÚ, Carlos Eduardo Adriano. Curso de Direito Penal: parte geral. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2015, p. 659 e 663. Tendo em vista a melhor adequação ao tema em análise, o presente estudo emprega a expressão anistia para 
designar a exclusão da punibilidade criminal atrelada à adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), na 
forma do artigo 5º da Lei n. 13.254/2016.
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2. A emergência do Direito Penal Constitucional

 No tocante aos direitos fundamentais, o Direito Penal tem assumido duas funções de suma relevância. 
Por um lado, seus instrumentos sancionatórios representam restrições mais severas em comparação com as 
punições previstas em outros ramos do ordenamento jurídico. Por outro prisma, o Direito Penal se apresenta, em 
determinadas circunstâncias, como a mais eficaz ferramenta de que dispõe o Estado para a proteção efetiva dos 
valores fundamentais mais prezados pela coletividade. 
 Nesse aspecto, as reflexões contemporâneas sobre os problemas vivenciados no âmbito criminal têm sido 
iluminadas por relevantes aportes advindos de outras searas da ciência jurídica, em especial do Direito Constitucional. 
Com efeito, percebe-se que o Estado vem se desprendendo da posição de adversário das liberdades, tornando-se, ao 
revés, um instrumento imprescindível de sua concretização. Nessa perspectiva, os direitos fundamentais deixam de 
ser exercidos apenas contra o Estado e passam a ser efetivados por meio dele.3

 A função estatal inerente à promoção de direitos fundamentais não é cumprida apenas por meio da 
organização institucional, mas induz igualmente à exigência de que a proteção de interesses constitucionais envolva 
a criação e manutenção eficiente de sistemas sancionatórios, isto com o fim de garantir a legítima expectativa de 
exercício equilibrado e igualitário das liberdades (econômicas, inclusive) por todos os membros da sociedade.4  
 Modernamente, já não é possível desatrelar o Direito Penal do modelo de Estado constitucionalmente 
assumido, sendo certo que todas as discussões pertinentes à questão criminal devem manter estreita conexão com 
o Direito Constitucional e a teoria geral do Estado.5  Nesse ponto, a locução constitucionalização do Direito preconiza 
hodiernamente a projeção dos interesses constitucionalmente consagrados sobre todos os ramos do ordenamento 
jurídico, configurando um reflexo do movimento de revalorização do princípio da supremacia da Constituição.6 

3 ANDRADE, Vieira de. Os direitos fundamentais na constituição portuguesa de 1976. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2008, p. 49/50. 
4 CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da. Constituição e crime: uma perspectiva da criminalização e da descriminalização. Porto: 
Universidade Católica Portuguesa, 1995, p. 287.
5 FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Direito penal: parte geral: tomo I: questões fundamentais: a doutrina geral do crime. São Paulo: RT, 2007, 
p. 14.
6 O ponto de partida da discussão em torno do fenômeno da constitucionalização do Direito se deu na Alemanha, sendo esclarecedora, 
a este respeito, a lição de Luís Roberto Barroso: “Há razoável consenso de que o marco inicial do processo de constitucionalização do 
Direito foi estabelecido na Alemanha. Ali, sob o regime da Lei Fundamental de 1949 e consagrando desenvolvimentos doutrinários que 
já vinham de mais longe, o Tribunal Constitucional Federal assentou que os direitos fundamentais, além de sua dimensão subjetiva de 
proteção de situações individuais, desempenham uma outra função: a de instituir uma ordem objetiva de valores. O sistema jurídico 
deve proteger determinados direitos e valores, não apenas pelo eventual proveito que possam trazer a uma ou a algumas pessoas, mas 
pelo interesse geral da sociedade na sua satisfação. Tais normas constitucionais, condicionam a interpretação de todos os ramos do 
Direito, público ou privado, e vinculam os Poderes estatais. O primeiro grande precedente na matéria foi o caso Lüth, julgado em 15 de 
janeiro de 1958.” BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do 
novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 355. O fato citado diz respeito ao caso de Erich Lüth, que, na condição de presidente do Clube 
de Imprensa da cidade de Hamburgo, na Alemanha, incitava o boicote ao filme intitulado “o amante imortal”, dirigido por Veit Harlan, 
que teria um conteúdo aparentemente antissemita, induzindo a uma possível ligação deste cineasta com o regime nazista. A produtora 
e a distribuidora do filme obtiveram, em primeiro grau de jurisdição, decisão favorável na qual se determinou a cessação de tal conduta. 
O Tribunal Constitucional Federal reformou a citada decisão e fixou o entendimento de que o direito fundamental à liberdade de 
pensamento e expressão deveria fundamentar a interpretação das normas do Código Civil acerca de responsabilidade patrimonial e não 
o inverso. Ibid., p. 355.

 Com efeito, o mecanismo da filtragem constitucional configura instrumento hermenêutico que alcançou 
notável relevância na vigente era do Direito Penal Constitucional e consiste na releitura e readaptação interpretativa 
da ordem jurídico-normativa sob o filtro axiológico dos valores albergados, expressa ou implicitamente, na 
Constituição.7  Nessa perspectiva, a Constituição é contemplada como a primeira manifestação da política criminal 
do Estado e, portanto, dela deve partir toda a planificação normativa de índole penal.8

 Diante desse novo cenário, a Constituição figura como pauta a ser observada pelo legislador penal em dois 
aspectos: (1) como limite ao jus puniendi, ou seja, como parâmetro de proibição de determinadas criminalizações 
e, noutro viés, (2) como critério determinante da proteção jurídico-penal a interesses, valores e bens de notória 
relevância.9 Destarte, o Direito Penal Constitucional apresenta-se como proposta de releitura do sistema punitivo 
estatal, tanto em termos dogmáticos, quanto em termos de política criminal, o que abrange, com igual vigor, o 
processo de elaboração, reforma e aplicação concreta das normas penais.10

7 Sobre o tema, eis a impressão de Paulo Ricardo Schier: “Utiliza-se a expressão ´Filtragem Constitucional´ em virtude de que ela 
denota a ideia de um processo em que toda a ordem jurídica, sob a perspectiva forma e material, e assim, os seus procedimentos e 
valores, deve passar sempre e necessariamente pelo filtro axiológico da Constituição Federal, impondo, a cada momento de aplicação 
do Direito, uma releitura e atualização de suas normas. A expressão, ademais, foi utilizada pela primeira vez no Brasil, com este sentido, 
pelo Prof. Dr. Clemerson Merlin Clève [...]”. SCHIER, Paulo Ricardo. Filtragem constitucional: construindo uma nova dogmática jurídica. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999, p. 104. As premissas decorrentes deste movimento são condensadas nos seguintes 
termos: “(i) todas as normas infraconstitucionais devem ser interpretadas no sentido mais concordante com a Constituição – primado 
da interpretação conforme; (ii) as normas de direito ordinário desconformes com a Constituição são inválidas, não podendo ser 
aplicadas pelos tribunais e devendo ser anuladas pelo Tribunal Constitucional e (iii) salvo quando não são exeqüíveis por si mesmas, as 
normas constitucionais aplicam-se diretamente, mesmo sem lei intermediária, ou contra ela e no lugar dela (...)”. Ibid., p. 146.
8 ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte geral. São Paulo: RT, 1999, p. 135. 
No mesmo sentido, Cezar Roberto Bittencourt discorre sobre o tema: “Enquanto o Poder Legislativo não elaborar as necessárias e 
indispensáveis readaptações, cabe ao Poder Judiciário, em sua função integradora e transformadora, típica do Estado Democrático 
de Direito, efetuar as correções (adaptações) das leis, utilizando-se para tal dos modernos mecanismos hermenêuticos, como a 
interpretação conforme a Constituição (Verfassunskonforme Auslegung), a nulidade parcial sem redução de texto (Teilnichtigerklärung 
ohne Normtextreduzierung) e a declaração da inconstitucionalidade das leis incompatíveis com a Constituição [...].” BITENCOURT, Cezar 
Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Especial. V. 3. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 56.
9 Eis a percepção de Luciano Feldens acerca do assunto: “[...] importa ressaltar que as conexões entre a Constituição e o Direito Penal 
não se reduzem ao estabelecimento, por aquela, de limitações ao direito de punir. Para além de estabelecer-se como limite material ao 
jus puniendi, a Constituição figura como fonte valorativa e mesmo como fundamento normativo do Direito Penal incriminador; é dizer, 
funciona não apenas para proibir, senão também para legitimar, e eventualmente impor, em situações determinadas ou determináveis, 
a proteção jurídico-penal de bens jurídicos, notadamente quando conectados à categoria dos bens ou interesses investidos de nota 
da fundamentalidade.” FELDENS, Luciano. A conformação constitucional do Direito Penal: realidades e perspectivas. In: NETO, Cláudio 
Pereira de Souza; SARMENTO, Daniel (Orgs.). A constitucionalização dos direitos: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 854.
10 Especificamente sobre o efeito das mudanças do modelo estatal sobre a atuação judicial no campo penal, vale a reprodução do 
desenho evolutivo a seguir traçado: “Do Estado de Direito tout court (clássico, liberal, legalista e formalista) passamos a um Estado 
constitucional e democrático de Direito. A principal consequência desta transformação tinha que (naturalmente) repercutir na posição 
do juiz dentro do Estado de Direito: da concepção puramente ´formalista´ de juiz (juiz legalista), que não podia outra coisa senão 
pronunciar as palavras da lei (“la bouche qui prononce les paroles de la loi”), chega-se ao protagonismo dos juízes, que manejando os 
valores e princípios constitucionais que deve alcançar o sentido do justo em cada caso concreto, justificando sua decisão com critérios 
de razoabilidade (ou ponderação ou proporcionalidade)”. GOMES, Luiz Flávio; GARCÍA-PABLOS MOLINA, Antonio; BIANCHINI, Alice. Direito 
Penal. V. I: introdução e princípios fundamentais. São Paulo: RT, 2007, p. 54.
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3. Bem jurídico e Direito Penal Econômico-Tributário: a função social do Direito Penal

