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RESUMO 

 Partindo da previsão, em nosso direito positivo, da extinção da 

punibilidade dos crimes tributários, pelo pagamento do tributo (independentemente 

do seu momento), chegamos à conclusão de que o direito penal está funcionando 

como agente arrecadador do direito tributário, o que contraria a característica de 

ultima ratio do primeiro, característica essa, apontada desde seus primórdios, até os 

dias de hoje, como fundamental para o mesmo, sendo um de seus diferenciais para 

os demais “ramos” do direito. Isso nos mostra que mais importa para o nosso Estado 

o pagamento do tributo do que a punição para os que cometem crimes tributários. 

 Essa coação veiculada pela acusação por crime tributário acabou por 

se mostrar muito eficiente, pois aumentou a arrecadação tributária, o que será 

discutido em termos da teoria geral do direito, pois confirmou o que sempre 

defendemos, como característica diferenciadora das normas jurídicas completas, 

das demais espécies de normas, que é a previsão de uma sanção, pelo Estado, 

para seu descumpridor, imposta de maneira coercitiva. Isso nos levou a estudar a 

sanção, bem como diferenciar a coação da coerção, pois a primeira se dá antes do 

descumprimento da norma jurídica completa, ameaçando, pela previsão de uma 

sanção, ao passo que a segunda se dá após o descumprimento da norma jurídica 

completa, sendo a forma de aplicação da sanção. 

 Ao confirmamos a nossa idéia sancionista, procuramos buscar os 

porquês do cumprimento de muitas das normas jurídicas se dar pelo temor da 

sanção, o que nos levou a buscar respostas na psicologia, mais especificamente na 

sua corrente análise do comportamento (behaviorismo), mas para nossa surpresa, 

isso se mostrou infrutífero. Com essa decepção, fomos buscar auxílio numa corrente 

oposta, a psicanálise, mais precisamente nas idéias de seu fundador Sigmund 

Freud. As suas idéias em termos sociais, culturais e antropológicos, permeadas por 

seus conceitos basilares da psicanálise, nos forneceram o que procurávamos, ou 

seja, a confirmação de que os seres humanos seguem muitas normas devido ao 

temor de suas sanções, o que reforçou a nossa idéia sancionista do direito.  

Palavras chave: crimes tributários; extinção da punibilidade; teoria geral do direito; 

sanção; coerção; coação; psicanálise; Freud; comportamento e sociedade.   

 



ABSTRACT  

  

 Starting with the forecast, in our positive law, about the extinguishing of 

the punshability of the tax crimes, for the tax payment (regardless of the time), we 

arrive at the conclusion that the criminal law is working as collecting agent of the tax 

law, what it opposes the characteristic of ultima ratio of the first one, characteristic 

this, pointed since its origins, until the present days, as basic with respect to the 

same, being one of its differentials for other “branches” of low. This show us that's 

more important for our State the payment of the tax then the punishment for who 

commit tax crimes. 

This coaction propagated by the accusation for tax 

crime ended showing very efficient, therefore it increased the tax collection, which 

will be argued in terms of the general theory of the law, once confirmed what we 

always defend, unique as characteristic of the complete rules of law, of the several 

species of norms, that is the forecast of a sanction, for the State, for the one who did 

not follow the law, imposed in coercitive way. This took us to study the sanction, as 

well as differentiating the coaction of the coercion, therefore the first one happens 

before the non compliance of the complete rule of law, threatening the expectation of 

a sanction, while the second one happens after the non compliance of the complete 

rule of law, being the application form of the sanction. 

Confirming our sanctionist idea, we look for the reasons of the fulfilment 

of many of the rules of law are given by the fear of the sanction, what took us to look 

for answers in psychology, more specifically in its analysis of the behavior stream 

(behaviourism), but for our surprise, this showed unfruitful. With this disillusionment, 

we went to search aid in an opposing chain, the psychoanalysis, more precisely in 

the ideas of its founder Sigmund Freud. Its ideas in social, cultural and 

anthropological terms, permeated for its fundamental concepts of the 

psychoanalysis, had supplied what we looked for, that is, the confirmation of that the 

human beings follow many norms due to the fear of its sanctions, what it 

strengthened our sanctionist idea of the law.  

Words key: tax crimes; extinguishing of the punshability; general theory of law; 

sanction; coercion; coaction; psychoanalysis; Freud; behavior and society. 
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INTRODUÇÃO 

 

  Buscamos desenvolver um estudo sobre os crimes tributários, mais 

especificamente no tocante à possibilidade da extinção da punibilidade dos mesmos, 

pelo pagamento do tributo e seus acessórios, independentemente desse pagamento 

ocorrer antes ou depois do recebimento da denúncia no processo crime. Sempre 

consideramos essa possibilidade uma forma de aceitação do direito penal como 

instrumento de coação para aumentar a arrecadação tributária, transformando-o em 

um instrumento arrecadatório do direito tributário, o que vai totalmente contra a ideia 

que sempre foi desenvolvida a respeito do direito penal ser a ultima ratio do direito, 

só devendo ser “utilizado” quando outros “ramos”1 do direito não conseguissem 

atingir seus objetivos, ou seja, fosse “utilizado” só em último caso. O direito penal 

sempre foi assim ou ao menos sempre se buscou que ele fosse assim, ao passo que 

com a extinção da punibilidade dos crimes tributários, pelo pagamento do tributo e 

seus acessórios (sem mencionarmos o momento desse pagamento), toda essa ideia 

e objetivos, como sendo da essência do direito penal, foram absurdamente 

ignorados. 

Desde o primeiro momento, percebemos que há preponderância do 

direito tributário sobre o direito penal em relação aos crimes tributários e isso 

também nos mostrou como pano de fundo que, para o Estado brasileiro, o 

pagamento das obrigações tributárias pelos seus sujeitos passivos é mais 

importante do que a eventual punição penal para os mesmos. Esse fato era 

                                            
1 O termo “ramos” está sendo utilizado entre aspas, pois, eles são construídos 
artificialmente, no sentido de não existirem em razão de suas características 
individualizadoras. Lembremos que estamos mencionando esse "termo", que é a expressão, 
no caso gráfica, de uma ideia, noção ou conceito. Só para lembrar, um conjunto de ideias, 
noções ou conceitos forma um juízo, sendo que um juízo vertido em linguagem se torna 
uma proposição, ao passo que, um conjunto de juízos forma um raciocínio, que vertido em 
linguagem forma uma argumentação. 

Esses tais “ramos” não existem ontologicamente, mas são uma construção que foi feita para 
se atingir certos fins, primordialmente didáticos e que em consequência disto, faz haver nas 
faculdades de direito, cadeiras de matérias correspondentes a eles, também acabaram 
sendo utilizados na organização judiciária em nosso e em outros países; há varas cíveis, 
criminais, de execuções, de família e sucessões etc, bem como havia tribunais de alçada 
cíveis e criminais, há seções nos tribunais de justiça, de direito público, de direito privado e 
de direito criminal, justiças comuns (estaduais e federais) e justiças especiais (militar, 
trabalhista e eleitoral). 
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totalmente evidente antes do advento da Lei nº 12.382/11, lei que, para nós, 

restringiu a extinção da punibilidade dos crimes tributários apenas para o pagamento 

integral do tributo e acessórios, desde que feito até o momento imediatamente 

anterior ao recebimento da denúncia por crime tributário (pedido de parcelamento do 

débito tributário também deve ser feito até o momento imediatamente anterior ao 

recebimento da denúncia, para suspender a pretensão punitiva do Estado), o que 

comentaremos em momento oportuno, pois antes dessa nova lei, o pagamento 

integral do tributo e seus acessórios podia ser feito em qualquer momento, inclusive 

após o recebimento da denúncia, extinguindo a punibilidade dos crimes tributários (o 

pedido de parcelamento podia ser feito também em qualquer momento, inclusive 

após o recebimento da denúncia, suspendendo a pretensão punitiva do Estado).  

  Comentaremos que essa hipótese de extinção da punibilidade pode ser 

um incentivo à sonegação, bem como acaba por tratar de forma desigual, no direito 

positivo, os crimes patrimoniais2, sendo que os crimes tributários podem ser 

considerados como dessa espécie de crimes, pois atingem o bem jurídico 

patrimônio, no caso, do Estado (erário), que constitui um patrimônio pertencente a 

toda a sociedade, sendo, portanto, crimes de grande potencialidade lesiva, pois 

atingem toda uma sociedade e mesmo assim, têm a benesse da extinção da 

punibilidade pelo pagamento do tributo e seus acessórios (independentemente do 

momento, mas mais ainda, como podia ser feito antes da Lei n° 12.382/11, isto é, 

inclusive após o recebimento da denúncia), que corresponde a uma forma de 

arrependimento posterior, que é previsto no artigo 16 do Código Penal3, lembrando 

que os demais crimes patrimoniais, que atingem na maioria das vezes, o patrimônio 

de pessoas determinadas, tendo por isso menor número de sujeitos passivos do 

crime, que são determinados, não têm essa possibilidade de extinção da 

                                            
2 Veiculados no Título II, do Código Penal – Dos crimes contra o patrimônio. 
3 O artigo 16 do Código Penal dispõe: “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 1 (um) a 2/3 (dois terços).” 
Estamos considerando o pagamento do tributo e seus acessórios respectivos, nos crimes 
tributários, uma espécie de arrependimento posterior, mesmo que, até o advento da Lei nº 
12.382/11, ele poderia ocorrer a qualquer momento, não precisando ser antes do 
recebimento da denúncia, o que era necessário pelo disposto no artigo 14, da Lei nº 
8.137/90, que foi revogado pela Lei nº 8.383/91, voltando a existir, veiculado pelo artigo 34, 
da Lei nº 9.249/95, sendo que a Lei nº 10.684/03 admitiu o pagamento do tributo e seus 
acessórios a qualquer momento, reafirmada essa possibilidade, pelo artigo 69 da Lei nº 
11.941/09, mas hoje pela Lei nº 12.382/11 esse pagamento, para extinguir a punibilidade, só 
poderá ser feito até o recebimento da denúncia, o que comentaremos posteriormente. 
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punibilidade, o que para nós se mostra irrazoável, confirmando a utilização do direito 

penal para fins arrecadatórios tributários, o que lhe desnaturaliza em suas 

características e objetivos principais. Para nós, o advento da Lei nº 12.382/11 veio 

confirmar essa função, que foi dada pela legislação anterior a ela, ao direito penal 

como instrumento de coação para aumentar a arrecadação tributária, transformando 

o direito penal em um instrumento arrecadatório do direito tributário, tentando essa 

lei, minorar, sem acabar, com essa realidade (após muitas críticas dos doutrinadores 

do direito penal), pois a possibilidade de extinção da punibilidade se restringiu ao 

pagamento integral do tributo e seus acessórios até o momento imediatamente 

anterior ao recebimento da denúncia. 

O tema, além de ser recente, tem enorme aplicação prática e 

consequentemente social e vice-versa, pois trata de assuntos fundamentais a todos 

os cidadãos, como a liberdade e a possibilidade de perdê-la, bem como a atividade 

estatal de império, consistente na busca de parcela do patrimônio dos mesmos, 

passando-a para o Estado. Lembremos que fica difícil encontrarmos algo que seja 

aferível pelos nossos sentidos que não seja tributado, sendo que sempre seremos 

custeadores dos tributos, mesmo não sendo sujeitos passivos deles, ainda que essa 

seja uma conclusão econômica e não científica tributária, pois no assunto tributação, 

fica difícil abstrairmos, mesmo num trabalho científico jurídico, ou que pelo menos 

busca ser, a questão econômica.  