 Poucos temas ocupam mais espaço na literatura penal atual do que a teorização em torno da ideia de bem 
jurídico. De um modo geral, pode-se afirmar que o conteúdo das incriminações tem relação direta com o modelo 
de Estado no qual se insere o Direito Penal. Daí o porquê de ser íntima e inarredável a correlação existente entre a 
concepção de Estado e a teoria do Direito Penal, sobretudo no tocante à formulação da política criminal. 
 No aspecto evolutivo, formado sob a inspiração do Iluminismo entre a segunda metade do século XVIII e a 
primeira do século XIX, o Direito Penal liberal, também chamado de tradicional ou clássico, configurou um sistema 
normativo voltado para a tutela de interesses privados típicos da burguesia, então emergente, em face de ataques 
das camadas sociais miseráveis e das arbitrariedades do próprio Estado Absolutista. 
 No entanto, principalmente após a 2ª Guerra Mundial, configurou-se uma espécie de ajuste de contas entre o 
direito, a economia, a política e a sociedade11, haja vista que os textos de constituições dirigentes12 transformaram-
se em locus do novo perfil do Estado e do Direito. A partir de então, a preocupação não mais incidiria apenas sobre 
a proteção ao indivíduo, mas englobou, gradativamente, o resguardo da vida pacífica e equilibrada em sociedade, o 
que envolveu a contemplação de novas gerações ou dimensões13 de direitos fundamentais.
 Foi então que, a partir de meados da década de 1970, a noção de bem jurídico passou a abranger também, 
para além da proteção à liberdade e ao patrimônio individuais, a preservação de interesses titulados pela coletividade, 
tais como, por exemplo, o regular funcionamento da ordem econômica e o sistema de arrecadação tributária, este 
último como meio essencial ao custeio das atividades estatais exercidas em prol da coletividade. 
  Vale frisar que os valores enfatizados nessa nova perspectiva não constituem fruto de mera arbitrariedade14  
ou de criação artificial por parte do legislador15 , mas são decorrências naturais da adequação do Direito Penal à 
sociedade contemporânea e ao Estado Democrático de Direito delineado pela Constituição.

11 STRECK, Maria Luiza Shäfer. Direito penal e Constituição: a face oculta da proteção dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2009, p. 20.
12 CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e vinculação do legislador. Contributo para a compreensão das normas 
constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra Editora, 1994, p. 27. 
13 A utilização da expressão “gerações” de direitos fundamentais propicia a falsa noção de sucessão de uma categoria por outra, motivo 
que torna preferível a expressão “dimensões” ou “gestações” de direitos fundamentais de forma a melhor espelhar a coexistência e o 
nivelamento da importância de todas as categorias de direitos fundamentais. Há quem se refira a “direitos humanos sequenciais”. Neste 
sentido: BARRETO, Vicente de Paulo. O fetiche dos direitos humanos e outros temas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 12.
14 Sobre o assunto, confira-se o dizer de João Marcello de Araujo Junior: “Nos Estados Democráticos de Direito os abismos sociais 
devem ser eliminados e as desigualdades corrigidas. Nesse tipo de Estado proclama-se o dever dos poderes públicos de promover as 
condições para que a liberdade e a igualdade sejam reais e efetivas. No Estado Democrático de Direito, a imagem abstrata do homem 
livre e igual é substituída pela do homem condicionado e desigual. A imagem do homem própria do Estado Democrático de Direito 
é a do homem situado, do homem nas suas condições concretas: do homem em seu posto de trabalho, como trabalho dependente; 
do homem como participante da ordem econômica, afeta a fins sociais; do homem como consumidor; do homem em seu ambiente. 
Este o motor normativo da transformação do catálogo de bens jurídicos, que experimentam os Códigos Penais [...] Assim sendo, os 
bens jurídicos a serem selecionados pela lei penal não se limitam mais aos ‘naturais’ e ao patrimônio individual. A inserção social do 
homem é muito mais ampla, abrangendo todas as facetas da vida econômica. Daí um novo bem jurídico: a ordem econômica, que possui 
caráter supra-individual e se destina a garantir a política econômica do Estado, além de um justo equilíbrio na produção, circulação e 
distribuição da riqueza entre os grupos sociais. Esse bem jurídico, entretanto, não é arbitrário, pois decorre do tipo de Estado definido 
nas Constituições.” ARAUJO JUNIOR, João Marcello de. O Direito Penal Econômico. Revista Brasileira de Ciências Criminais. Ano 7. N. 25. 
São Paulo: RT, janeiro-março/1999, p. 150/151.
15 MUÑOZ CONDE, Francisco. Principios políticocriminales que inspiran el tratamiento de los delitos contra el orden socioeconómico en 
el proyecto de codigo penal español de 1995. Revista Brasileira de Ciências Criminais. Ano 3. N. 11. São Paulo: RT, julho-setembro/1995, 
p. 10 e 48. No mismo sentido: PEÑA CABRERA, Raul. El bien juridico en los delitos económicos (con referencia al codigo penal peruano).  
Revista Brasileira de Ciências Criminais. Ano 3. N. 11. São Paulo: RT, julho-setembro/1995, p. 48.

 Conclui-se, portanto, em consonância com a moderna doutrina16, que o Direito Penal Econômico-Tributário 
tem por finalidade a proteção de bens jurídicos coletivos fundamentais, tais como: a regularidade da arrecadação 
fiscal; a higidez da ordem normativa tributária; a equitativa distribuição do ônus de pagar tributos e – em derradeira, 
mas não menos importante perspectiva – o custeio da efetivação dos direitos sociais pelo Estado. Todos esses 
objetivos relacionam-se, direta ou indiretamente, com o valor constitucional da dignidade humana.17

 Nesse aspecto, na condição de fundamento da República Federativa do Brasil (cf. artigo 1º, III da CR/88), 
destaca-se a face comunitária da noção de dignidade humana , que se encontra profundamente relacionada com 
a temática abordada no presente estudo ao legitimar a constrição de direitos individuais (inclusive, a liberdade de 
locomoção) em prol da promoção do dever de solidariedade social (art. 32 do Pacto de São José da Costa Rica18). É na 
esteira desse raciocínio e fundamentado, portanto, no sentido comunitário da dignidade humana, que o ordenamento 
penal econômico-tributário cumpre a sua função social.19

4. A liberdade de conformação do legislador na era do Direito Penal Constitucional

 Diante do vigente sistema constitucional, o legislador não tem em mãos um “cheque em branco” em matéria 
penal. Em outras palavras: o Estado Democrático de Direito não confere liberdade absoluta ao Poder Legislativo para 
criminalizar ou descriminalizar condutas e temas ao sabor de interesses políticos ou econômicos – reconheça-se 
– nem sempre republicanos ou publicáveis, principalmente nos tempos atuais. Portanto, o legislador está sujeito 
a balizas constitucionais, ora expressas, ora implícitas, o que se traduz em limitações não apenas de índole formal 
(quanto ao processo de criação normativa), mas também de caráter material (no que diz respeito ao conteúdo 
normativo propriamente dito). 

16 Nesse sentido: MACHADO, Hugo de Brito. Crimes contra a ordem tributária. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 20 e RIOS, Rodrigo 
Sánchez. O crime fiscal. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1998, p. 50. 
17 Vale transcrever a respectiva preleção doutrinária: “O terceiro e último conteúdo -  a dignidade como valor comunitário, também 
referida como dignidade como heteronomia - abriga o seu elemento social. O indivíduo em relação ao grupo. Ela traduz uma concepção 
ligada a valores compartilhados pela comunidade, segundo seus padrões civilizatórios ou seus ideais de vida boa. O que está em 
questão não são escolhas individuais, mas as responsabilidades e deveres a elas associados. Como intuitivo, o conceito de dignidade 
como valor comunitário funciona muito mais como uma constrição externa à liberdade individual do que como um meio de promovê-
la. Em outras palavras: a dignidade, por essa vertente, não tem na liberdade seu componente central, mas, ao revés, é a dignidade 
que molda o conteúdo e o limite da liberdade. A dignidade como valor comunitário destina-se a promover objetivos diversos, dentre 
os quais se destacam: a) a proteção do próprio indivíduo contra atos autorreferentes; b) a proteção de direitos de terceiros; e c) a 
proteção de valores sociais, inclusive a solidariedade.” BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional 
contemporâneo: natureza jurídica, conteúdos mínimos e critérios de aplicação, p. 27. Disponível em: <www.luisrobertobarroso.com.br>. 
Acesso em: 12/12/2015.   
18 Decreto n. 678/92: “Artigo 32.  Correlação entre deveres e direitos. 1. Toda pessoa tem deveres para com a família, a comunidade e a 
humanidade. 2. Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos demais, pela segurança de todos e pelas justas exigências 
do bem comum, numa sociedade democrática.”
19 Eis a lição doutrinária a respeito, in verbis: “Eu parto de que as fronteiras da autorização de intervenção jurídico-penal devem 
resultar de uma função social do Direito Penal. O que está além desta função não deve ser logicamente objeto do Direito Penal. A 
função do Direito Penal consiste em garantir a seus cidadãos uma existência pacífica, livre e socialmente segura, sempre e quando 
estas metas não possam ser alcançadas com outras medidas político-sociais que afetem em menor medida a liberdade dos cidadãos.” 
ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal. Tradução de André Luís Callegari e Nereu José Giacomolli. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 16/17. No mesmo diapasão, os bens jurídico-penais assim chamados universais podem ser 
definidos como dados fundamentais para a realização pessoal dos indivíduos ou para a subsistência do sistema social, compatíveis 
com a ordem constitucional. Cf. GRECO, Luís. Breves reflexões sobre os princípios da proteção de bens jurídicos e da subsidiariedade no 
direito penal... op. cit., p. 409.
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 A doutrina penalista mais conservadora costuma enxergar apenas a função restritiva das normas 
constitucionais sobre a atividade do legislador penal, ou seja, vislumbram-se tão somente focos de proibição de 
criminalização. Nesse prisma, são tidas como proscritas, por exemplo, a criação de tipos penais que confrontem 
liberdades textualmente garantidas20, bem como medidas que estabeleçam discriminação arbitrária ou fixem um 
padrão obrigatório de comportamento moral21, sexual, filosófico, político ou religioso. Até aqui, inexiste novidade 
relevante a comentar.
 Porém, noutro giro, discute-se se a Constituição de 1988 impõe ao legislador  deveres de incriminação em 
alguns temas específicos. Sobre o tema, embora não haja a definição de tipos penais no texto constitucional, o 
que, obviamente, importaria em deturpação da função específica que cabe ao constituinte, não há como deixar de 
reconhecer algumas cláusulas de criminalização presentes na Carta Magna em vigor. Nesse aspecto, atenta contra 
o princípio da supremacia constitucional o entendimento de que claros mandamentos de criminalização não teriam, 
na prática, caráter imperativo, eis que estariam vinculados a meros fatores históricos pontuais ou reclamos sociais 
momentâneos. Há, inclusive, quem afirme que as determinações expressas de criminalização refletem apenas 
“recados políticos”22 , cuja inobservância não teria qualquer consequência.23

Tal postura equivocada e inadmissível acaba sendo chancelada pela letargia jurisprudencial quanto ao exercício do 
controle de constitucionalidade sobre normas legais de cunho penal, o que é bem retratado na preleção doutrinária 
a seguir disposta24:

20 A título de exemplo histórico a ser rechaçado, cabe menção ao artigo 402 do Código Penal de 1890 (Decreto n. 847), que criminalizou 
a prática da capoeira no Brasil em áreas públicas, o que se deu apenas dois anos após a abolição da escravidão com a edição da 
célebre Lei Áurea, em 1888. Confira-se o trecho do aludido dispositivo: “Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e 
destreza corporal conhecidos pela denominação de capoeiragem (...). Pena – de prisão celular por dous a seis mezes.” Cf. PIERANGELI, 
José Henrique. Códigos penais do Brasil: evolução histórica. 2. ed. São Paulo: RT, 2001, p. 320. 
21 Um exemplo esdrúxulo da incriminação de comportamento apenas moralmente reprochado se deu ainda na fase imperial da história 
do Brasil, quando o Livro V, Título LXXXV, das Ordenações Filipinas criminalizou a prática da fofoca ao tratar “dos mexeriqueiros” em 
dispositivo que continha a seguinte redação: “Por se evitarem os inconvenientes, que dos mexericos nascem, mandamos, que se 
alguma pessoa disser á outra, que outrem disse mal delle, haja a mesma pena, assi civil, como crime, que mereceria, se elle mesmo 
lhe dissesse aquellas palavras, que diz, que o outro terceiro delle disse, posto que queira provar que o outro o disse.” PIERANGELI, José 
Henrique. Códigos penais do Brasil: evolução histórica. 2. ed. São Paulo: RT, 2001, p. 152. 
22 Nesse sentido: PASCHOAL, Janaína Conceição. Constituição, criminalização e direito penal mínimo. São Paulo: RT, 2003, p. 113. 
23 Há quem reconheça a existência de expressos mandados constitucionais de penalização e, no entanto, afirme que seu 
descumprimento é irremediável, ou seja, não possibilita a tomada de qualquer medida. Nesse sentido, do qual, aliás, discorda-se, 
confira-se: FELDENS, Luciano. A constituição penal: a dupla face da proporcionalidade no controle das normas penais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2005, p. 212.
24 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte especial. V. 3. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 55.

O desprezo pelo controle de constitucionalidade – direto ou difuso – na seara criminal, 
no sistema brasileiro, beira as raias da imoralidade, na medida em que tem sido 
sistematicamente omitido, quando não sonegado desarrazoadamente pelo Judiciário, 
de primeiro e de segundo graus, postura inadmissível em um Estado Democrático de 
Direito. No controle direto, quem tem legitimidade para a propositura das ADIns não 
tem ‘interesse’ em fazê-lo, e, no controle difuso, o clamor da doutrina não faz eco nos 

tribunais, que, nesse particular, fazem ouvidos moucos.

5. O princípio da razoabilidade-proporcionalidade, a teoria dos deveres estatais de proteção e o princípio 
da proibição de proteção penal deficiente
 
 O princípio da razoabilidade, também nominado de princípio da proporcionalidade25, originou-se no âmbito 
do Direito Administrativo alemão ao tempo do florescimento do jusnaturalismo e teve a função de parâmetro no 
controle do exercício do poder de polícia. No restante da Europa, o postulado alcançou previsão em constituições e 
tratados internacionais após a 2ª Guerra Mundial, o que se deu com o fim de coibição de medidas do Poder Público 
excessivamente restritivas de direitos fundamentais.26

 No Direito brasileiro, uma parcela da doutrina o vislumbra como princípio constitucional não escrito, enquanto 
outra corrente, por inspiração do direito norte-americano, concebe a ideia como decorrência do devido processo 
legal.27 Na síntese doutrinária28, o referido postulado exige que os atos estatais devem, simultaneamente e sob pena 
de invalidade: (1) ser aptos para concretizarem os fins a que se destinam; (2) ser o menos gravosos possível aos 
direitos fundamentais afetados e , por fim, (3) causar benefícios superiores às desvantagens que proporcionam. 
 A seu turno, a teoria dos deveres estatais de proteção consiste em construção doutrinária e jurisprudencial 
havida no âmbito do Direito Constitucional, sendo dotada, porém, de notórios e importantes repercussões no Direito 
Penal. Destaca-se, nesse ponto, o reconhecimento da dupla face da vinculação do legislador aos direitos fundamentais, 
que constituem, a um só tempo, fonte de faculdades individuais (aspecto subjetivo) e base legitimadora de toda a 
ordem jurídica (aspecto objetivo).29

25 Em que pese não haver consenso absoluto, as expressões razoabilidade e proporcionalidade abrigam conceitos próximos 
relacionados à ideia de racionalidade e justiça, motivo pelo qual podem ser consideradas intercambiáveis ou fungíveis. Cf. BARROSO, 
Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo... op. cit., p. 258.
26 TOLEDO, Suzana Barros de. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos 
fundamentais. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2003, p. 214.
27 BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional. 3. ed. São Paulo: Celso Bastos, 2002, p. 235/236.
28 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na constituição federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 90.
29 Acerca do surgimento da tese sobre a dimensão objetiva dos direitos fundamentais em terras germânicas, confira-se a preleção 
doutrinária a respeito: “Segundo a jurisprudência reiterada do Tribunal Constitucional Federal, as normas de direitos fundamentais 
contêm não apenas direitos subjetivos de defesa do indivíduo contra o Estado, elas representam também uma ordem objetiva de 
valores, que vale como decisão constitucional fundamental para todos os ramos do direito, e que fornece diretrizes e impulsos para 
a legislação, a Administração e a jurisprudência.” ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da 
Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 524/525. Sobre o assunto, vale conferir a seguinte explanação: “Assim, num sentido negativo 
(ou proibitivo), já se referiu a proibição da edição de atos legislativos contrários às normas de direitos fundamentais, que, sob este 
ângulo, atuam como normas de competência negativas. Na sua acepção positiva, a vinculação do legislador implica um dever de 
conformação de acordo com os parâmetros fornecidos pelas normas de direitos fundamentais e, neste sentido, também um dever de 
realização destes, salientando-se, ademais, que, no âmbito de sua faceta jurídico-objetiva, os direitos fundamentais também assumem 
a função de princípios informadores de toda a ordem jurídica. É justamente com base na perspectiva objetiva dos direitos fundamentais 
que a doutrina alemã entendeu que o legislador possui deveres ativos de proteção, que englobam um dever de aperfeiçoamento 
(nachkbesserungsplichten) da legislação existente, no sentido de conformá-la às exigências das normas de direitos fundamentais.” 
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 343/344.
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30 Eis a explanação doutrinária sobre a lógica da teoria dos deveres de proteção e o mandamento de proteção penal eficiente a direitos 
fundamentais: “O Estado, enquanto detentor do monopólio da força, veda ao particular a prática da autodefesa. Como contraparte, 
obriga-se a zelar pela proteção dos membros da sociedade contra as ameaças e violações advindas de outros membros. Nessa 
esteira, o dever de proteção torna-se uma ´contraprestação´ do Estado em relação ao cidadão que confiou sua liberdade em troca de 
segurança. [...] Inicialmente, o princípio da proporcionalidade era utilizado apenas contra os excessos praticados pelo Estado (proibição 
de excesso), mas, diante dos mandamentos constitucionais de Estado Democrático, passa a ser obrigatório reconhecê-lo em mais 
extenso sentido, devendo abranger o dever de proteção eficiente (vedação da proteção deficiente) por parte do Estado no tocante às 
agressões advindas de terceiros contra direitos fundamentais. Estes terceiros podem ser particulares, outros Estados, mesmo pessoas 
jurídicas de direito privado, como empresas.”  GUARANI, Fábio André; SANTANA, Vanessa Milene. Modelos de estado e emergência do 
princípio constitucional da vedação de proteção deficiente em matéria penal e extrapenal. In: CAMBI, Eduardo; GUARANI, Fábio André 
(Coord.). Ministério Público e princípio da proteção eficiente. São Paulo: Almedina, 2016, p. 165. 
31 BALTAZAR JUNIOR, José Paulo Baltazar. Crime organizado e proteção de insuficiência. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 
49/74. 
32 Confira-se o trecho da respectiva ementa: “[...] Mandatos Constitucionais de Criminalização: A Constituição de 1988 contém um 
significativo elenco de normas que, em princípio, não outorgam direitos, mas que, antes, determinam a criminalização de condutas 
(CF, art. 5º, XLI, XLII, XLIII, XLIV; art. 7º, X; art. 227, § 4º). Em todas essas normas é possível identificar um mandato de criminalização 
expresso, tendo em vista os bens e valores envolvidos. Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições 
de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um postulado de proteção (Schutzgebote). Pode-se dizer que os direitos 
fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso (Übermassverbote), como também podem ser traduzidos como 
proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela (Untermassverbote). Os mandatos constitucionais de criminalização, 
portanto, impõem ao legislador, para o seu devido cumprimento, o dever de observância do princípio da proporcionalidade como 
proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente [...] O Tribunal deve sempre levar em conta que a Constituição confere 
ao legislador amplas margens de ação para eleger os bens jurídicos penais e avaliar as medidas adequadas e necessárias para a efetiva 
proteção desses bens. Porém, uma vez que se ateste que as medidas legislativas adotadas transbordam os limites impostos pela 
Constituição – o que poderá ser verificado com base no princípio da proporcionalidade como proibição de excesso (Übermassverbot) e 
como proibição de proteção deficiente (Untermassverbot) –, deverá o Tribunal exercer um rígido controle sobre a atividade legislativa, 
declarando a inconstitucionalidade de leis penais transgressoras de princípios constitucionais.” SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Habeas 
Corpus n. 104.410/Rio Grande do Sul. Segunda Turma. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJ 06/03/2012. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso 
em: 31/07/2017.
33 Assim restou decidido nos casos Ximenes Lopes vs. Brasil e Garibaldi vs. Brasil, julgados, respectivamente, em 04/07/2006 e 
23/09/2009. Dados disponíveis em: <www.corteidh.or.cr>. Acesso em: 31/07/2017. 