Comentaremos também a necessidade imposta pela Lei n° 9.430/96, 

por intermédio de seu artigo 83, confirmada pela Súmula vinculante nº 24 do 

Supremo Tribunal Federal, de se aguardar o lançamento definitivo do tributo (se for 

o caso, devendo aguardar o término do processo administrativo, no sentido de não 

caber mais recursos no mesmo), para depois se iniciar uma ação penal por crime 

tributário material.  Levando em consideração que a aferição das obrigações 

tributárias é feita por funcionários do Fisco, isto é, interessados na arrecadação, 

sendo no mínimo suspeitos e o julgamento administrativo das impugnações às 

mesmas se dá em primeira instância por também funcionários do Fisco e em 

segunda instância por metade dos membros do órgão julgador, também funcionários 

do Fisco e acrescidos do fato fundamental, em nossa opinião, de que no processo 

de execução fiscal poder-se-á decidir que não há nenhum débito tributário para o 

sujeito passivo, sempre defendemos que a execução fiscal deveria ser considerada 
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uma prejudicial necessária para os processos-crime por crimes tributários materiais, 

no sentido de somente se após a mesma transitar em julgado e determinar que 

houve débito tributário é que se poderia intentar uma ação penal por crime tributário 

material, pois este para se consumar, necessita necessariamente que o resultado, 

previsto no seu tipo penal, ocorra, sendo que no caso, esse resultado é a “supressão 

ou redução de tributo”, posição essa nossa de lege ferenda, que tentaremos 

justificar e fundamentar, inclusive para evitarmos contradições de decisões entre a 

jurisdição penal e a jurisdição cível.    

 Essa hipótese de extinção da punibilidade dos crimes tributários, pelo 

pagamento integral do tributo e seus acessórios (independentemente do momento 

desse pagamento), vem fazendo com que os acusados por esses crimes, muitas 

vezes, mesmo sabendo que o tributo é indevido, acabem por pagá-lo, devido à 

coação que sofrem pela acusação criminal, mostrando como a coação jurídica, 

nesse caso, acaba sendo muito eficiente. Em consequência desses efeitos, muitos 

autos de infração tributária passaram a servir de base para uma acusação penal, o 

que se mostrou muito eficiente para aumentar a arrecadação tributária. Esse 

exemplo, de eficiência da coação da norma jurídica, nos levou a reafirmar que o 

caráter diferencial dela, para as demais normas, é a sanção (entendida como um 

malefício), imposta pelo Estado, até com o uso da força, aos descumpridores das 

mesmas, sendo que buscamos fundamentar essa posição, elaborando um estudo 

tanto nos sentidos lógico, pragmático e semântico, isto é, nos três aspectos da 

linguagem4, sobre a sanção, sobre a coação e sobre a coerção, procurando 

diferenciar essas duas últimas, o que levou à necessidade de uma análise mais 

aprofundada sobre enunciados prescritivos do direito positivo (que alguns 

denominam como normas jurídicas em sentido amplo, o que não faremos para evitar 

confusão), entendidos como as unidades que compõem o ordenamento jurídico 

(todo), e como eles permitem ou não a construção de normas jurídicas em sentido 

                                            
4 Linguagem entendida como forma de utilização da língua, entendida esta, como conjunto 
de signos voltado para a comunicação. Aspecto lógico que visa o estudo da relação entre os 
signos, aspecto semântico que visa o estudo dos significados dos signos e o aspecto 
pragmático que visa o estudo da utilização dos signos. 
Lembremos que a Semiótica corresponde à teoria geral dos signos, entendidos estes como 
portadores de uma forma triádica (trilateral) em que há: o suporte físico, onde é veiculado o 
signo; o significado, que é a ideia geral que se tem do signo e a significação, que é a ideia 
própria de cada pessoa a respeito do signo. Os signos se classificam em: ícones, que 
buscam “imitar/copiar” o objeto a que se referem; os símbolos, aceitos em sua utilização, por 
convenção e os índices, que são signos que nos remetem a outros signos.  
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estrito (entendidas como unidades mínimas irredutíveis, com sentido deôntico 

completo, construídas pelo intérprete, a partir da leitura dos textos do direito positivo, 

nos dizeres do professor Paulo de Barros Carvalho, o que estudaremos mais a 

frente), confirmando como o diferencial das normas jurídicas, a previsão em abstrato 

de uma sanção, entendida esta como um malefício imposto por um terceiro, o 

Estado, no caso das normas jurídicas, ao descumpridor da norma jurídica, de 

maneira coercitiva, mostrando que as normas jurídicas, para se diferenciarem das 

demais espécies de normas, devem ser as denominadas normas jurídicas em 

sentido estrito completas, isto é, resultado da união de uma norma jurídica primária 

(que regula condutas) mais uma norma jurídica secundária (que estabelece uma 

sanção para o descumpridor de uma norma jurídica primária), utilizando as 

denominações de Hans Kelsen; percebemos que isso tem a ver com a questão da 

efetividade (eficácia social) do direito, que tentaremos estudar com o auxílio da 

psicanálise de Freud, mesmo que esse estudo seja considerado fora da Ciência do 

Direito em sentido estrito (dogmática jurídica), sendo considerado um estudo 

pertencente à Ciência do Direito em sentido amplo. Na elaboração dessas ideias, 

que integram a teoria geral do direito, buscamos ajuda na obra de Mario G. Losano a 

respeito da evolução dos “sistemas” e de suas utilizações pelas ciências, mais 

especificamente pela Ciência do Direito. Sobre a corrente sancionista, buscamos 

apoio nas obras de, dentre outros, Hans Kelsen, Norberto Bobbio e Tércio Sampaio 

Ferraz Junior. 

 Sobre as “penas”, como espécie de sanção, encontramos ideias 

interessantes na obra do filósofo Jean-Marie Guyau. 

 A nossa ideia sancionista a respeito do direito foi cada vez mais 

confirmada, sendo que ao verificarmos que a sanção (malefício) é o aspecto 

fundamental das normas jurídicas, na busca para que as mesmas sejam cumpridas, 

verificamos que os seres humanos só agiam e agem, em muitos casos, graças à 

coação veiculada pela possibilidade de imposição dela pelo Estado, de maneira 

coercitiva, para quem as descumpra, fazendo com que tentássemos buscar o 

porquê desse comportamento humano, o que nos levou à psicologia, certos de que 

seu “ramo” análise do comportamento (behaviorismo)5 nos seria de fundamental 

                                            
5 Behaviorismo provém de um neologismo da palavra em inglês behavior, que significa 

comportamento, resultando no sentido, em português, de comportamental. 
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ajuda. Surpreendemo-nos com o que encontramos na análise do comportamento 

(behaviorismo), não pela ajuda que nos prestou, mas por não cumprir com nossas 

expectativas; foi quando buscamos num “ramo” da psicologia, de características 

totalmente opostas, a psicanálise, essa ajuda, o que achávamos, a princípio, de 

difícil concretização. Entretanto, a psicanálise, fundamentalmente pelo seu fundador 

Sigmund Freud, não só nos ajudou a confirmar nossas premissas e ideias 

defendidas, como foi muito mais útil, no estudo do direito, do que jamais 

imaginávamos. 

 Toda a parte da obra de Freud, que centraliza seus estudos nos 

aspectos social, cultural e antropológico do ser humano, foi estudada, com breves 

passagens pelas suas ideias fundantes e basilares da psicanálise, o que nos 

remeteu, mesmo que de maneira também breve, para alguns filósofos que o 

influenciaram, como Immanuel Kant, Artur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche, 

sendo que as ideias de Freud acabaram por influenciar outros filósofos, como por 

exemplo, Michel Foucault. Portanto, a psicanálise foi influenciada pela filosofia e 

também a influenciou, fazendo com que fosse utilizada por nós, no estudo do direito, 

o que para nós, acabou por confirmar nossas ideias e posições. No subcapítulo 

7.2.2 – O Interesse Científico da Psicanálise (1913) aprofundamos essa relação 

entre a psicanálise e a filosofia, por intermédio das ideias de Freud6. 

                                            
6
 A ligação entre a psicologia e a filosofia vem de muito tempo, para tanto nos utilizaremos 

de um sucinto resumo elaborado por Antonio Xavier Teles, que nos mostra, mesmo que de 
maneira breve essa longa relação. “A palavra psicologia se deriva de dois termos gregos: 
psique que significa ‘expiração, alma, vida’ e o sufixo: logia, derivado por sua vez, de logos 

com o significado de ‘estudo de, tratado a respeito’.” 
“O interessante é que, por mais clássica que seja a palavra Psicologia, só surgiu no século 
XVIII, ou mais precisamente, em 1734, quando Christian Wolff empregou este termo para 
significar uma disciplina, então fazendo parte da Filosofia. Sua Psichologia Rationalis 
(escreveu em latim) era aquela parte da Filosofia que estudava a natureza e as faculdades 
da alma. A par da memória e do intelecto, tratava da mortalidade, da simplicidade, da 
origem da alma etc.” 
“Quão longe no passado devemos recuar, para encontrar os fios históricos da Psicologia? O 
homem primitivo já dava suas explicações fantasiosas a respeito de temas atualmente 
psicológicos. Contudo, se formos partir de dados seguros temos que começar com 
Aristóteles (382 – 322 a.C.), com Claudius Galeno (c. 130 – 199 d.C.) cuja classificação 
dos temperamentos e localização da razão no cérebro anteciparam de muito o que se 
conhecia até então.” 
“Depois destes dois grandes pioneiros antigos, ninguém melhor do que Descartes (1596 – 
1650) pode ser considerado como marco histórico da Psicologia pré-científica. Para ele, a 
mente era o que pensa. Sua sede era a cabeça e não ocupava espaço físico. O corpo era 

uma substância material, mecânico na sua ação, sujeito a todas as leis físicas. A mente 
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CAPÍTULO 1 – DAS NORMAS JURÍDICAS 

 

Dentre as opções metodológicas do estudo do direito7, apoiar-nos-

emos na chamada “escola normativista do direito”8, que estuda o direito positivo a 

partir da norma jurídica (sem ainda entrarmos na discussão sobre seus conceitos e 

classificações). Partiremos da norma jurídica (unidade)9, com a ressalva feita 

anteriormente, para se entender o ordenamento jurídico (o conjunto), como uma 

elaboração necessária para o convívio do homem em sociedade, regulando as 

condutas intersubjetivas, buscando a estabilidade social, bem como a solução para 

os conflitos. Utilizaremos o termo “Ciência do Direito” em sentido estrito (dogmática 

jurídica), mas tentaremos com o nosso trabalho algo que extrapole a Ciência do 

Direito em sentido estrito, buscando a Ciência do Direito em sentido amplo, nos 

valendo do auxílio da psicologia, mormente pela psicanálise de Freud, para 

estudarmos o direito, o que será feito oportunamente. Fica a ressalva de que não há 

                                                                                                                                        
influía no corpo e este interferia naquela. Esta interferência se fazia num ponto do cérebro – 
a glândula pineal.” 
“Depois de Descartes surgiram vários pensadores preocupados com temas psicológicos, 
mas de maneira puramente teórica ou especulativa: John Locke (1685 – 1753) com sua 
‘Nova teoria da visão’, David Hume (1711 – 1778), com seu ‘Tratado do conhecimento 
humano’ etc. Contudo, foi Gustav Theodor Fechner quem viu a possibilidade de tratar os 

problemas psicológicos, pela primeira vez, de modo científico, usando o método 
experimental.” (Antônio Xavier Teles, Psicologia Moderna, 1977, pp. 11/12). 
7 “A expressão ciência do direito vem sendo empregada em sentido amplo e em sentido 
estrito. Em sentido amplo o termo ciência do direito indica qualquer estudo metódico, 

sistemático e fundamentado dirigido ao direito, abrangendo nesta acepção as disciplinas 
jurídicas, tidas como ciências do direito, como a sociologia jurídica, a história do direito etc. 
Em sentido estrito, o vocábulo abrange a ciência do direito, propriamente dita, ou ciência 
dogmática do direito.” (Maria Helena Diniz, Compêndio de Introdução à Ciência do Direito, 

2007, p. 218).  
8 Podemos citar grandes autores que desenvolveram esse método para a ciência do direito, 
como Hans Kelsen, Norberto Bobbio e Lourival Vilanova. Outros doutrinadores 
desenvolveram a ciência do direito baseando-se em outras premissas, como por exemplo: 
na decisão (teoria decisionista do direito), como fez Carl Schmitt; nas instituições (teoria 
institucionalista do direito), como fizeram Maurice Hauriou, na França e Santi Romano, na 
Itália e na relação intersubjetiva (teoria relacionista do direito), como Immanuel Kant e 
Giorgio Del Vecchio. Neste sentido, Norberto Bobbio, Teoria da Norma Jurídica, 2003, pp. 
28/68 e Maria Helena Diniz, Compêndio de Introdução à Ciência do Direito, 2007, pp. 