 Como decorrência lógica dessa premissa, não basta a previsão  formal de direitos fundamentais, mas recaem 
sobre o Estado os assim chamados imperativos de tutela, ou seja, deveres indeclináveis de agir para evitar violação 
de tais interesses e valores. As pontuais obrigações de incriminação expressas no texto constitucional (ex.: artigo 
5º, XLIII) nada mais são senão claras manifestações da teoria dos deveres estatais de proteção pertinentes ao 
campo penal30, o que se verifica sem prejuízo do dever de proteção de outros bens jurídicos de índole constitucional, 
que, mesmo tácitos, por sua essencialidade à garantia da preservação da dignidade humana e da vida pacífica em 
sociedade, gozam de igual e indeclinável merecimento de tutela por meio do Direito Penal. 
 É preciso firmar que a tipificação de delitos e a fixação de penas proporcionais constituem mecanismos – ainda 
que subsidiários – de proteção a direitos fundamentais. Sendo assim, a análise pelo Poder Legislativo quanto à criação 
ou revogação de tipos penais, bem como quanto à estipulação de causas de extinção da punibilidade, deve ocorrer 
à luz do duplo viés do princípio de razoabilidade, ou seja, abrangendo a vedação de eventual excesso criminalizante, 
mas, com igual ênfase, a vedação de descriminalizações que venham a resultar na insuficiência da proteção estatal 
disposta em favor de determinados interesses essenciais.31 Nesse preciso tom, mesmo reconhecendo a liberdade de 
conformação do legislador, tanto o Supremo Tribunal Federal32, quanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos33  

reconhecem que o princípio da proporcionalidade serve de duplo limite para a atividade legislativa em matéria penal, 
abrangendo, nesse ponto, a tutela dos valores fundamentais supraindividuais.34

Logo, o Estado viola a Constituição tanto ao se omitir na elaboração de normas penais protetivas de interesses 
relevantes para a coletividade, quanto ao revogar a proteção normativa já estabelecida em favor de bens socialmente 
titulados, o que pode ocorrer na seara criminal por meio da não tipificação de condutas lesivas ou atentatórias a 
tais valores, pela brandura do sancionamento imposto e pela revogação ou suspensão da eficácia dos respectivos 
tipos penais. Em tais hipóteses, em coerência com as primordiais finalidades do Direito Penal Econômico-Tributário 
(conforme os bens jurídicos que protege35), a violação ao princípio da razoabilidade-proporcionalidade ocorrerá em 
detrimento da sua vertente de proibição de proteção penal deficiente.36

 Cabe salientar que a Constituição Federal de 1988 (nos termos dos §§ 4o e 5o, do artigo 173)37 determinou 
que o Estado reprima o abuso do poder econômico e as infrações cometidas em face da ordem econômico-financeira, 
sendo este um forte indicativo da irrenunciabilidade da tutela corporificada pelo Direito Penal Econômico-Tributário.38

34 Sobre o tema: GUARANI, Fábio André; SANTANA, Vanessa Milene. Princípio da vedação de proteção deficiente de vítimas em matéria 
penal: dois casos emblemáticos da corte interamericana de direitos humanos. In: CAMBI, Eduardo; GUARANI, Fábio André (Coord.).  
Ministério Público e princípio da proteção eficiente. São Paulo: Almedina, 2016, p. 202.
35 Acerca do assunto, confira-se a seguinte lição doutrinária: “[...] a ideia de probição de proteção deficiente invocará sempre, e 
inevitavelmente, o conceito de bem jurídico, pois será na necessidade do dever de proteção constitucional que o legislador ficará 
obrigado a atuar de forma positiva. [...] Portanto, bem jurídico já não é, sob a égide do Estado Democrático de Direito, a simples 
proteção contra os poderes estatais; bem jurídico também é/será o modo de proteção através do Estado.” STRECK, Maria Luiza Shäfer. 
Direito penal e Constituição... op. cit., p. 106.
36 Sobre o tema, eis a lição de Luis Roberto Barroso: “A tipificação de delitos e a atribuição de penas também são mecanismos de 
proteção a direitos fundamentais. Sob essa perspectiva, o Estado pode violar a Constituição por não resguardar adequadamente 
determinados bens, valores ou direitos, conferindo a eles proteção deficiente, seja pela não-tipificação de determinada conduta, seja 
pela pouca severidade da pena prevista. Nesse caso, a violação do princípio da razoabilidade-proporcionalidade ocorrerá na modalidade 
da vedação da insuficiência. [...] Em suma: o legislador, com fundamento e nos limites da Constituição, tem liberdade de conformação 
para definir crimes e penas. Ao fazê-lo, deverá respeitar os direitos fundamentais dos acusados, tanto no plano material como no 
processual. Por outro lado, tem o legislador deveres de proteção para com a sociedade, cabendo-lhe resguardar valores, bens e direitos 
fundamentais, funciona também na dupla dimensão de proibição do excesso e de insuficiência.” BARROSO, Luis Roberto. Curso de 
Direito Constitucional Contemporâneo... op. cit., p. 381.
37 Relembre-se que a Constituição de 1946 também teceu determinação semelhante em vão, eis que o legislador ordinário jamais 
cumpriu a referida ordem constitucional. Sobre o assunto, assim se manifesta Nilo Batista: “O caráter classista da legislação penal se 
manifesta também na omissão ou pachorra da elaboração legislativa de crimes que podem ser praticados pelos membros da classe 
dominante.” BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 11ª ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 90.
38 Sobre o tema: GRECO, Luís. Breves reflexões sobre os princípios da proteção de bens jurídicos e da subsidiariedade no direito 
penal. In: Novos rumos do direito penal contemporâneo. Livro em homenagem ao Prof. Dr. Cezar Roberto Bitencourt. SCHMIDT, Andrei 
Zenkner (Coord.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 413. Esclareça-se que o princípio da proibição de proteção deficiente foi assim 
denominado por Canaris (CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos Fundamentais e Direito Privado. Tradução de Ingo Wolfgang Sarlet e Paulo 
Mota Pinto. Coimbra: Almedina, 2003, p. 107), nomenclatura que veio a ser posteriormente consagrada pela jurisprudência do Tribunal 
Constitucional Federal da Alemanha. No mesmo sentido: SCHMIDT, Andrei Zenkner; FELDENS, Luciano. O crime de evasão de divisas: a 
tutela penal do sistema financeiro nacional na perspectiva da política cambial brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 35.
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Ainda que o constituinte não tivesse sido tão claro, reconhece-se a existência de mandados constitucionais 
implícitos de criminalização, o que se configurou a partir de construção jurisprudencial firmada por decisão da Corte 
Constitucional da Alemanha, proferida em 25/02/1975, a qual declarou a inconstitucionalidade da lei de reforma 
do Código Penal (de 18/06/1974) em relação à descriminalização do aborto, ainda que praticado durante os três 
primeiros meses de gestação. Nessa ocasião, fixou-se a irrevogabilidade da punição ao aborto e, por conseguinte, 
o reconhecimento implícito da obrigatoriedade da manutenção da proteção penal sobre o direito à vida. Trata-se, 
portanto, de um imperativo de tutela baseado na dimensão objetiva dos direitos fundamentais (teoria dos deveres 
estatais de proteção) e, em última análise, no princípio da razoabilidade, na faceta de proibição de proteção penal 
deficiente.
 É importante fixar que o objeto de proteção do Direito Penal Econômico-Tributário é composto por uma 
determinada política econômica e fiscal.39 Revela-se, por conseguinte, descabido restringir a finalidade da 
intervenção penal nessa seara à tutela do mero interesse arrecadatório.40 Embora surgida como critério negativo de 
limitação do Direito Penal, a função de proteção de bens jurídicos tem se convertido em critério positivo41, ou seja, 
determinante de decisões criminalizadoras, o que se dá em absoluta conformidade com o ideal neoconstitucionalista. 
Consolida-se, destarte, a legitimidade da incriminação da sonegação tributária e, pelas mesmas razões, a invalidade 
constitucional da descriminalização de condutas que violam a ordem econômico-tributária42, principalmente da 
forma descontrolada e arbitrária como vem sendo feita.

39 Sobre o tema, eis a apreciação de José Maria de Castro Panoeiro: “Desde a antiguidade, as teses do Direito Penal Econômico foram 
compreendidas como Direito Penal de tempos de crise e um Direito Penal relacionado à repressão dos abusos do poder econômico. 
Contudo, no panorama contemporâneo, não parece conveniente vincular esse ramo do Direito, tal como se procedeu no contexto nas 
Guerras Mundiais, do século passado e muito menos aos regimes totalitários, embora estes sejam dados históricos. Parece mais 
coerente situá-lo no âmbito das transformações sócio-culturais e ideológicas que propiciam nova fisionomia às sociedades e, por via de 
consequência, aos Estados.” PANOEIRO, José Maria de Castro. Política criminal e direito penal econômico: um estudo interdisciplinar dos 
crimes econômicos e tributários. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2014.
40 Sobre a referida interpretação restritiva da política criminal em torno da criminalidade fiscal, eis a impressão de Andrei Zenkner 
Schmidt: “Os anseios arrecadatórios do Estado globalizante vislumbraram, no Direito penal, um instrumento de prima ratio no combate 
à evasão fiscal. Consequentemente, interessa ao Estado muito mais recuperar os tributos sonegados do que, propriamente, prevenirem-
se sonegações futuras. Ora, se esta é a política criminal adotada, então resta claro que as justificativas fornecidas pela lei tributária 
para o ilícito fiscal, por também estruturarem-se a partir de finalidades primordialmente arrecadatórias, devem contaminar o ilícito 
penal equivalente.” SCHMIDT, Andrei Zenkner. Exclusão da punibilidade em crimes de sonegação fiscal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2003, p. 181/182.
41 Neste diapasão, eis o dizer de Fausto Martin de Sanctis: “O que classicamente se formulou para a limitação da ação do legislador 
mediante o sistema de proteção de bens jurídicos converteu-se agora em uma exigência para que penalize determinadas condutas [...]”. 
DE SANCTIS, Fausto Martin. Direito penal tributário... op. cit., p. 22.
42 Neste sentido, confira-se a seguinte preleção: “No mundo moderno, observamos uma profunda modificação na maneira de pensar 
dos povos em relação à delinquência fiscal. Enquanto há alguns pares de anos, o sonegador era considerado quase um herói, hoje a 
consciência social o reprova de maneira extraordinária. Os povos compreenderam que é muito mais eficiente lutar contra a sonegação, 
do que adotar a cômoda política de combater o déficit público através da contenção de gastos. Especialmente em países como o Brasil, 
que vivem em permanente estado de crise econômica. A danosidade da criminalidade fiscal é mais agudamente captada pelos agentes 
sociais. Destaque-se ainda que o desvalor ético da sonegação é percebido por todas as camadas sociais, e não apenas por aquelas 
menos poderosas.” ARAUJO JUNIOR, João Marcello de. Dos crimes contra a ordem econômica. São Paulo: RT, 1995, p. 155.