55/164. 
9 Devemos lembrar da teoria do sistemas que primeiramente foi utilizada para as chamadas 
“ciências humanas” pelo biólogo Ludwig von Bertalanffy, sendo muito desenvolvida em 
relação ao direito por Niklas Luhmann. Num sistema há sempre o repertório, que é o 
conjunto formado pelas unidades desse sistema, que no caso do direito positivo seriam as 
normas jurídicas (mais adiante, falaremos dos enunciados prescritivos jurídicos) e a 
estrutura, que é a forma como as unidades se interconectam. Buscaremos apoio, sobre o 
assunto “sistema”, na obra de Mario G. Losano.  
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críticas na opção de estudo do direito sob a forma da Ciência do Direito em sentido 

estrito (dogmática jurídica), que tanto já proporcionou e ainda proporcionará de 

resultados tremendamente úteis e importantes, mas acreditamos sinceramente, que 

podemos, mesmo que de maneira modesta, colaborar com o estudo do direito, nos 

valendo de outras formas de conhecimento. Veremos mais adiante as possíveis 

acepções da palavra “norma jurídica”, buscando evitar equívocos conceituais e 

consequentemente metodológicos. 

 

1.1 – Distinção entre Ciência do Direito e direito positivo 

 

  Antes de falarmos das normas jurídicas, lembraremos a distinção entre 

Ciência do Direito e direito positivo. 

Essa distinção não é feita por todos os autores jurídicos, mas é por nós 

adotada e defendida, tanto que é utilizada no presente trabalho. 

A seguir, seguem considerações a respeito dessa distinção que, para 

nós, respeitando quem não a adota, é de fundamental importância para os estudos 

jurídicos. 

O direito positivo corresponde ao conjunto de enunciados prescritivos 

jurídicos, válidos num determinado espaço, num dado tempo. O direito positivo 

caracteriza-se por um “dever ser”, sendo portador de enunciados prescritivos 

(prescrevem condutas, tendo o poder de vincular), que se constituem no objeto da 

Ciência do Direito. Em termos de hierarquia de linguagem, ele se caracteriza por ser 

uma linguagem-objeto. As suas normas podem ser válidas ou não válidas, 

independentemente de serem ou não, cumpridas. A lógica que norteia o seu estudo 

é a chamada lógica deôntica. Sua linguagem é da espécie técnica. 

A Ciência do Direito caracteriza-se pelo “ser”, sendo portadora de 

enunciados descritivos (que não têm o poder de vincular), que dizem respeito ao seu 

objeto, que é o direito positivo (o direito que é, e não o direito que deveria ser). Em 

termos de hierarquia de linguagem, ela se caracteriza por ser uma metalinguagem. 

Os seus enunciados podem ser verdadeiros ou falsos, conforme demonstrações 

empíricas. A lógica que norteia o seu estudo é a chamada lógica apofântica (alética - 
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que vem da palavra grega alethéa, que significa verdade -, ou clássica). Sua 

linguagem é da espécie científica. 

“(...) o direito positivo é o complexo de normas jurídicas válidas 
num dado país. À Ciência do Direito cabe descrever esse 
enredo normativo, ordenando-o, declarando sua hierarquia, 
exibindo as fórmulas lógicas que governam o entrelaçamento 
das várias unidades do sistema e oferecendo seus conteúdos 
de significação.” (CARVALHO, 2008, p. 2).  
 

Vemos que o professor Paulo de Barros Carvalho utilizou o termo 

“normas jurídicas” em sentido amplo (sinônimo de enunciados prescritivos jurídicos). 

“O objeto da Ciência do Direito há de ser precisamente o estudo desse 

feixe de proposições, vale dizer, o contexto normativo que tem por escopo ordenar o 

procedimento dos seres humanos, na vida comunitária. (...)”. (CARVALHO, 2008, p. 

3).   

A Epistemologia geral é uma teoria crítica voltada para o estudo e a 

análise dos conteúdos básicos, dos princípios objetivos do conhecimento científico 

em geral, bem como dos resultados de sua efetiva aplicação. Segundo o 

professor Paulo de Barros Carvalho, um discurso científico é um feixe de 

proposições linguísticas, relacionadas entre si por leis lógicas, unitariamente 

consideradas, em função de convergirem para um único objetivo.  

“(...) Uma disciplina pode ser definida como dogmática à 
medida que considera certas premissas, em si e por si 
arbitrárias (isto é, resultantes de uma decisão), como 
vinculantes para o estudo, renunciando-se, assim, ao postulado 
da pesquisa independente. Ao contrário das disciplinas 
zetéticas, cujas questões são infinitas, as dogmáticas tratam de 
questões finitas. Por isso podemos dizer que elas são regidas 
pelo que chamaremos de princípio da proibição da negação, 
isto é, princípio da não-negação dos pontos de partida de 
séries argumentativas, ou ainda princípio da inegabilidade dos 
pontos de partida.” (FERRAZ Jr., 2001, p. 48).  
 

O marco que delimita os estudos jurídicos, para a dogmática jurídica, é 

a ordem vigente (o direito positivo). Lembremos que a palavra dogmática se refere a 

dogma, algo que é aceito sem contestação. Mas, devemos ter em mente o seguinte: 

“(...) O jurista, assim, ao se obrigar aos dogmas, parte deles, 
mas dando-lhes um sentido, o que lhe permite certa 
manipulação. Ou seja, a dogmática jurídica não se exaure na 
afirmação do dogma estabelecido, mas interpreta sua própria 
vinculação, ao mostrar que o vinculante sempre exige 
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interpretação, o que é a função da dogmática.” (FERRAZ Jr., 
2001, p. 49).  
 

Já podemos perceber a diferença de sentido do termo “dogma” para 

por exemplo, as religiões. 

“(...) Essa postura teórica é denominada por Norberto Bobbio 
de teoria estrutural do direito. Nela prevalece um enfoque que 
tende a privilegiar as questões formais, como o problema 
mencionado da ‘natureza jurídica’, dos institutos da coerência 
do ordenamento jurídico, do estabelecimento de regras de 
interpretação, da conceituação analítica de noções básicas 
como obrigação, responsabilidade, relação jurídica, sanção 
como uma retribuição negativa (pena, castigo), sentido de ato 
lícito e ilícito, direito subjetivo etc. O enfoque estrutural, em 
suma, é um enfoque a posteriori, que toma o direito dado e 
procura as condições de sua aplicação.” (FERRAZ Jr., 2001, p. 
82). 
 

Dogma: “2. qualquer doutrina (filosófica, política, etc) de caráter 

indiscutível em função de supostamente ser uma verdade aceita por todos. (...) do 

latim dogma: opinião, princípio, preceito, dogma;” (HOUAISS, 2004, p. 1071).  

Segundo Tercio Sampaio Ferraz Jr., a dogmática do direito permite 

criar decisões para os conflitos determinados pelo ordenamento jurídico10. O mesmo 

autor classifica a dogmática jurídica em: analítica, tratando o estudo das decisões 

como uma relação hipotética entre conflito e decisões; significativa, que se preocupa 

com o sentido das decisões; e, empírica, que se preocupa em buscar as condições 

para se solucionar os conflitos11.  

“Teoria, do grego theoresis, significa a conversão de um assunto em 

problema, sujeito à indagação e pesquisa, a fim de superar as particularidades dos 

casos isolados, para englobá-los numa forma de compreensão, que correlacione 

entre si as partes e o todo. (...)” (REALE, 1994, p.18). Tentaremos, mesmo que de 

maneira modesta, elaborar uma teoria a respeito do estudo do direito que abarque a 

psicologia, através da psicanálise de Freud, analisando os porquês das condutas 

humanas e a relação das mesmas com as normas jurídicas que as disciplinam. 

“Ao contrário do processo indutivo, temos o dedutivo, que se 
caracteriza por sua forma de raciocínio que, 
independentemente de provas experimentais, se desenvolve 
digamos assim, de uma verdade sabida ou admitida a uma 

                                            
10

 Tercio Sampaio Ferraz Jr, Introdução ao Estudo do Direito, p. 85. 
11

 Ibid., p. 91. 
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nova verdade, apenas graças às regras que presidem à 
inferência das proposições, ou, por outras palavras, tão 
somente em virtude das leis que regem o pensamento em sua 
'conseqüencialidade' essencial. Deve-se lembrar também, que 
há duas espécies de dedução, a silogística e a amplificadora. A 
primeira, a do silogismo, se distingue porque, postas duas 
proposições, chamadas premissa maior e premissa menor, 
delas resulta necessariamente uma conclusão, a qual, se 
esclarece ou particulariza um ponto, nada acresce 
substancialmente ao já sabido. Na dedução amplificadora, que 
muitos erroneamente atribuem somente às Matemáticas do 
cotejo lógico de duas ou mais proposições podemos elevar-nos 
a uma verdade nova, que não se reduz, ponto por ponto, às 
preposições antecedentes.” (REALE, 1994, pp. 83/84). 
 

 Não nos devemos esquecer do alerta do saudoso mestre citado: 

“’valorar' é apreciar algo sob prisma de valor, ao contrário de ‘avaliar’ que consiste 

em determinar o valor ou valia de alguma coisa.” (REALE, 1994, p. 85). 

Não custa recordar:  

“(...) definições valorativas: caracterizam-se pelo fato de 
possuírem uma estrutura teleológica, a saber, definem o direito 
como um ordenamento que serve para conseguir um certo 
valor. Naturalmente o valor, em função do qual o direito é 
definido, varia de filósofo para filósofo.” (BOBBIO, 1999, 
pp.138/139).  
 

O mesmo autor cita como exemplos, a diferença do que deveria ser o 

principal fim do direito: justiça, no sentido de igualdade (para Aristóteles); o bem 

comum (para São Tomás de Aquino) e a liberdade (para Kant)12. 