 Como exemplo mais gritante de irrazoabilidade vigente nessa temática, pode-se citar a edição da Lei n. 
10.684/2003, que permitiu a extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo em qualquer tempo, ou seja, mesmo 
após eventual condenação no âmbito criminal.43 Trata-se de norma não apenas inconstitucional, mas imoral, eis que 
cria uma linha divisória entre criminosos miseráveis e os que podem pagar para se livrar da responsabilidade penal. 
 Fato é que o vigente tratamento privilegiado conferido à sonegação fiscal é injusto e anti-isonômico, além 
de contribuir para o descrédito das instituições de persecução penal e estimular o desprezo social por normas 
tributárias e criminais. No cenário vigente, fomenta-se a crença de que o crime econômico-tributário compensa, 
fazendo, do magistrado, um caricato cobrador de tributos e, da denúncia, um mero carnê de cobrança.44 Diante dessa 
lamentável realidade, pode-se afirmar que ludibriar autoridades e desdenhar da legislação fiscal continuam sendo 
um lucrativo negócio no Brasil.

6. A versão penal do princípio da vedação ao retrocesso social
 A ampliação dos direitos fundamentais sociais na Constituição de 1988 (ex.: artigo 5º, §2º e 7º, caput) se deu 
com vistas à progressiva redução das desigualdades e à construção de uma sociedade livre e solidária, onde haja 
justiça social (conforme os artigos 3º, I e III, e 170, caput e incisos VII e VIII). Assim, ao instituir um Estado Social e 
Democrático de Direito, a Carta Magna reconheceu a jusfundamentalidade dos direitos sociais.45

 Assim sendo, na perspectiva do princípio da vedação ao retrocesso social, implicitamente acolhido no vigente 
sistema constitucional46, a norma disciplinadora ou assecuratória de direitos sociais (prestações estatais em favor 
da coletividade) figura como um guarda de flanco.47 Nessa linha, considerando-se que a consecução de tais deveres 
prestacionais do Estado dirigidos à sociedade têm, obviamente, um custo financeiro e que a regular arrecadação 
tributária tem por fim precípuo subsidiar o cumprimento das referidas obrigações estatais, é inafastável a conclusão 
de que as normas incriminadoras pertinentes ao Direito Penal Econômico-Tributário protegem, em última análise, 
os próprios direitos sociais fundamentais, sobretudo em tempos de recessão econômica e escassez generalizada de 
recursos públicos. 
 Há que se reconhecer que o recurso à incriminação para evitar o desacatamento de obrigações fiscais é 
legítimo e o abrandamento da repressão penal nessa quadra, seja por meio de malabarismos interpretativos, seja por 
inaceitáveis subterfúgios criados pelo legislador, enfraquece e põe em risco o próprio cumprimento das prestações 
estatais destinadas à coletividade, afetando, em particular, os estratos mais miseráveis e carentes da sociedade. Tais 
circunstâncias consolidam a face penal do princípio da vedação ao retrocesso social, que, portanto, tem o condão de 
tornar inconstitucionais atos do Poder Público que retirem ou vulnerem a eficácia de normas (inclusive, penais) que 
garantam a observância de direitos fundamentais titulados pela coletividade.

43 Inicialmente, o art. 34 da Lei n. 9.249/95 permitiu a extinção da punibilidade dos crimes contra a ordem tributária desde que 
pagamento do tributo ocorresse antes do recebimento da denúncia. Posteriormente, o art. 9º, parágrafo 2º da Lei n. 10.684/2003 
estabeleceu que o pagamento ou parcelamento efetuados a qualquer tempo funcionariam, respectivamente, como causas de extinção 
e suspensão da pretensão punitiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tratou de alargar ainda mais a porta da impunidade 
ao permitir o afastamento do castigo penal  mesmo que o pagamento se dê após o trânsito em julgado da sentença condenatória 
(Vide a decisão proferida no HC n. 232.376, STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, DJ: 15/06/2012). Tal aberração tem causado imensa 
perda de tempo e de recursos orçamentários, além de provocar a desmoralização institucional e o descrédito social em desfavor dos 
órgãos de persecução penal, em particular, do Poder Judiciário. Noutro giro, a infeliz mensagem que fica para a população é a de que 
os contribuintes que, por anos a fio, insistiram em burlar a ordem jurídica podem livrar-se da responsabilidade criminal desde que, 
literalmente, tenham condições de pagar por isso.
44 FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma relegitimação da atuação do Ministério 
Público: uma investigação à luz dos valores constitucionais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 199.
45 DERBLI, Felipe. O princípio da proibição de retrocesso social na Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 204/295.
46 FILETI, Narbal Antônio Mendonça. A fundamentalidade dos direitos sociais e o princípio da proibição de retrocesso social. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2009, p. 178.
47 MARTINS, Patrícia do Couto Villela Abbud. A proibição do retrocesso social como fenômeno jurídico. In:  A efetividade dos direitos 
sociais. GARCIA, Emerson (Coord.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 402.
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 É desprovida de fundamento eventual alegação de que a defesa da face penal do princípio da vedação ao 
retrocesso social engessaria a atividade legislativa. O repensar sobre o tamanho do Estado – abrangendo inclusive a 
intervenção penal para tutela do custeio de suas obrigações – continua sendo viável, desde que medidas substitutivas 
compensem, de forma comprovadamente efetiva e equivalente, a norma revogada ou mitigada, tudo com o fim de 
que não haja prejuízo, risco ou retrocesso na garantia de direitos sociais. 
 Por óbvio, o dinheiro público não nasce em árvores e o desfalque no pagamento de tributos provoca efeitos 
deletérios não somente sobre a continuidade dos serviços públicos, mas também acarreta a necessidade de elevação 
da carga tributária e a desigual distribuição do ônus fiscal. 
 Destarte, sem a garantia de mecanismos equivalentes compensatórios, atos legislativos tendentes a 
retirar a proteção penal estabelecida em prol de direitos sociais e dos recursos imprescindíveis à sua respectiva 
observância são  inconstitucionais e, por conseguinte, devem ser submetidos às consequências decorrentes dessa 
situação, entre elas: (1) a invalidação em sede de controle abstrato de constitucionalidade por meio de ação direta 
de inconstitucionalidade (art. 102, I, “a” CR/88) e (2) a não aplicação da lei revogadora ou mitigadora por parte dos 
órgãos jurisdicionais, no exercício do controle difuso de constitucionalidade. 
 À vista do exposto, deve ser afirmada a inconstitucionalidade da extinção da punibilidade dos crimes fiscais 
com base no pagamento a posteriori do tributo,  sobretudo se tal quitação se deu após o recebimento da denúncia. 
Ressalte-se, ainda sobre esse ponto, a incongruência decorrente da não aplicação do mesmo tratamento privilegiado 
para os delitos contra o patrimônio48, que são ontologicamente similares. Outrossim, resta evidente a frustração 
do fim de prevenção geral, não sendo raros os casos em que contribuintes preferem incorrer na prática criminosa 
ante a certeza de que tal comportamento lhes trará mais vantagens que preocupações. Considere-se também que 
a complacência estatal citada fomenta, de forma perigosa e indesejável, a tendência de reprodução em massa do 
desdém dos cidadãos pelas normas do Direito Penal Econômico-Tributário. 

7. A anistia criminal na lei de repatriação de ativos clandestinos: uma irrazoabilidade inconstitucional

 Desde o surgimento da ideia de conceder a anistia criminal para fomentar a repatriação de ativos 
clandestinamente enviados e mantidos no exterior, argumentos variados foram prontamente lançados na defesa 
dessa tese. Por exemplo, afirmou-se, à época, que o Brasil estaria apenas acompanhando uma tendência mundial 
nesse sentido, além de se beneficiar com o expressivo ingresso de divisas em momento de crise.  Na mesma 
linha, houve quem asseverasse que a internalização de estimados 100 bilhões de dólares reaqueceria a economia 
brasileira, além de sanar a angústia de milhares de brasileiros, que desejavam internalizar divisas que enviaram ao 
exterior apenas por receio da inflação e da instabilidade econômica do país.50

 A despeito do esforço argumentativo, as justificativas que embasam a anistia criminal mencionada não 
convenciam e continuam não convencendo.
 De início, a proposição de anistia criminal pressupunha, não se sabe com que base, que milhares de pessoas 
iriam regularizar sua situação financeira-fiscal. 

48 Vide o disposto no artigo 16 do Código Penal/1940, que disciplina o instituto do arrependimento posterior, aplicável aos crimes 
patrimoniais comuns. Trata-se de benesse bem menos indulgente se comparada à exclusão integral da punibilidade, que, farta e 
frequentemente, é ofertada pelo legislador brasileiro a delinquentes dotados de poderio econômico e político. Confira-se a respectiva 
redação do aludido dispositivo legal: “Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a 
coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.”
49 Nesse sentido: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Proposta para repatriação de dinheiro acompanha tendência mundial. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2015-jul-20/renato-silveira-repatriacao-dinheiro-acompanha-tendencia-mundial>. Acesso em: 04/12/2015.
50  BOTTINI, Pierpaolo Cruz; NEMR, Jorge. Evasão de divisas: angústia e solução. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/
opiniao/2015/08/1665062-evasao-de-divisas-angustia-e-solucao.shtml>. Acesso em: 04/12/2015.