Hans Kelsen defendia que o objeto da Ciência do Direito deveria ser 

entendido como sendo as normas jurídicas, de forma imediata, só sendo a conduta 

humana, por via oblíqua, pois elas são o pressuposto ou consequência das normas 

jurídicas13. Como Kelsen, estudaremos as normas jurídicas de maneira imediata, 

mas tentaremos avançar o estudo para atingir também as condutas humanas, por 

intermédio da psicanálise de Freud. 

Podemos estudar o direito pela teoria estática, que estuda as normas 

jurídicas, como um sistema em vigor, ou pela teoria dinâmica, que se preocupa com 

a produção e aplicação das normas jurídicas. 

                                            
12

 Norberto Bobbio, O positivismo jurídico, pp. 138/140. 
13

 Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, p. 79. 
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Hans Kelsen nos lembra da diferenciação das ciências causais, como 

as da Natureza, que são regidas pelo princípio da causalidade (ser), pelo qual seus 

elementos são unidos por uma causa e por seu efeito, das ciências normativas, que 

são regidas pelo princípio da imputação, em que há uma hipótese (antecedente, 

suposto) do qual deve ser uma tese (consequente)14. Entretanto o mesmo autor 

comenta que o princípio da causalidade pode ser aplicado pelas ciências, no estudo 

da conduta humana, buscando as suas causas, como a psicologia, a história e a 

sociologia15. Como dissemos, tentaremos, mais à frente, com o estudo da obra de 

Freud, em seus aspectos social, cultural e antropológico, analisar as condutas dos 

seres humanos, que muitas vezes só agem de determinado modo, para evitar 

sanções (malefícios) ao seu comportamento, o que se relaciona diretamente com o 

estudo do direito, através do estudo das normas jurídicas em seu aspecto 

fundamental, que é para nós, a sua sanção.  

Gregorio Robles, com termos próprios, também diferencia 

direito positivo (para ele ordenamento) da Ciência do Direito (para ele, que cria o 

sistema).  

“Ordenamento é o texto jurídico exatamente como produzido 
pelas autoridades, que são as pessoas que tomam as decisões 
jurídicas. Os distintos poderes, a partir do constituinte e 
passando pelos constituídos, geram um texto, que podemos 
denominar texto jurídico bruto ou simplesmente material 
jurídico. Simplificando, pode-se dizer que se trata do texto tal 
como publicado no diário oficial e nos boletins jurisprudenciais. 
É um material passível de ser informatizado num documento 
que, atualizado, reflete o direito gerado explicitamente nas 
decisões jurídicas das autoridades competentes. Chamaremos 
este documento de ORD.” 

“O texto bruto é submetido a um processo de refino e 
reelaboração, produzindo-se um novo texto que reflete o 
primeiro e ao mesmo tempo o completa. Este novo texto, o 
texto jurídico elaborado, não se produz diretamente pela ação 
das autoridades (poderes jurídicos), mas é o resultado do 
trabalho da dogmática jurídica.” 

“A dogmática jurídica (ou ciência do direito em sentido estrito) 
tem a missão de apresentar, de forma sistematicamente 
construída e conceitualmente rigorosa, o material ou texto 
jurídico bruto. Assim, a dogmática constrói o sistema.” 

                                            
14

 Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, pp. 84/87. 
15

 Ibid., pp. 95/97. 
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“O sistema, em seu conjunto, se expressa num texto elaborado 
paralelo e muito mais completo e exato que o texto jurídico 
bruto. O sistema reflete e aperfeiçoa o ordenamento. Também 
pode ser informatizado num documento que chamaremos de 
SIS.” 

“Pode-se objetar que o sistema não é unívoco, no sentido em 
que pode sê-lo o texto jurídico bruto (...).” 

“Mais importante ainda é que o SIS reflete melhor que o ORD 
as normas e instituições de um direito positivo concreto. O 
ORD é material bruto repleto de lacunas, contradições e 
omissões. O SIS é o mesmo direito gerado no ORD, mas em 
sua plenitude ou perfeição expositiva.” (ROBLES, 2005, pp. 
6/7). 

Parece-nos aqui, que Gregorio Robles entende o termo “sistema” como 

um terminus ad quem, construído pela Ciência do Direito, partindo do direito positivo 

(ordenamento - ORD, nos seus dizeres), o que será melhor analisado e explicado no 

capítulo que trata da obra de Mario G. Losano. 

“(...) Surpreendido no seu significado de base, o sistema 
aparece como o objeto formado de porções que se vinculam 
debaixo e um princípio unitário ou como a composição de 
partes orientadas por um vetor comum. Onde houver um 
conjunto de elementos relacionados entre si e aglutinados 
perante uma referência determinada, teremos a noção 
fundamental do sistema. Tercio Sampaio Ferraz Jr. chama de 
repertório ao conjunto de elementos, e de estrutura ao 
complexo das relações que entre eles se estabelecem. (...).” 
(CARVALHO, 2008, pp. 137/138). 

 

Essa ideia de sistema como útil para todas as ciências, foi defendida 

pelo biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy (1901 - 1972), elaborador da Teoria 

Geral dos Sistemas, bem como os conceitos de repertório (elementos que compõem 

o sistema) e estrutura (a forma como esses elementos se relacionam, se aglutinam), 

utilizados por Tércio Sampaio Ferraz Junior. Estudaremos esse tema, mais adiante, 

com o apoio da obra de Mario G. Losano. 

Devemos lembrar que há vários modelos para se definir e conceituar 

ciência. Há o modelo descritivo, segundo o qual ciência é algo que percebemos no 

dia a dia, de maneira social e histórica (se por exemplo, é ensinada em 

Universidades) e o modelo normativo, que se divide em: essencialista, que 

determina ciência pela essência do que ela estuda, sendo que esse objeto deve ser 

exato; e pluralista, em que se analisam o seu objeto (do que se fala, sendo que ele é 
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inalterável), a sua metodicidade (método dedutivo ou indutivo, verdades, evidências 

etc) e sistematicidade16. 

 

1. 2 – Conceitos de norma jurídica 

 

Voltando ao tema das normas jurídicas, há uma classificação muito 

difundida e que será por nós adotada durante todo o nosso trabalho, que defende 

que normas jurídicas em sentido estrito, em oposição às normas jurídicas em sentido 

amplo, são unidades mínimas irredutíveis, com sentido deôntico completo, 

construídas pelo intérprete, a partir da leitura dos textos de direito positivo, segundo 

Paulo de Barros Carvalho17 ou, nos dizeres de Hans Kelsen, o limite ao poder de 

coação do Estado. Já percebemos, de plano, que não há identidade entre texto 

jurídico e norma jurídica, sendo o primeiro, veículo introdutor das normas jurídicas. 

Podemos citar como exemplos de texto jurídicos as espécies legislativas previstas 

no artigo 59 de nossa Constituição Federal18. 

Enunciados prescritivos jurídicos são veículos introdutores de normas 

jurídicas, podendo ser, por exemplo: artigos de lei, leis, sentenças, acórdãos, etc. A 

norma jurídica em sentido estrito será o ponto de chegada, ao passo que o(s) 

enunciado(s) prescritivo(s) jurídico(s), o(s) ponto(s) de partida. Essa transição dos 

enunciados prescritivos jurídicos para a criação das normas jurídicas será tratada 

num subcapítulo próprio, mais adiante, onde serão adotadas as premissas do 

professor Paulo de Barros Carvalho. 

Texto de lei é uma espécie, do gênero enunciado prescritivo jurídico, 

sendo veículo introdutor de normas jurídicas.  

“À norma jurídica de servir de meio posto à disposição das 
vontades para obter - mediante comportamentos humanos - o 
alcance das finalidades desejadas pelos titulares daquelas 
vontades. (...) só podem ser editadas pelo órgão legislativo, de 
eleição popular. Tais normas são necessariamente genéricas e 
abstratas. Quando uma vontade, à vista de uma singular 

                                            
16

 Cf. Aula de teoria geral do direito ministrada no Mestrado da PUC/SP, pelo professor Dr. 
Dimitri Dimoulis em 11 de agosto de 2004. 
17

 O ilustre doutrinador utiliza a redundância “unidade mínima irredutível” com fins de ênfase.  
18

 “Artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: I- emendas à 
Constituição; II- leis complementares; III- leis ordinárias; IV- leis delegadas; V- medidas 
provisórias; VI- decretos legislativos; VII- resoluções. Parágrafo único. Lei complementar 
disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.” 
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hipótese, deseja um comportamento, tem-se o comando 
particular (concreto): ato individual, contrato, sentença, ato 
administrativo etc. Para serem válidas e, pois, obrigatórias, 
estas normas particulares (comandos concretos) devem ser 
rigorosa e fielmente fundadas em normas gerais (prévias). (...) 
Portanto, ao lado do conceito prévio de norma, há o de sujeito, 
bem como o de objeto (sempre um comportamento humano).” 

“(...) O direito (em sentido objetivo) é um conjunto de normas 
que - por isso que integrando a ordem jurídica - se chamam 
normas jurídicas. Formam o direito positivo: o direito que foi 
posto (e só pode ser retirado) por quem tem poder jurídico para 
tanto.” 

“Ora, o elemento principal e essencial da norma jurídica é o 
seu conteúdo mandamental: uma ordem, um comando: faça 
isto, não faça aquilo. (...) O objeto da norma, ou de seu 
comando, é o comportamento humano. O comportamento deve 
adequar-se ao conteúdo mandamental da norma. O sujeito 
destinatário da norma deve comportar-se como nela se 
determina, sob pena de consequências (sanção) previstas em 
outras normas associadas à norma que estabeleceu tal 
comportamento.” 

“(...) Quando tal querer é genérico e abstrato, temos a norma 
geral; quando específico e concreto, norma individual”. 

“(...) Não somos obrigados sempre (em todos os momentos) a 
obedecer a todas as normas jurídicas (salvo certas normas 
proibitivas, que colhem, todos, sempre). Na verdade, as 
normas jurídicas só obrigam os comportamentos das pessoas 
que elas (normas) determinam e nos casos nelas previstos.” 

“(...) Toda norma, pois, contém uma hipótese e um comando. O 
comando só é obrigatório associado à hipótese. (...) E a 
hipótese sempre contém dois aspectos: um subjetivo: 
determinação do titular do comportamento colhido pelo 
mandamento e outra (ou outras) pessoa que o pode exigir; e 
um objetivo: determinação das circunstâncias (de tempo, 
modo, lugar, qualidade e quantidade, etc.) em que o 
mandamento incide.” 

“(...) É preciso ficar bem claro que, juridicamente tudo que 
existe é disposto pela ordem jurídica. (...) Argumentos políticos, 
sociológicos, éticos, econômicos etc., servem para formar a 
convicção do legislador. Na conformidade deles deve ser feita 
a norma. Depois de feita, aos juristas incumbe aplicá-la (e para 
aplicar é preciso entendê-la) tal e qual ela é - concorde ou não 
o aplicador com o seu mérito. (...) A este caráter da norma 
jurídica, que lhe permite atribuir qualidades e efeitos às coisas 
e comportamentos, que lhe dá a virtude de imputar efeitos 
próprios seus (jurídicos) às coisas que recaem sob seu poder, 
dá-se o nome de atributividade.” 



26 
 

“(...) Toda norma jurídica tem hipótese, mandamento e sanção. 
Verificada a hipótese, o mandamento atua, incide. Acontecido o 
fato previsto na hipótese da lei (hipótese legal), o mandamento, 
que era virtual, passa a ser atual e se torna atuante, produtivo 
dos seus efeitos próprios: exigir inexoravelmente (tornar 
obrigatórios) certos comportamentos, de determinadas 
pessoas. (...) Enquanto não ocorra o fato descrito na hipótese, 
o mandamento fica em suspenso, não incidindo. Sua incidência 
é condicionada à ocorrência do fato previsto na respectiva 
hipótese.” (ATALIBA, 1997, pp. 24/27 e 39).  

 

Só não concordamos com Geraldo Ataliba quando ele diz que: 

“juridicamente tudo que existe é disposto pela ordem jurídica”, pois há situações que 

escapam aos ordenamentos jurídicos, ou por serem insignificantes, ou por opção 

deles, ou por serem muito recentes e não ter havido tempo de serem normatizadas. 

Também discordamos do saudoso doutrinador quando ele defendeu que “toda 

norma jurídica tem hipótese, mandamento e sanção”, pois essas seriam as 

denominadas normas jurídicas completas, das quais falaremos adiante, sendo que 

adiantamos que, para nós, essas são as “verdadeiras” normas jurídicas; 

verdadeiras, no sentido de serem diferentes (e exclusivas) de todas as outras 

normas existentes no mundo, especificamente por suas peculiares sanções. 

Toda norma jurídica é constituída por uma estrutura lógica composta 

por um antecedente que prevê a ocorrência de um possível fato19, que se ocorrer, 

implicará (num dever-ser neutro) um consequente que abrigará uma relação entre 

dois ou mais sujeitos, relação esta, caracterizada por um dever-ser modalizado (ou 

permitindo, ou obrigando ou proibindo)20. Os comandos contidos nas normas 

                                            
19

 Diferenciamos, como faz o doutrinador Tércio Sampaio Ferraz Júnior, “fato” de “evento”, 
sendo o “evento” um acontecimento do mundo fenomênico, ao passo que “fato” é esse 
“evento” vertido em linguagem competente. No nosso caso esse “fato” será um fato jurídico, 
pois o ordenamento jurídico lhe implica consequências jurídicas, sendo um “evento” vertido 
pela linguagem competente, que no nosso caso, é a jurídica. Por aqui já percebemos a 
bobagem da expressão “contra fatos não há argumentos”, pois quem a usa desconhece o 
que significa “fato” e também “argumentos”, sobre os quais já fizemos menção. 
20

 “A derradeira síntese das articulações que se processam entre as duas peças daque les 
juízos, postulando uma mensagem deôntica portadora de sentido completo, pressupõe, 
desse modo, uma proposição-antecedente, descritiva de possível evento do mundo social, 
na condição de suposto normativo, implicando uma proposição-tese, de caráter relacional, 
no tópico do conseqüente. A regra assume, portanto, uma feição dual, estando as 
proposições implicante e implicada unidas por um ato de vontade da autoridade que legisla. 
E esse ato de vontade, de quem detém o poder jurídico de criar normas, expressa-se por 
um dever-ser neutro, no sentido de que não aparece modalizado nas formas ‘proibido’, 
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jurídicas só incidem se e quando da ocorrência dos fatos previstos nas hipóteses a 

que são vinculados; e só colhem os comportamentos das pessoas contempladas 

pelas hipóteses (isto é, nelas enquadradas). Só quem esteja abrangido pela 

hipótese é colhido pelo respectivo mandamento21.  

Há várias classificações sobre as normas jurídicas, muitas relacionadas 

aos conceitos22 das mesmas. Lembremos Alf Ross que disse: “todas as palavras 

são vagas e potencialmente ambíguas”. 

Há quem classifique a norma jurídica em: sentido estrito (hipótese e 

consequente), para nós, a única que deveria ser denominada norma jurídica; em 

sentido amplo (qualquer enunciado prescritivo do direito), como já comentado, e com 

sentido completo (norma jurídica primária, que regula comportamentos, com a sua 

respectiva norma jurídica secundária, que prescreve uma sanção, para o não 

cumprimento da primária). Como dissemos, está presente aqui, o diferencial das 

normas jurídicas, para as demais espécies de normas, como por exemplo, as de 

etiqueta, morais, religiosas etc. Muitos autores defendem que a norma jurídica 

secundária é norma processual, pois só o Estado-Juiz pode aplicar a sanção. 

Há quem classifique as normas jurídicas, como Norberto Bobbio, em: 

de comportamento (que regula as condutas) e de estrutura (que cria os órgãos, 

procedimentos, bem como disciplina a criação, alteração e revogação das normas 

jurídicas, órgãos e procedimentos); o professor Paulo de Barros Carvalho faz uma 

incontestável observação, que é o fato das normas de estrutura também serem 

normas de comportamento. 

As normas jurídicas são elaboradas pelos três poderes: Legislativo, 

Judiciário e Executivo, bem como pelos particulares. 

                                                                                                                                        
‘permitido’ e ‘obrigatório’. ‘Se o antecedente, então deve-ser o conseqüente’. Assim diz toda 
e qualquer norma jurídico-positiva.(...)”.  
“(...) Se a proposição-hipótese é descritora de fato de possível ocorrência no contexto social, 
a proposição-tese funciona como prescritora de condutas intersubjetivas. A conseqüência 
normativa apresenta-se, invariavelmente, como uma proposição relacional, enlaçando dois 
ou mais sujeitos de direito em torno de uma conduta regulada como proibida, permitida ou 
obrigatória.” (Paulo de Barros Carvalho, Direito Tributário, Linguagem e Método, 2008, pp. 
131 e 133).  
21

 Geraldo Ataliba, Hipótese de Incidência Tributária, 1997, p. 25 
22

 Não devemos confundir o termo “conceito”, sendo que todo conceito é seletor de 
propriedades, reduzindo complexidades, como diz o professor Paulo de Barros Carvalho, 
com sua “definição”, que busca, como o próprio nome diz, dar os “fins” (limites) de um 
conceito.  
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As normas jurídicas podem ser: gerais (para todos os destinatários, de 

uma maneira universal) e abstratas (para uma forma universal de ação); gerais (para 

todos os destinatários, de uma maneira universal) e concretas (que regulam uma 

ação individual); individuais (destinadas a um destinatário individualizado) e 

abstratas (para uma forma universal de ação) e individuais (destinadas a um 

destinatário individualizado) e concretas (que regulam uma ação individual)23. 

Tercio Sampaio Ferraz Jr., dando ênfase à característica da 

comunicação no direito, se preocupando com a pragmática, diz que as normas 

jurídicas apresentam um aspecto, denominado relato, que é a informação 

transmitida, e um aspecto cometimento, que mostra como a informação transmitida 

deve ser entendida24.  

“Normas jurídicas são decisões. Através delas, garantimos que 
certas decisões serão tomadas. Elas estabelecem assim 
controles, isto é, pré-decisões cuja função é determinar outras 
decisões. Embora isto não signifique, como veremos, uma 
redução da norma à norma processual, o ponto de vista 
pragmático não deixa de ressaltar este aspecto procedimental 
do discurso normativo.” (FERRAZ Jr., 2003, p. 49).  

 

Ihering adota a ideia de comando, de natureza prática, para a norma 

jurídica25.  

Miguel Reale que ressaltava a tridimensionalidade do Direito, em fato, 

norma e valor; para ele: “(...) norma jurídica, de qualquer espécie, é o fato de ser 

uma estrutura proposicional normativa enunciativa de uma forma de organização ou 

de conduta, que deve ser seguida de maneira objetiva e obrigatória.” (REALE, 1994, 

p. 95). 

“A norma jurídica é a unidade elementar daquele texto jurídico 
elaborado chamado de sistema. O ordenamento proporciona o 
material de construção das normas, mas estas só aparecem, 
em sua plenitude de ser no sistema completamente 
configurado.”  

“Assim, em outra obra defini a norma jurídica como uma 
proposição linguística, pertencente a um sistema de 
proposições que expressa um ordenamento jurídico, dirigida 

                                            
23

 Norberto Bobbio, Teoria da Norma Jurídica, 2003, pp. 180-181. 
24

 Tercio Sampaio Ferraz Jr, Teoria da Norma Jurídica, p. 48. 
25

 Ibid., p. 36. 
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(por seu sentido) direta ou indiretamente a orientar a ação 
humana.” (ROBLES, 2005, p. 11). 

“Com efeito, o sentido intrínseco de toda norma jurídica, como 
proposição linguística pertencente ao sistema proposicional 
expressivo do ordenamento, só pode ser o de dirigir, orientar, 
regular a ação humana, direta ou indiretamente. A norma 
sempre tem um sentido diretivo ou prescritivo, nunca descritivo, 
razão pela qual a referência à ação é parte de seu sentido 
intrínseco (...)”. (ROBLES, 2005, p. 12). 

 
Hans Kelsen diferenciava norma jurídica de proposição jurídica.  

“Proposições jurídicas são juízos hipotéticos que enunciam ou 
traduzem que, de conformidade com o sentido de uma ordem 
jurídica - nacional ou internacional - dada ao conhecimento 
jurídico, sob certas condições ou pressupostos fixados por 
esse ordenamento, devem intervir certas consequências pelo 
mesmo ordenamento determinadas. As normas jurídicas, por 
seu lado, não são juízos, isto é, enunciados sobre um objeto 
dado ao conhecimento. Elas são antes, de acordo com o seu 
sentido, mandamentos e, como tais, comandos, imperativos.26” 
 

Percebemos que a norma jurídica integra o direito positivo, sendo 

prescritiva, ao passo que a proposição jurídica fala sobre a norma jurídica, 

integrando a Ciência do Direito. 

Carlos Cossio, fundador da escola do Egologismo Existencial, criticou 

as ideias de Hans Kelsen, pois para ele, se valoriza demais a conduta ilícita, isto é, 

contrária à norma jurídica, defendendo que a norma jurídica deve abarcar tanto o 

lícito (o que faz a endonorma), quanto o ilícito (o que faz a perinorma), defendendo 

um juízo hipotético disjuntivo (dado um fato, deve ser a conduta, ou dada a não 

conduta, deve ser a sanção)27. Baseados nessa observação, podemos afirmar, por 

                                            
26

 Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, 1995, pp. 80-81. 
27

 “Jorge Millas reconhece que há, na norma jurídica, um complexo proposicional de caráter 
conjuntivo, segundo a fórmula: ‘Se A é, B deve ser e se B não é, deve ser S’, entendendo 

que este esquema, seguindo ao de Cossio em sua descrição da complexidade que tem a 
norma jurídica, o avantaja no que diz respeito à coexistência das duas fases, isto é, ao 
caráter conjuntivo de sua coordenação.” “Verifica Franco Montoro que alguns autores 
consideram que a fórmula disjuntiva se limita a descrever duas hipóteses possíveis: o 
cumprimento ou o não-cumprimento da prestação, como se se tratasse de duas condutas 
diferentes. Ora, assevera Avelino Quintas: ‘Não são indiferentes ao direito os dois pólos 
dessa alternativa lógica. Do caráter axiológico do direito decorre o primeiro membro da 
alternativa que é o aspecto primordial de qualquer ato jurídico. Enquanto que o segundo 
membro é apenas um substituto contingente da falta de cumprimento do que era devido. Por 
isso é preferível que a fórmula lógica apresente o segundo membro não como simples 
alternativa, mas como conseqüência do não-cumprimento do enunciado no primeiro 
membro, para tanto deverá ser adversativa a fórmula que expressar essa situação: ‘Dado H 
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adotarmos o sancionismo (a sanção como o diferencial das normas jurídicas para as 

demais normas), que concordamos com o enfoque dado pelo professor 

tchecoslovaco, pois só deverá ser implementada a sanção, se houver o ilícito, sendo 

que há a previsão da sanção justamente para se evitar a ocorrência do ilícito 

(comportamento contrário ao estipulado pela norma jurídica), buscando sempre o 

lícito (comportamento conforme o estipulado pela norma jurídica, podendo ser 

veiculado por uma permissão, ou por uma obrigação ou por uma proibição). 