Ocorre que a expectativa de arrecadação e de eliminação da inadimplência mostrou-se frustrada, não somente pela 
coleta de valor muito abaixo da estimativa retromencionada, mas também pela persistência de débitos tributários 
(por parte dos contribuintes-aderentes) que atingiram, até 07/11/2016, um montante superior a 4,1 bilhões de reais.51  
Portanto, tal medida substitutiva da intervenção penal – e que, supostamente, compensaria seu afastamento – 
revelou-se muito aquém do otimismo arrecatório inicialmente difundido52, o que realça a ilegitimidade constitucional 
da benevolência do legislador na hipótese.
 Nem se pode alegar que o fracasso em termos de proteção ao interesse da coletividade não era previsível. 
Basta lembrar a experiência decorrente dos múltiplos programas de parcelamento tributário que vêm sendo lançados 
pela União Federal ao longo dos últimos anos53, cuja barganha atrativa é sempre ofertada em termos de anistia 
penal, contribuindo-se, assim, para o agravamento da já comentada inefetividade da persecução dos crimes contra 
a ordem tributária.

51 Dados disponíveis em: <http://istoe.com.br/arrecadacao-da-repatriacao-tem-inadimplencia-de-r-415-bi-informa-receita/>. Acesso 
em: 21/07/2017. 
52 Frise-se que, mesmo com a extensão do prazo inicial de adesão até 31/07/2017 e com  igual oferta de anistia criminal, o 
programa de repatriação de ativos clandestinos voltou a frustrar as expectativas de arrecadação, atraindo apenas 1.915 pessoas (o 
que corresponde a 8% das adesões à versão inicial do programa). A estimativa inicial do governo acerca da nova oportunidade de 
regularização girava em torno da arrecadação de R$ 12,7 bilhões, entre tributos e multas, sendo posteriormente minorada para R$ 2,9 
bilhões e, agora, nem mesmo esse valor será atingido, o que teria justificado a recente elevação de tributos sobre combustíveis.  Cf. 
dados disponíveis em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/08/1906546-menos-de-2-mil-contribuintes-aderiram-a-segunda-
repatriacao-diz-receita.shtml>. Acesso em: 03/08/2017.
53 Referência às sucessivas edições do assim chamado REFIS, sigla que denominou o  primeiro programa de parcelamento tributário, 
lançado em 2000. Eis o  histórico das edições do REFIS: (1) REFIS 1 - Programa de Recuperação Fiscal instituído pela  Lei n. 9.964/2000, 
que se destinava a promover a regularização dos créditos da União Federal, decorrentes de débitos de pessoas jurídicas, relativos a 
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal e pelo Instituto Nacional do Seguro Social, com vencimento 
até 29 de fevereiro de 2000; (2) REFIS 2 - oficialmente chamado de “PAES”, esse programa foi instituído pela Lei n. 10.684/2003 para 
estabelecer o parcelamento especial, em até 180 meses, para todos os débitos para com a Fazenda Nacional (SRF e PGFN), constituídos 
ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa da União Federal, vencidos até 28 de fevereiro de 2003; (3) REFIS 3 - oficialmente chamado 
de “PAEX”, esse programa foi instituído pela Medida Provisória n. 303/2006, que estabeleceu o parcelamento de débitos em até 130 
prestações mensais e sucessivas para os débitos de pessoas jurídicas junto à Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social, com vencimento até 28 de fevereiro de 2003; (4) REFIS 4 - também 
apelidado de “REFIS da Crise” e “REFIS da Copa”, esse programa foi instituído pela Lei n. 11.941/2009 (conversão da MP n. 449/2008), 
que permitia o parcelamento da dívidas tributárias federais vencidas até 30 de novembro de 2008. O prazo de adesão ao programa 
de parcelamento do “REFIS da Crise” foi reaberto até 31.12.2013 pelo artigo 17 da Lei 12.865/2013. Posteriormente, criaram-se 
mais 3 prazos de adesão ao longo do ano de 2014; (5) REFIS das Autarquias e Fundações - programa criado pelo artigo 65 da Lei n. 
12.249/2010, que estipulou o parcelamento dos débitos administrados pelas autarquias e fundações públicas federais e os débitos de 
qualquer natureza, tributários ou não tributários, com a Procuradoria-Geral Federal; (6) REFIS dos Bancos – programa instituído pelo 
artigo 39 da Lei n. 12.865/2013, que tratou do parcelamento de débitos do PIS e COFINS em até 60 parcelas, com descontos de multa e 
juros e, por fim, (7) REFIS dos Lucros no Exterior - programa instituído pelo artigo 40 da Lei n. 12.865/2013, que tratou do parcelamento 
de débitos do IRPJ e CSLL de lucros oriundos no exterior, em até 120 parcelas, com descontos de multa e juros. Dados disponíveis 
em: <http://www.portaltributario.com.br/guia/refis.html>. Acesso em: 04.12.2015. Sustentando a inconstitucionalidade da extinção da 
punibilidade de crimes fiscais pelo pagamento do tributo: STRECK, Maria Luiza Shäfer. Direito penal e Constituição... op. cit., p. 153.
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 Como já demonstrado, o histórico da relação entre o Direito Penal e o Direito Tributário-Financeiro no Brasil 
é permeado por infindáveis benefícios concedidos a indivíduos que violam, não raras vezes de forma contumaz, as 
obrigações legalmente dispostas, sem que as sempre esperadas contrapartidas arrecadatórias ou de reconciliação 
com o ordenamento jurídico se verifiquem.
 Diante desse quadro, a anistia criminal inserida na regulamentação da repatriação de ativos – em suas duas 
versões legais já editadas e possíveis outras vindouras – parece não corresponder, ao contrário do que apregoa um 
parcela da doutrina54, ao seguimento dos primados da Análise Econômica do Direito (o chamado movimento Law 
& Economics), nos termos propostos por organismos internacionais ou pelo exemplo de outros países. A política 
de sticks and carrots (chicotes e cenouras, em tradução literal, ou castigo e estímulo) pressupõe que, em algum 
momento, o castigo seja ou tenha sido efetivo, o que não se verifica na realidade no Direito Penal Econômico-
Tributário do Brasil. Nesta seara, historicamente, a relação normativa é de mão única, ou seja, caracterizada por 
sucessivas benesses legais que levam a um único destino, qual seja o da imunização de delinquentes privilegiados.
  Se, de fato, foi o medo da instabilidade econômica que levou “milhares de cidadãos brasileiros angustiados”55  
a remeterem patrimônio para o exterior, o que os levaria a trazer de volta tais recursos no atual momento econômico 
do Brasil? Será que o mero afastamento da ameaça penal teria o condão de encorajar tais indivíduos a cumprir de 
deveres fiscais desprezados por anos a fio? 
 Não se pode esquecer que o diploma legal em comento não obriga os contemplados pela anistia criminal a 
reinvestirem os recursos ocultados no mercado interno ou em qualquer atividade produtiva – e nem poderia fazê-lo 
de forma juridicamente válida. Bastará, portanto, a mera declaração espontânea da propriedade sobre o patrimônio, 
que poderá permanecer aplicado até mesmo em países assim chamados de “paraísos fiscais”. Portanto, o esperado 
reaquecimento da economia revelou-se como outra inverdade falaciosa utilizada como argumento de manutenção 
da impunidade para criminosos do colarinho branco.
 Noutro giro, a remessa de recursos para o exterior demanda profundo conhecimento acerca do funcionamento 
do mercado financeiro internacional, bem como a imprescindível colaboração de terceiros (profissionais e instituições), 
além de um patrimônio de alto valor e razões para ocultá-lo. Será que havia mesmo milhares de brasileiros nessa 
peculiaríssima condição a ponto de justificar a elaboração – diga-se: com invulgar rapidez – de duas leis para 
socorrê-los? Em sentido contrário, a atual situação político-econômica do Brasil permite bem enxergar que tais 
pacotes de bondades – tributárias e penais – têm atendido, isso sim, a megadevedores que logram influir nas mais 
altas esferas da República para legislar em causa própria.56

 É importante frisar que não se ignora a utilidade do instituto da anistia criminal para a pacificação de 
algumas situações em determinados momentos históricos. No entanto, tal fenômeno deve ser amparado em amplo 
consenso social para que se possa, legitimamente, afastar a força obrigatória da norma penal em prol de valores 
verdadeiramente mais relevantes. À vista do exposto, é evidente que isto está bem longe de se verificar na hipótese 
em comento. 

54 Nesse sentido: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio crise econômico e 
direito penal. Belo Horizonte: Editora D´Plácido, 2017, p. 124.
55 BOTTINI, Pierpaolo Cruz; NEMR, Jorge. Evasão de divisas... op. cit, p. 01.
56 À guisa de ilustração, cite-se o fato de que o relator da medida provisória que se encontra em apreciação no Congresso Nacional 
e que tratará de mais uma versão do REFIS, o Deputado Newton Cardoso Filho, tratou de ampliar, em prol de inadimplentes, o pacote 
de benesses que já constava no texto original, fazendo com que, se aprovado, fosse gerado um prejuízo aos cofres públicos da ordem 
de dez bilhões de reais. O dado inusitado dessa iniciativa fica por conta do fato de que o referido parlamentar-relator é sócio de 
empresas que devem à União Federal mais de cinquenta milhões de reais em tributos. Cf. dados disponíveis em: Jornal O Globo, p. 38, 
de 13/08/2017.

 Destaque-se, por fim, que, diante da redação do artigo 5º, § 1º da Lei n. 13.254/2016, após aderir formalmente 
ao malsinado Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), o candidato a anistiado terá, ainda 
assim, bastante tempo (até o trânsito em julgado da decisão penal condenatória) para pensar se vai mesmo 
abandonar a clandestinidade e cumprir suas obrigações fiscais ou se vai continuar apostando na prescrição ou 
em qualquer outra possível causa (quem sabe uma nova lei benevolente) que aniquile a possibilidade de punição 
criminal. Tais circunstâncias embasam a realidade de que a lei em comento neste estudo foi elaborada não para 
auxiliar cidadãos desejosos de reconciliação com o ordenamento jurídico, como se tentou argumentar, mas sim para 
privilegiar delinquentes dotados de poder econômico e político, o que se dá de forma  irrazoável e, por conseguinte, 
inconstitucional.  