Para Günther Jakobs, “a norma representa uma expectativa social 

institucionalizada.”28 

 

1.3 – Construções de subsistemas a partir dos textos de direito positivo 

 

  Já percebemos que o conceito de norma jurídica está longe de ser 

unívoco o que com certeza afeta diretamente o estudo do direito, pois se não 

tivermos bem clara a noção do que sejam as partes que compõem o todo, o estudo 

do todo já estará comprometido desde o seu início. 

  Tendo sempre em mente a nossa ideia sancionista do direito, 

tentaremos buscar formas de justificá-la, mesmo sabendo que há autores que não 

concordam com ela. 

  Atacaremos esse problema em duas frentes: primeiro tentaremos 

uniformizar os conceitos de enunciados prescritivos jurídicos (normas jurídicas em 

sentido amplo, para alguns), normas jurídicas em sentido estrito, normas jurídicas 

completas e princípios jurídicos; em segundo, buscaremos explicar e justificar a 

existência de “normas jurídicas” desprovidas de sanção, que coexistem com as 

normas jurídicas completas. 

  Para entendermos e eliminarmos as dúvidas conceituais a respeito das 

partes integrantes do direito, adotamos o caminho metodológico desenvolvido pelo 

professor Paulo de Barros Carvalho, no qual ele subdivide, por meio de cortes 

metodológicos,  o “sistema do direito positivo” em subsistemas, denominados por 

ele: S1; S2; S3 e S4. Esses subsistemas partem dos grafemas de nosso direito 

                                                                                                                                        
deve ser P, mas se não P de ver ser S’. Dessa maneira resulta clara a proeminência (sic) do 
primeiro membro, que se refere ao ato devido a outrem, por motivo de sua adequação 
axiológica, isto é, humana; e nisto consiste o específico e primário no Direito.” (Maria Helena 
Diniz, Compêndio de Introdução à Ciência do Direito, 2007, pp. 369/370) (g.n.). 
28 Günther Jakobs, Sociedade, norma e pessoa, p. 30.  
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positivo (tinta nos papéis que compõem os textos do direito positivo, sendo que 

estamos operando no suporte físico do mesmo), que representam o subsistema S1, 

no qual verificaremos e atribuiremos sentidos aos enunciados prescritivos jurídicos 

(com seus significados e significações), que representam o subsistema S2, a partir 

do qual construiremos as normas jurídicas em sentido estrito (e aqui já alertamos ao 

nosso leitor, tentaremos enquadrar as normas jurídicas em sentido estrito completas 

e posteriormente discutiremos se de todos os enunciados prescritivos jurídicos – que 

pertencem e formam o S2 – conseguiremos construir normas jurídicas em sentido 

estrito e mais, buscaremos também enquadrar os denominados princípios jurídicos), 

que representam o subsistema S3, do qual formaremos o subsistema S4 que é 

formado (composto) pelas relações de coordenação e subordinação entre as normas 

jurídicas em sentido estrito -  que pertencem e formam o S3 –. 

  Adiantamos que o que tentaremos inovar/acrescentar nesse trabalho 

do professor Paulo de Barros Carvalho são os conceitos de normas jurídicas 

completas, os conceitos de princípios jurídicos e se de todos os enunciados 

prescritivos jurídicos poderemos formas normas jurídicas (mais uma vez, sempre em 

sentido estrito). Essas tentativas se darão nos subcapítulos adiante. 

  Para começarmos nossa empreitada, que parte da subdivisão do 

sistema do direito positivo e subsistemas, elaborada pelo professor Paulo de Barros 

Carvalho, traremos, a seguir, as explicações do mesmo em suas exatas palavras.  

“A proposta que se contém neste subcapítulo levanta-se 
igualmente sobre alguns pressupostos, como não poderia ser 
diferente, e procura instrumentos adequados para a 
exploração, em níveis mais profundos, dos textos do direito 
positivado, decompondo-os em quatro subsistemas, todos eles 
qualificados como jurídicos. As mencionadas incisões, como é 
óbvio, são de caráter meramente epistemológico, não podendo 
ser vistas as fronteiras dos subsistemas no trato superficial com 
a literalidade dos textos.” 
“Um dos alicerces que suportam esta construção reside no 
discernir entre enunciados e normas jurídicas, com os 
diferentes campos de irradiação semântica a que já aludimos. 
Se bem que ambas as entidades se revistam de caráter 
conativo ou directivo, pois, mais que as outras, a função da 
linguagem apropriada à regulação das condutas intersubjetivas 
é verdadeiramente a prescritiva, os primeiros (os enunciados) 
se apresentam como frases, digamos assim soltas, como 
estruturas atômicas, plenas de sentido, uma vez que a 
expressão sem sentido não pode aspirar à dignidade de 
enunciado. Entretanto, sem encerrar uma unidade completa de 
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significação deôntica, na medida que permanecem na 
expectativa de juntar-se a outras unidades da mesma índole. 
Com efeito, terão que conjugar-se a outros enunciados, 
consoante específica estrutura lógico-molecular, para formar 
normas jurídicas, estas sim, expressões completas de 
significação deôntico-jurídica. Por certo que também as normas 
ou regras do direito posto, enquanto manifestações mínimas e, 
portanto, irredutíveis do conjunto, permanecerão à espera de 
outras unidades da mesma espécie, para a composição do 
sistema jurídico-normativo. Entretanto, serão elas as unidades 
desse domínio, do mesmo modo que os enunciados também o 
são no conjunto próprio, que é o sistema de enunciados 
jurídico-prescritivos. São exemplos de enunciados expressos: 
homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição (art. 5º, inciso I, da CF); Brasília é a 
capital federal (art. 18, § 1º, da CF). Outros, porém, não têm 
forma expressa, aparecendo na implicitude do texto, fundados 
que são em enunciados explícitos. São os implícitos, obtidos 
por derivação lógica dos enunciados expressos, como, por 
exemplo, o da isonomia jurídica entre as pessoas políticas de 
direito constitucional interno (produzido a partir do enunciado 
expresso da Federação, combinado com o da autonomia dos 
Municípios); o princípio da supremacia do interesse público ao 
do particular (reconhecido pela leitura atenta dos enunciados 
explícitos, relativos à disciplina jurídica da atividade 
administrativa do Estado).” 
“A unicidade do texto jurídico-positivo e os quatro 
subsistemas: a) o conjunto de enunciados, tomados no 
plano da expressão; b) o conjunto de conteúdos de 
significação dos enunciados prescritivos; c) o domínio 
articulado de significações normativas; e d) a forma 
superior do sistema normativo.” 
“O procedimento de quem se põe diante do direito com 
pretensões cognoscentes há de ser orientado pela busca 
incessante da compreensão desses textos prescritivos. Ora, 
como todo texto tem um plano de expressão, de natureza 
material, e um plano de conteúdo, por onde ingressa a 
subjetividade do agente para compor as significações da 
mensagem, é pelo primeiro, vale dizer, a partir do contacto com 
a literalidade textual, com o plano dos significantes ou com o 
chamado plano da expressão, como algo objetivado, isto é, 
posto intersubjetivamente, ali onde estão as estruturas 
morfológicas e gramaticais, que o intérprete inicia o processo 
de interpretação, propriamente dito, passando a construir os 
conteúdos significativos dos vários enunciados ou frases 
prescritivas para, enfim, ordená-los na forma estrutural de 
normas jurídicas articulando  essas entidades para constituir 
um domínio. Se retivermos a observação de que o direito se 
manifesta sempre nesses quatro planos – o das formulações 
literais; o de suas significações enquanto enunciados 
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prescritivos; o das normas jurídicas como unidades de sentido 
obtidas mediante grupamento de significações que obedecem 
a determinado esquema formal (implicação); e os das 
estruturas superiores constituídas por vínculos de coordenação 
e de subordinação que apresentam o sistema como um todo 
unitário – e se pensarmos que todo nosso empenho se dirige 
para estruturar essas normas contidas num estrato de 
linguagem, não será difícil verificar a gama imensa de 
obstáculos que se levantam no percurso gerativo de sentido 
ou, em termos mais simples, na trajetória da interpretação.” 
“A missão do exegeta dos textos jurídico-positivos, ainda que 
possa parecer facilitada pela eventual coincidência da 
mensagem prescritiva com a sequência das fórmulas gráficas 
utilizadas pelo legislador (no direito escrito), oferece ingentes 
dificuldades, se a proposta for a de um exame mais sério e 
atilado. E, sendo o direito um objeto da cultura, invariavelmente 
penetrado por valores, teremos, de um lado, as estimativas, 
sempre cambiantes em função da ideologia de quem interpreta; 
de outro, os intrincados problemas que cercam a 
metalinguagem, também inçada de dúvidas sintáticas e de 
problemas de ordem semântica e pragmática.” 
“Tudo isso, porém, não nos impede de declarar que conhecer o 
direito é, em última análise, compreendê-lo, interpretá-lo, 
construindo o conteúdo, sentido e alcance da comunicação 
legislada. Tal empresa, que nada tem de singela, como vimos, 
requer o envolvimento do exegeta com as proporções inteiras 
do todo sistemático, incursionando pelos escalões mais altos e 
de lá regressando com os vetores axiológicos ditados por 
juízos que chamamos de princípios.” 
“A lei, vista sob certo ângulo, representa o texto na sua 
dimensão de veículo de prescrições jurídicas. Constituição, 
emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei 
delegada, medida provisória, resoluções, decretos, sentenças, 
acórdãos, contratos e atos administrativos, enquanto suportes 
materiais de linguagem prescritiva, no seu feitio documental, 
pertencem à plataforma da expressão dos textos prescritivos e, 
como tais, são veículos introdutórios de enunciados e de 
normas jurídicas, constituindo a base empírica do 
conhecimento do direito posto.” 
“Por outro giro, a norma jurídica é juízo implicacional produzido 
pelo intérprete em função da experiência no trato com esses 
suportes comunicacionais. Daí, não há que se confundir norma, 
como complexo de significações enunciativas, unificadas em 
forma lógica determinada (juízo implicacional) e a expressão 
literal desses enunciados, ou mesmo os conteúdos de sentido 
que tais enunciados apresentem, quando isoladamente 
considerados. O plano dos significantes (plano de expressão) é 
o veículo que manifesta, graficamente (no direito escrito), a 
mensagem expedida pelo autor. Na sua implexa totalidade 
constitui o sistema morfológico e gramatical do direito posto, 
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conjunto de frases prescritivas introduzidas por fatos jurídicos 
que a ordenação positiva para tanto credencia.” 
“Com propósitos analíticos, entretanto, podemos isolar frase 
por frase, enunciado por enunciado, compondo um domínio de 
significações, antes de agrupar os conteúdos segundo formulas 
moleculares caracterizadas pelo conectivo implicacional. Nesse 
momento intermediário, estaremos diante daquilo que 
poderíamos chamar de sistema de significações 
proposicionais. Agora, num patamar mais elevado de 
elaboração, juntaremos significações, algumas no tópico de 
antecedente, outras no lugar sintático de consequente, tudo 
para constituir as entidades mínimas e irredutíveis (com o 
perdão do pleonasmo) de manifestação do deôntico, com 
sentido completo, uma vez que as frases prescritivas, 
insularmente tomadas, são também portadoras de sentido, 
como já frisei linhas acima. Formaremos desse modo, as 
unidades normativas, regras ou normas jurídicas que, 
articuladas em relações de coordenação e de subordinação, 
acabarão compondo a forma superior do sistema normativo.” 
“Colho o ensejo para reiterar os quatro sistemas a que me 
refiro são constitutivos do texto, entendida a palavra como 
produto da enunciação e, portanto, na sua mais ampla 
dimensão semântica. Nunca é demais insistir que as 
subdivisões em sistemas respondem a cortes metódicos que 
os objetivos da investigação analítica impõem ao espírito do 
pesquisador.” 
“Tenhamos presente que a norma jurídica é uma estrutura 
categorial, construída, epistemologicamente, pelo intérprete, a 
partir das significações que a leitura dos documentos do direito 
positivo desperta em seu espírito. É por isso que, quase 
sempre, não coincidem com os sentidos imediatos dos 
enunciados em que o legislador distribui a matéria no corpo 
físico da lei. Provém daí que, na maioria das vezes, a leitura de 
um único artigo será insuficiente para a compreensão da regra 
jurídica. E quando isso acontece o exegeta vê-se na 
contingência de consultar outros preceitos do mesmo diploma 
e, até, a sair dele, fazendo incursões pelo sistema. A 
proposição que dá forma à norma jurídica, ensina Lourival 
Vilanova, é uma estrutura lógica. Estrutura sintático-gramatical 
é a sentença ou oração, modo expressional frástico (de frase) 
da síntese conceptual que é a norma. A norma não é a 
oralidade ou a escritura da linguagem, nem é o ato de querer 
ou pensar ocorrente no sujeito emitente da norma, ou no 
sujeito receptor da norma, nem é, tampouco a situação objetiva 
que ela denota. A norma jurídica é uma estrutura logo-sintática 
de significação.” (CARVALHO, 2008, pp. 110/115). 
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1.4 - Prescrições e imperatividade 

 

Partiremos de uma premissa segundo a qual o direito positivo é 

composto por enunciados prescritivos29 jurídicos (não utilizamos o termo “normas 

jurídicas em sentido amplo”). 

Segundo Tercio Sampaio Ferraz Júnior: “(...) enunciado é um conjunto 

de palavras sintaticamente ordenadas e dotadas de sentido, (...)30”. 

Lembremos que a função prescritiva, como o próprio nome diz, 

prescreve, entendida no sentido de buscar interferir nas condutas dos seus 

destinatários, sendo essa uma característica da linguagem jurídica31. 

Podemos e assim procederemos, relacionar a característica prescritiva 

com a imperatividade32, sendo que para nós, elas podem ser tomadas como 

sinônimas, ou no mínimo, uma como meio para se atingir a outra (prescreve para ser 

imperativo ou até, prescreve por ser imperativo)33. 

Nas prescrições não devemos confundir comandos com conselhos, 

que são espécies de prescrições, sendo que as normas jurídicas operam comandos, 

no sentido de serem de obediência obrigatória, ao passo que os conselhos, são de 

obediência facultativa, nos dizeres de Norberto Bobbio34. 

Percebemos até aqui que as normas jurídicas têm como característica 

a imperatividade (prescritividade), mas essa característica não serve para diferenciá-

las das normas morais, das sociais e das religiosas, por exemplo, pois todas essas 

espécies de normas também prescrevem condutas a serem seguidas, de maneira 

imperativa logo, precisamos buscar outra característica das normas jurídicas que as 

                                            
29“(...) Bobbio faz notar que entre as características das proposições prescritivas está 
precisamente o fato de elas exigirem justificação, de ordem persuasiva, por meio da retórica, 
diferentemente das proposições descritivas, que exigem a condição lógica da demonstração 
e a condição empírica da verificação.” (Allaôr Caffé Alves, in Norberto Bobbio, Teoria da 
Norma Jurídica, 2003, p. 14).  
30

 Tercio Sampaio Ferraz Júnior, Teoria da Norma Jurídica, 2003, p. 30. 
31

 Norberto Bobbio, Teoria da Norma Jurídica, 2003, p. 78. 
32

 “As normas jurídicas são imperativas, ou prescritivas, porque impõem um dever, situando-

se, no âmbito da normatividade ética, já que têm por escopo regular a conduta humana 
tendente à consecução de fins próprios ao homem.” (Maria Helena Diniz, Compêndio de 
Introdução à Ciência do Direito, 2007, p. 359). 
33

 “Muitas vezes, por imperativismo se quer significar a circunstância de ser o Direito um 
discurso directivo, vale dizer, que se projeta para o futuro, com sentido prescritivo.” (Paulo 
de Barros Carvalho, Teoria da Norma Tributária, 2002, p. 49) (g.n.). 
34

 Norberto Bobbio, Teoria da Norma Jurídica, 2003, p. 97. 
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diferencie das demais espécies de normas, sendo, para nós, essa característica, a 

possibilidade de imposição de sanção (malefício), de maneira coercitiva, inclusive 

com o uso da força, pelo Estado-Juiz, aos descumpridores das normas jurídicas. 

Trataremos nos tópicos seguintes dos temas da sanção e de temas correlatos, como 

coação e coerção. 

 

1.5 – A sanção (malefício) como aspecto diferenciador das normas jurídicas em 

relação às demais normas existentes 

 

A principal ideia desta parte do trabalho é o fato, para nós, da sanção – 

malefício – (e a forma de sua aplicação), ser primordial para o conceito e 

caracterização de uma norma jurídica completa, bem como ser ela o aspecto 

diferenciador desta, das demais normas, pois sem ela até podemos construir uma 

norma jurídica, mas que terá a mesma forma lógica (uma hipótese seguida de um 

consequente) de qualquer outra norma que não a jurídica, como por exemplo, as 

religiosas, as morais, as de etiqueta etc. Essa é nossa premissa basilar. Tentaremos 

mostrar que como muitas palavras, a palavra “sanção” também tem vários 

significados (ideia que temos do objeto) e significações (aquilo que o significado 

desperta em cada um). Nem falaremos da forma interna da sanção, nesta parte do 

trabalho, pois as espécies de sanção interna não têm interesse para o direito mas, 

por exemplo, com certeza, importam para a psicologia, como veremos. 

A sanção, em nossa opinião, é sempre um castigo, um malefício, 

imposto coercitivamente por um terceiro, que no caso da sanção jurídica, é o 

Estado, ao descumpridor da norma jurídica, podendo-se fazer, inclusive, o uso da 

força. Entretanto, perceberemos que a palavra “sanção” não tem significado unívoco 

na doutrina. Há autores que dizem não ser necessário que ela seja um castigo, mas 

é necessário que ela seja imposta coercitivamente por um terceiro; é mera 

consequência jurídica que se desencadeia (incide) no caso de ser desobedecido o 

mandamento principal de uma norma. Concordamos que penalidade é espécie do 

gênero sanção jurídica; mas, discordamos de quem defende de que nem toda a 

sanção é castigo, como essa parte da doutrina defende, embora todo castigo 

(espécie) seja sanção. “(...) Salvo no caso do direito penal, o mais importante na 

sanção – ou ‘específica reação do direito ante a violação de um dever jurídico’ – não 

é o castigo, mas a aplicação forçada do objeto do direito vale dizer, o cumprimento 
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ou execução coercitiva do dever não cumprido.” (ATALIBA, 1997, p. 41). O professor 

Paulo de Barros Carvalho diz que a sanção é representada por outra norma de 

direito, com outra hipótese de incidência (o descumprimento de uma norma primária) 

e outro mandamento. Alguns autores atribuem também à sanção, o significado de 

fórmulas premiais, como Hans Kelsen, Miguel Reale e Geraldo Ataliba, para motivar 

determinados comportamentos, com o que não concordamos, como Tercio Sampaio 

Ferraz Jr., pois a sanção é algo que coage para desmotivar e não, motivar35. O 

estudo da análise do comportamento (behaviorismo), feito mais adiante, ajudar-nos-

á nessa discussão. 

Essa norma que veicula a sanção é denominada, nos dizeres de Hans 

Kelsen, com o que concordamos e adotamos, de norma secundária, ao passo que 

Carlos Cossio a denomina de perinorma. A norma secundária (perinorma) também 

será composta por uma forma lógica composta por um antecedente (hipótese), que 

também prevê um fato, que no caso, corresponde ao descumprimento da conduta 

prescrita no consequente de uma norma primária, nos dizeres de Hans Kelsen 

(endonorma, para Carlos Cossio), norma primária esta, que regula condutas, em que 

há um antecedente (hipótese) que prevê a ocorrência de um fato possível, que em 

ocorrendo implicará, num dever-ser neutro, num consequente, composto por uma 

relação jurídica entre dois sujeitos, caracterizada esta, por um dever-ser modalizado, 

no qual uma conduta será permitida ou obrigada ou proibida. Voltando à norma 

secundária (perinorma), em ocorrendo a sua hipótese (antecedente – que como 

dissemos, se consubstancia no descumprimento do prescrito no consequente de 

uma norma primária ou endonorma), implicará, num dever-ser, um consequente 

composto por uma relação entre dois sujeitos, no qual um deles será o Estado-juiz 

(por isso alguns denominam a norma secundária de processual, pois o Estado é o 

titular/competente processualmente para impô-la), relação na qual deverá ser 

imposta uma sanção (malefício) pelo Estado-juiz, a outro sujeito (o descumpridor da 

conduta prescrita no consequente da norma primária, ou quem for considerado 

responsável, pelo Estado por esse descumprimento). Percebemos assim que a 

norma jurídica completa se forma pela união da norma primária (endonorma) com a 

sua respectiva norma secundária (perinorma), nos moldes do explicado acima, 

sendo que para nós, aí está a característica diferenciadora para as demais normas 

                                            
35

 Tercio Sampaio Ferraz Jr, Teoria da Norma Jurídica, 2003, pp. 71/72. 
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(como as religiosas, morais, sociais etc), no sentido de previsão e aplicação de uma 

sanção (malefício) ao descumpridor da norma jurídica, por um terceiro (no caso, o 

Estado-juiz), de maneira coercitiva. As outras espécies de normas até preveem 

sanções para quem as descumprir, mas não haverá a imposição das mesmas por 

um terceiro, de maneira coercitiva. 