Conclusão

 Em que pese o fato de terem sido lançadas há décadas, as impressões de Fragoso sobre a criminalidade 
econômico-tributária permanecem, lamentavelmente, atualíssimas no Brasil.
 Se, por tradição, a norma tributária é socialmente rejeitada58, por outro lado, ainda que justicado seja o 
debate em torno da correta distribuição do ônus fiscal sobre os diferentes grupos sociais, o tributo vem sendo 
enxergado modernamente como o preço da liberdade59, tamanha sua importância para o cumprimento do papel 
estatal na garantia e preservação da vida pacífica em sociedade. 
 Historicamente, a consciência da sociedade brasileira não reconhecia a sonegação fiscal como ilícito, sendo 
a penalização vista como uma hipótese excepcional de prisão por dívida, o que se reflete ainda hoje na escassa 
imposição concreta de punições quanto aos crimes praticados em detrimento da ordem econômico-tributária.60

 Ocorre que a secular complacência social com malfeitos envolvendo tributos ou o produto de seu pagamento 
(ex.: sonegação, desvio de recursos públicos e irresponsabilidade fiscal dos governantes) vem sendo, se não 
erradicada, ao menos combatida na cultura brasileira, o que se dá no contexto de um amadurecimento republicano 
e democrático por meio do qual passa a ser reconhecida a importância do princípio da solidariedade social. Nesse 
ponto, a emergência da noção de cidadania fiscal fomenta uma maior participação de toda a sociedade nas discussões 
ligadas à justiça tributária, tanto em seu viés negativo (no tocante à limitação da carga fiscal), quanto em seu viés 
positivo (no tocante ao reconhecimento do dever fundamental de pagar tributos).61

Entre nós, o direito penal tem sido amargo privilégio dos pobres e desfavorecidos, que 
povoam nossas prisões horríveis e que constituem a clientela do sistema. A estrutura 
geral de nosso direito punitivo, em todos os seus mecanismos de aplicação, deixa 
inteiramente acima da lei os que têm poder econômico ou político, pois estes se livram 

com facilidade [...]57  

57 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Direito Penal Econômico e Direito Penal dos Negócios, p. 03. Disponível em: <http://www.fragoso.com.br/
ptbr/artigos.html>. Acesso em: 12/12/2015.
58 A altíssima carga tributária brasileira e os inúmeros episódios criminosos de desvios de recursos públicos contribuem, 
inegavelmente, para a referida rejeição, o que não afasta a razoabilidade do reconhecimento do dever de solidariedade inerente 
ao pagamento de tributos. Sobre o tema, vale a transcrição da preleção de Marcus Abraham: “Um dever em favor de si mesmo, 
como cidadão contribuinte e elemento integrante de uma coletividade que lhe oferece toda uma estrutura para conduzir sua vida 
e sobrevivência com harmonia, liberdade e satisfação. O dever de pagar tributos é o preço deste sistema.” ABRAHAM, Marcus. O 
planejamento tributário e o direito privado. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 59.
59 TORRES, Ricardo Lobo. Legitimação da Capacidade Contributiva e dos Direitos Fundamentais do Contribuinte. In: SCHOUERI, Luis 
Eduardo (Coord.). Direito Tributário: homenagem a Alcides Jorge Costa. São Paulo: Quartier Latin, 2003, p. 432.
60 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário. 4. ed. São Paulo: IBDT, 1976, p. 177.
61 ABRAHAM, Marcus. Curso de direito financeiro brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 53.
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 A crítica sobre a intervenção penal para resguardo da ordem jurídico-tributária é frequentemente baseada 
na genérica afirmação de incapacidade do Direito Penal na contenção da sonegação fiscal.62 Entretanto, em que 
pese ter o Brasil a terceira maior população carcerária do mundo, o número de presos ou condenados por crimes 
econômico-tributários é tão insignificante que nem sequer é digno de registro nos dados estatísticos existentes.63 
Logo, ao menos quanto à realidade pátria, mostra-se desprovida de fundamentação empírica qualquer conclusão 
peremptória sobre o fracasso do Direito Penal no combate à delinquência econômico-tributária. 
 A realidade é que os crimes contra a ordem tributária permanecem sendo um faz-de-conta em nosso país. 
São delitos que existem apenas formalmente, eis que não são aplicados de forma concreta, o que impede qualquer 
análise séria sobre sua utilidade e eficácia.64 Tais tipos penais necessitam, a bem da verdade, é de imunização frente 
ao boicote a que são sistematicamente submetidos, ora pelo legislador, ora pela jurisprudência. Uma vez efetivados 
em termos pragmáticos, ai sim uma conclusão isenta e digna de credibilidade poderá ser alcançada.
 Aliás, modernos estudos têm defendido que a certeza do sancionamento penal produz considerável efeito 
dissuasório, sobretudo diante da criminalidade econômica, cujo perfil é sabidamente utilitarista e racional. Nesse 
aspecto, revela-se adequada a aplicação da chamada teoria dos “3 esses” (em referência à expressão “short, shock 
and sharp”65), que preconiza que, sem prejuízo do emprego de sanções pecuniárias e restritivas de direitos para 
infrações de pequena monta66, a pena privativa liberdade mostra-se razoável no enfrentamento da delinquência 
econômica de grande porte, desde que a sanção citada seja qualificada pela curta duração, pela irredutibilidade 
(descabimento de medidas mitigadoras ou substitutivas) e, acima de tudo, pela inexorabilidade (certeza de sua 
aplicação em tempo não excessivo).
 Sobre o tema, mais uma vez, é inarredável reconhecer a subsistente atualidade do pensamento doutrinário 
externado há décadas67: 

Tem-se dito, com razão, que os homens de negócio temem particularmente a pena 
criminal e que, em relação a este tipo de delinquentes, a intimidação da pena seria muito 
mais eficiente, porque afeta a reputação e, consequentemente, o crédito e a prosperidade 
dos negócios. A Criminologia Radical tem insistido na necessidade de dirigir o potencial 
repressivo do Estado precisamente contra os que integram a classe dominante, sendo 
beneficiários de uma ordem socioeconômica desigual, estabelecida exatamente para 

protegê-los.

62 Registre-se que, mesmo ante sucessivos fracassos em termos de realidade empírica, uma parcela da doutrina insiste em defender 
a eficácia social da oferta legal de extinção da punibilidade de crimes econômico-tributários em troca da elevação da arrecadação 
fiscal. Sobre o tema, sustentando a legitimidade do equívoco retronarrado: MASI, Carlo Velho. Criminalidade econômica e repatriação de 
capitais: um estudo à luz da política criminal brasileira. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2012, p. 396.
63 Em junho de 2016, o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), órgão do Ministério da Justiça, divulgou a mais recente versão do 
levantamento nacional de informações penitenciárias e revelou que o Brasil ostenta uma população carcerária superior a setecentas mil 
pessoas, ficando atrás apenas de EUA e China. No entanto, o mesmo relatório demonstra que os crimes contra a ordem tributária e os 
crimes econômicos em geral sequer aparecem no referido registro estatístico. Dados disponíveis em: <http://www.justica.gov.br/seus-
direitos/politica-penal>. Acesso em: 07/01/2018. 
64 Dai o descabimento da afirmação de que os crimes contra a ordem tributária têm “pouca utilidade prática”. MACHADO, Hugo de Brito. 
Crimes contra a ordem tributária. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 16. 
65 Sobre o tema, confira-se: ARAÚJO JUNIOR, João Marcello de. O direito penal econômico.  Revista Brasileira de Ciências Criminais. Ano 
7. Número 25. São Paulo: RT, janeiro-março/1999, p. 143.
66 ALVARENGA, Aristides Junqueira. Crimes contra a ordem tributária. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord). Crimes contra a ordem 
tributária. 3. ed. São Paulo: RT, 1998, p. 57.
67 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Direito Penal Econômico e Direito Penal dos Negócios, p. 04. Texto disponível em: <http://www.fragoso.
com.br/ptbr/artigos.html>. Acesso em 12/12/2015.

 Por todo o exposto, crê-se que a anistia criminal concedida pelo artigo 5º da Lei n. 13.254/2016 viola o 
princípio constitucional implícito da razoabilidade-proporcionalidade porque: (1) afronta a vedação de proteção penal 
deficiente de direitos fundamentais e a vedação de retrocesso na proteção penal a interesses sociais; (2) contribui 
para a perpetuação da impunidade que privilegia delinquentes do colarinho branco; (3) desestimula cidadãos honestos 
quanto ao cumprimento de obrigações fiscais e, em última análise, (4) causa descrédito à atuação igualitária e efetiva 
da Justiça Criminal do Brasil. 
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Uma nova leitura da prescrição penal à 
luz do entendimento do STF exarado no HC 

126292/SP
Rafael Ângelo Slomp

 A alteração da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à execução da pena tem provocado 
constantes discussões no seio da comunidade jurídica. A estabilidade que perdurou de 2009 até 2016, período em 
que prevaleceu no Supremo o entendimento da impossibilidade de execução provisória/antecipada da pena, foi 
interrompida com o julgamento do HC 126292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, em 17/2/2016.

 Durante o referido interregno, a jurisprudência do STF entendia pela impossibilidade do início do cumprimento 
da pena antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, trânsito esse que deveria se dar tanto para a acusação, 
quanto para a defesa. Assim, pendente de julgamento qualquer recurso, o condenado não podia iniciar o cumprimento 
da pena, porquanto ainda presumivelmente inocente.

 A alteração jurisprudencial advinda do julgamento do HC 126292/SP, possibilitando o início da execução da 
pena antes de esgotadas as instâncias recursais extraordinárias, a par de provocar embates acerca da interpretação 
das normas constitucionais, tem provocado inúmeras discussões relativamente a outros temas fundamentais, 
refletindo sobremaneira na esfera criminal. 
 Dentre os institutos que sofreram influências interpretativas pelo novel entendimento da Suprema Corte está 
o da prescrição em matéria penal.
Como é cediço, a prescrição em matéria criminal pode se manifestar atingindo tanto a pretensão punitiva estatal, 
como a pretensão executória. No primeiro caso o Estado perde seu direito de punir; no segundo, o de executar a pena 
imposta. Em ambas as hipóteses pressupõe-se a inércia do poder estatal durante o lapso temporal previsto em lei.

 Em matéria de prescrição penal, dois entendimentos sedimentados na jurisprudência do STJ, vinham 
provocando reiterados debates em torno do tema, como demonstra o precedente do STJ abaixo, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
EXECUTÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NÃO 
OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL.INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 
1. “A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl 
no REsp n. 1.301.820/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 24/11/2016, pacificou o 
entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo 
marco interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada.” (AgRg no 
AREsp 1078172/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado 
em 17/05/2018, DJe 01/06/2018) 2. Entre a data do trânsito em julgado para a 
acusação - em 20/10/2008 - e a decisão do Juízo das Execuções Penais da Seção 
Judiciária de São Paulo, em 07/04/2017, transcorreram os oito anos necessários 
para a consumação da prescrição (art. 109, IV, do CP). 3. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no REsp 1733637/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

16/10/2018, DJe 24/10/2018)
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i) A Corte Especial do STJ entende que o acórdão confirmatório da condenação não 
constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada;

ii) O marco considerado como interruptivo da prescrição é o transito em julgado 
para a acusação.

Refere o CP:
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:    

IV - Pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; 

Do julgado acima se extrai o entendimento daquele Superior em dois temas basilares no que atine à prescrição:

Com relação ao primeiro entendimento, verifica-se que parte de uma interpretação destoante do contido na dicção 
legal, bem como dos fundamentos do instituto da prescrição.

 Assim, não se extrai do texto da lei que apenas um acórdão que condena de forma inaugural teria o condão 
de interromper a prescrição. Vê-se, portanto, que se trata de uma interpretação restritiva desprovida de substrato 
legal. 

 Quanto ao segundo tema, o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva relativamente à sentença 
condenatória, segundo interpretação literal do art. 112, I, do CP (adotada pelo STJ), corresponderia ao trânsito em 
julgado para a acusação.

 Dessa forma, anteriormente ao julgamento do HC 126292/SP, se o réu fosse condenado e houvesse recurso 
da defesa, mas não do ministério público, não se poderia iniciar o cumprimento da pena imposta, porquanto pendente 
recurso (ausência de trânsito em julgado para ambas as partes). Não obstante, pela dicção do art. 112, I, do CP, já 
começaria a correr o prazo prescricional.

 Em que pese as constantes manifestações do ministério público contra a interpretação literal do art. 112, I, do 
CP, o STJ manteve seu entendimento, argumentando que o trânsito em julgado para ambas as partes não encontrava 
previsão no ordenamento, contrariando texto expresso do Código Penal, além de ser absolutamente desfavorável ao 
réu. Ademais, ressaltavam que se estaria admitindo marco interruptivo da prescrição não previsto no rol do art. 117 
do CP, em afronta ao princípio da reserva legal.

 Cumpre perquirir se tais interpretações e argumentos encontram supedâneo ontológico em nosso ordenamento 
jurídico.

 Sob o tema, os próprios princípios que regem os recursos impedem que assim se conclua. A devolutividade 
e a substitutividade, inerentes à sistemática recursal, mormente em se tratando de recurso de apelação, levam 
a concluir que uma vez interposto recurso por quaisquer das partes, em havendo alteração do julgado a quo, a 
substituição da decisão de origem acaba por criar, ou faz ressurgir, a pretensão recursal à parte que teve alterado o 
julgado em seu desfavor.

 Oportuno consignar que a noção de prescrição tem entre seus pressupostos a ideia de pretensão resistida/
violada, associada a uma inação daquele a quem a pretensão aproveita, não se podendo cogitar de curso de prescrição 
quando a parte não pode agir, seja por ausência de interesse, seja por qualquer outra razão legal ou jurídica que a 
impeça.

 É de ser ver que, numa situação em que acolhido inteiramente o pleito da denúncia, o parquet não irá manejar 
recurso algum. E nem poderia, por lhe faltar interesse recursal. 

 Dessa forma, mesmo que interposto recurso pelo réu, a devolutividade de eventual apelo, em sendo acolhido, 
renova a pretensão de o parquet impugnar a decisão e, por conseguinte, faz renascer a pretensão recursal. Assim, 
inviável não constituir marco interruptivo da prescrição, sob pena de se estar contando prazo sem que o órgão 
ministerial sequer pudesse agir.

 Sob o prisma da actio nata, a pretensão do parquet, com relação à pena imposta no acórdão, nasce no 
instante em que publicado o teor do acórdão condenatório, que substitui in totum a sentença de primeiro grau. Negar 
isso, é fazer tabula rasa da sistemática recursal, além de obrigar o parquet a recorrer de toda e qualquer sentença 
de primeiro grau, ainda que tenha acolhido integralmente seus pedidos, ainda que sem qualquer interesse recursal. 

 Outrossim, quando ainda não aplicada a tese firmada no HC 126292/SP, caso houvesse recurso da defesa, o 
Estado não poderia em nenhuma hipótese iniciar a execução da pena, não por desinteresse, mas sim por vedação 
constitucional sedimentada no princípio da presunção de inocência.

 Assim, nos casos em que o Estado não pode executar a decisão de primeiro grau e/ou não pode recorrer (por 
ausência de interesse), haja vista ter sua pretensão inteiramente acolhida, não se pode cogitar de fluência de prazo 
prescricional.

 Em meio a tantas divergências, imprescindível que se busque uma solução que harmonize e ponha fim às 
celeumas atinentes à prescrição na seara penal.

 Nesse artigo o que se propõe é uma releitura do instituto da prescrição à luz do entendimento jurisprudencial 
manifestado pelo STF no HC 126292.

 Como visto, o STF no julgamento do HC 126292 definiu como termo inicial para execução da pena imposta 
em condenação criminal o julgamento proferido em segundo grau de jurisdição (esgotamento desta instância).

 Ora, se o esgotamento das instâncias ordinárias faz surgir a possibilidade de se executar a pena, a conclusão 
que daí se extrai é de que nesse momento tem início a fluência do prazo prescricional da pretensão executória. 

 É a partir desse momento que o Estado tem inaugurado em seu favor a possibilidade de executar a pena 
aplicada. Aliás, nesse ponto, data vênia, não cabe a diferenciação criada pelo STJ quanto à execução das penas 
restritivas de direitos.

 As 5ª e 6ª Turmas do STJ, em uma interpretação restritiva do referido precedente do Excelso Pretório, têm 
entendido pela impossibilidade de se executar as penas substitutivas da pena corporal, antes do efetivo trânsito 
em julgado do feito1. Não obstante, data venia, não se verifica a necessidade de tal diferenciação, seja por razões 
interpretativas do próprio precedente, seja por razões ontológicas das espécies de pena.

1 Entendimento pacificado no âmbito da Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.619.087/SC, verbis: EMBARGOS DE 
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 147 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROIBIÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO STF. 
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido pela viabilidade da imediata execução da pena imposta 
ou confirmada pelos tribunais locais após esgotadas as respectivas jurisdições, não analisou tal possibilidade quanto às reprimendas 
restritivas de direitos. 2. Considerando a ausência de manifestação expressa da Corte Suprema e o teor do art. 147 da LEP, não se 
afigura possível a execução da pena restritiva de direitos antes do trânsito em julgado da condenação. 3. Embargos de divergência 
rejeitados.
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Primeiramente, o Supremo não diferenciou as espécies de pena que poderiam ser executadas com o esgotamento 
das instâncias ordinárias. E não haveria mesmo sentido em diferenciar, haja vista que se tratava de discussão 
adstrita ao momento em que o estado poderia executar a pena.

De outro enfoque, se é autorizada a privação da liberdade, pena mais gravosa e que por sua natureza, uma vez iniciado 
o cumprimento, não permite um retorno ao status quo ante, com mais razão deve ser admitido o cumprimento 
antecipado de uma pena restritiva de direitos, haja vista que no rol do art. 43, do CP, as penas ali descritas permitem 
mais facilmente uma reversão da situação em prol do condenado que tenha iniciado injustamente seu cumprimento. 

Com o intuito de por fim as divergências apontadas neste texto acerca da prescrição penal, durante o VII FONACRIM, 
realizado em setembro deste ano, em Brasília, foram aprovadas as seguintes propostas de enunciado relativamente 
à temática da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância:

A aplicação dos referidos enunciados, além de padronizar o procedimento para fins de execução da pena, resolve a 
problemática inicialmente apontada do momento a se considerar para fins de interrupção da prescrição da pretensão 
punitiva, bem assim do marco inicial da prescrição da pretensão executória. 

Nessa esteira o condenado que se evade, ou se furta ao início do cumprimento da pena não terá em seu favor a 
possibilidade, bastante comum com a aplicação da atual jurisprudência, da ocorrência da prescrição da pretensão 
punitiva, haja vista que já iniciada a prescrição da pretensão executória.

Nessa esteira, o Estado terá o dever de agir, implicando numa observância à duração razoável do processo e à 
efetividade da pena imposta, seja sob o enfoque do apenado (quanto mais próxima do delito for o cumprimento, 
mais se aproximará do escopo da prevenção especial), seja sob o prisma da sociedade (com o fortalecimento do 
sentimento de efetividade da norma penal e reforço da ideia de prevenção geral).

Outrossim, a aplicação do entendimento manifestado no HC 126292/SP também as penas restritivas de direitos, ao 
passo que atendem a mesma finalidade das privativas de liberdade quanto à prevenção geral e especial, mostra-se 
como um reforço na afirmação da lei penal e no combate à impunidade. 

Por fim, em avanço ao primeiro enunciado proposto e aprovado, com o intuito de evitar novas divergências, oportuno 
seria uma alteração legislativa que viesse a incluir entre os marcos da prescrição o esgotamento das instâncias 
ordinárias, quando se iniciaria a prescrição da pretensão executória.

A observância dos pressupostos essenciais para o reconhecimento da prescrição penal, bem como a releitura do 
instituto nos moldes aqui proposto, são avanços jurisprudenciais necessários, tanto na perspectiva da efetividade 
da lei penal e combate à impunidade, quanto na conformação do ordenamento à jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal manifestada no precedente em comento.

Proposta 1
Esgotadas as instâncias ordinárias, inicia-se a prescrição da pretensão executória estatal.

Proposta 2
Esgotadas as instâncias ordinárias, não há distinção quanto à possibilidade de execução 

de penas privativas de liberdade e penas restritivas de direitos.

Em última análise, tanto a releitura proposta como o precedente comentado são manifestações claras e definidas 
da busca de evolução do sistema legal vigente, conformando e ao mesmo tempo tornando efetivas as normas 
constitucionais, em face dos avanços e vicissitudes sociais experimentadas em nosso ordenamento jurídico. 
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