Há autores que vão mais além na classificação das normas jurídicas, 

como Aurora Tomazini de Carvalho, que traz uma classificação que diferencia as 

normas jurídicas primárias em “precedentes” e em “derivadas” e estas últimas em, 

“derivadas punitivas” e “derivadas não punitivas”. Traremos as palavras da própria 

autora explicando essa sua classificação e após, faremos nosso comentário sobre a 

mesma:  

“Ao direito só interessam os fatos relacionais. Todos os fatos 
jurídicos são relacionais, pois o direito é intersubjetivo. Assim, 
para ocupar a posição sintática de hipótese normativa, o 
legislador pode escolher qualquer fato social, mas esse fato 
será sempre relacional. Ocorre que alguns desses fatos são 
relacionais porque foram normatizados por outra norma 
jurídica, isto é, caracterizam-se como relações jurídicas 
prescritas no consequente de outras normas. Queremos dizer 
com isso que o legislador pode escolher tanto fatos ainda não-
normados como fatos já normados; e quando escolhe fatos já 
normados para ocupar o lugar de antecedente normativo, o que 
faz é descrever, naquela posição sintática, uma conduta 
prescrita no consequente de outra norma jurídica, impondo-a, 
implicacionalmente, outra consequência jurídica. E, quando 
assim o faz, insere no sistema normas que pressupõe uma 
prescrição contida no consequente de outra norma jurídica.” 
“Com base nessa diferença adotaremos a terminologia ‘norma 
derivada’, para nos referirmos às normas cuja hipótese 
pressupõe a existência de uma prescrição contida em outra 
norma, e ‘norma precedente’ àquela que prescreve a relação 
jurídica pressuposto da ‘norma derivada’.” 
“Por vezes, o legislador toma como relevante, para o direito, o 
adimplemento da relação juridicizada, outras vezes, considera 
proeminente o seu inadimplemento, caracterizando, como 
hipótese da norma jurídica derivada de um fato ilícito.” 
“Assim, com base neste critério da ilicitude, ou não, podemos, 
ainda separar as normas derivadas em ‘derivadas punitivas’ e 
‘derivadas não-punitivas’. As normas derivadas não-punitivas 
têm como hipótese o cumprimento de condutas prescritas em 
normas precedentes e como consequente, a prescrição de 
relações jurídicas que concedem um benefício aos sujeitos 
passivos. Já as normas derivadas punitivas têm como hipótese 
o descumprimento de condutas prescritas em normas 
precedentes e, como consequente, a prescrição de relações 



39 
 

jurídicas cujo dever jurídico consubstancia-se em um castigo 
para o sujeito passivo.” 
“Tanto as normas precedentes como as derivadas são normas 
primárias, isso porque seus consequentes prescrevem relações 
jurídicas materiais. Embora tenham como hipótese critérios de 
identificação de um fato ilícito, as normas derivadas punitivas 
não apresentam no consequente a prescrição de uma sanção 
(relação formal – entre o sujeito ativo da norma primária e o 
Estado-juiz), mas sim a prescrição de uma relação jurídica que 
se estabelecerá entre os sujeitos da relação prescrita no 
consequente da norma procedente. (...)” “(...) A coerção da 
relação jurídica instituída pela norma primária derivada punitiva 
não faz parte do vínculo relacional estabelecido em seu 
consequente, está assegurada por uma norma secundária e 
concretiza-se juridicamente com a inadimplência da relação 
jurídica punitiva. Destacamos: ali onde houver uma norma 
primária, haverá sempre uma norma secundária, atribuindo-lhe 
coercitividade e caracterizando-a como jurídica.” (DE 
CARVALHO, 2009, pp. 74/78).  
 

Consideramos que até podemos identificar normas jurídicas primárias 

precedentes e normas jurídicas primárias derivadas, nos termos da autora, como 

tendo as derivadas em sua hipótese um fato prescrito num consequente de uma 

norma primária dita antecedente. Entretanto, quando a autora subdivide as normas 

primárias derivadas em “punitivas” e “não punitivas”, passamos a discordar, 

principalmente em função dessa “norma primária punitiva”, veicular uma “punição” 

numa relação entre os mesmos sujeitos da norma primária antecedente, sendo, 

primeiro, uma punição que não entendemos como poderia ser instrumentalizada 

(aplicada) sem a presença do Estado-juiz, logo mesmo que admitamos que exista 

essa punição, como e por quem ela seria implementada? E segundo, se prescreve 

uma punição, sabemos que só o Estado-juiz pode implementá-la, no qual essa 

punição será um malefício, o que para nós é uma sanção, que já descaracterizaria 

essa norma como primária, passando a ser secundária ou se não for o Estado-juiz a 

implementá-la, seria uma espécie de autotutela, o que é vedado pelo nosso direito, 

pois o poder sancionatório, já há muito, passou a ser exclusivo do Estado.  Mais, o 

termo “derivada” supõe uma dependência da primária, do mesmo modo o termo 

“secundária”, o que poderia trazer confusões, pois ambas dependem da ação (ou 

omissão) de um dos sujeitos da relação veiculada no consequente da norma 

primária, para existir, o que poderia aumentar a confusão. Sobre a norma derivada 

não-punitiva, a atribuição de um benefício, da mesma forma que um malefício 
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(castigo, nos dizeres da autora) também dependerá da aplicação por parte do 

Estado-juiz, portanto, para nós, as denominadas normas derivadas (tanto as 

punitivas quanto as não-punitivas) dependem da aplicação do Estado-juiz (as 

primeira para aplicação de um castigo, as segundas, de um benefício) o que para 

nós já as desnaturalizaria como normas primárias, no sentido material, utilizado pela 

autora. Em todo caso concordamos com a autora, pois o primordial da norma 

jurídica, no caso, completa, é a conjunção da norma primária, com a sua respectiva 

norma secundária, no caso de não cumprimento da primária, o que faz que mais 

pensemos o direito, em sua diferenciação e estudo, pela via dos descumprimentos 

das normas, no caso, jurídicas, e suas consequências, do que pelos cumprimentos 

das mesmas, pois no cumprimento das normas jurídicas haveria a idêntica situação 

do cumprimento de outras normas que não jurídicas, sendo que a diferenciação se 

faz pelos descumprimentos das normas, e não pelos seus cumprimentos, o que nos 

faz concordar com o enfoque do estudo do direito elaborado por Hans Kelsen, 

baseado nos descumprimentos das normas jurídicas e suas consequências e não 

nos seus cumprimentos. Também podemos considerar que podemos prescindir 

dessas “normas derivas punitivas e não punitivas”, nos dizeres da autora, passando 

diretamente, como consequência do descumprimento de uma norma primária para 

sua respectiva norma secundária. Também acreditamos que podemos considerar 

que as “normas derivadas punitivas e não punitivas”, como apenas “normas 

primárias”, já estão implícitas nas normas primárias, no caso, denominadas 

“primárias precedentes”, nos termos da autora, pois estas são caracterizadas pelo 

princípio da imputação (num dever-ser), pois serão cumpridas (o que geraria a 

formação das ‘normas primárias derivadas não punitivas’) ou não cumpridas (o que 

geraria a formação das ‘normas primárias derivadas punitivas’); surgiria a seguinte 

dúvida: seriam esses ‘benefícios’ algo além da não imputação de uma sanção? 

Resumindo, optamos por ir direto das normas jurídicas primárias para as normas 

jurídicas secundárias, prescindindo, pelo exposto, das denominadas pela autora, 

‘normas primárias derivadas (punitivas e não punitivas)’. Também não concordamos  

com a autora quando ela defende que: “Destacamos: ali onde houver uma norma 

primária, haverá sempre uma norma secundária, atribuindo-lhe coercitividade e 

caracterizando-a como jurídica.” (g.n.), pois em nossa opinião nem todas as normas 

jurídicas, ou seja, no plano do S3, são as chamadas “normas jurídicas completas”, 

isto é, são formadas pela conjunção de uma norma primária (que regula 
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comportamento, através de uma prescrição) com uma norma secundária (que 

prescreve uma sanção – malefício -  para o descumpridor da norma primária, que 

discutiremos mais adiante, pertencem também ao nível do S3, ou se podemos 

considerá-las já como um exemplo do nível S4 (relações de coordenação e 

subordinação) entre as normas jurídicas. Vide subcapítulo 1.10 – Proposta de 

classificação das unidades que compõem o direito positivo.  

 A sanção é uma forma de garantia do cumprimento das normas 

jurídicas36. 

“(...) A sanção contradiz o projeto do mundo do infrator da norma: este 

afirma a não-vigência da norma para o caso em questão, mas a sanção confirma 

que essa afirmação é irrelevante”. (JAKOBS, 2003, p. 13). 

 O Estado ao se apossar exclusivamente das sanções jurídicas 

(heterotutela), substituiu a vingança privada (autotutela), que era o que ocorria nas 

sociedades primitivas. Em regra, as sanções jurídicas proveem do mesmo órgão do 

qual são emanadas as normas jurídicas, sendo institucionalizadas. As normas 

jurídicas prescrevem a sanção (certeza), os seus termos (proporcionalidade) e quem 

a executará (imparcialidade)37.  

Tanto Norberto Bobbio, como Hans Kelsen, dizem que as normas 

jurídicas por excelência são as estatais. O caráter jurídico da sanção está no fato 

dela ser regulada pelo ordenamento jurídico, por isso, qualquer outro tipo de 

ameaça, que não seja regulada pelo ordenamento jurídico, não será sanção, no 

sentido que adotamos (como por exemplo, o caso da ameaça de um bandido à sua 

vítima). 

 Todas as normas jurídicas possuem uma sanção (veiculada por outra 

norma jurídica, que será a norma secundária) para o seu descumprimento, imposta 

ao descumpridor para formar uma norma jurídica completa: se uma norma jurídica 

não tiver uma sanção, prevista para o seu descumprimento, imposta ao 

descumpridor, veiculada por ela, ou por outra norma jurídica, do ordenamento 

jurídico, não poderá ser diferenciada de outras espécies de normas, que não a 

jurídica, pois o que caracteriza uma norma jurídica completa é a previsão de uma 

sanção pelo seu descumprimento, imposta ao descumpridor, coercitivamente pelo 

Estado. Já percebemos que, nem sempre uma norma jurídica traz junto a si essa 
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 Miguel Reale, Lições Preliminares do Direito, 1994, p. 72. 
37

 Norberto Bobbio, Teoria da Norma Jurídica, 2003, p. 161. 
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previsão de sanção, mas nós podemos buscar essa sanção dentro do ordenamento 

jurídico38, para formar a norma jurídica completa.  

 As normas jurídicas refletem uma relação autoridade e sujeito, 

permitindo, ou proibindo ou obrigando, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Essa 

relação é estabilizada pelo fato das consequências do cumprimento ou não de uma 

norma jurídica, já estarem pré-determinadas. Independentemente das normas 

jurídicas serem ou não cumpridas, a autoridade permanece como tal e a validade da 

norma continua existindo. 

O professor Tercio Sampaio Ferraz Jr. defende que a sanção é um ato 

de ameaçar e não representação de uma ameaça39, diferenciação com a qual não 

concordamos, pois um ato de ameaça já representa a ameaça (vis compulsiva). O 

mesmo autor defende que normas não sejam  

“(...) discursos indicativos que preveem uma ocorrência futura 
condicionada - dado tal comportamento ocorrerá uma sanção - 
mas sim discursos que constituem de per si uma ação: 
imposição de comportamentos como jurídicos (qualificação de 
um comportamento e estabelecimento da relação meta-
complementar).”40 
 

Discordamos do autor, pois uma norma jurídica completa prevê uma 

ocorrência futura condicionada, que será a imposição de uma sanção, se for 

descumprida, sendo por isso também ato de ação, pois assim regula 

comportamentos. Também devemos fazer a ressalva de que dado tal 

comportamento deverá ocorrer a sanção (e não ocorrerá a sanção). Tercio Sampaio 

Ferraz Jr. admite o caráter coercitivo de todo e qualquer discurso normativo, mas 

diferentemente de Hans Kelsen, diferencia esse caráter da sanção41. 

No Estado moderno, à polícia incumbe a permissão de se usar a força, 

para manter a ordem, evitar os atos ilícitos, bem como cumprir as determinações do 

Poder Judiciário, como por exemplo, executar as sanções impostas por esse Poder, 

de acordo com o ordenamento jurídico42. 

                                            
38

 Vide Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, 1995, p. 57, que traz a classificação de normas 

jurídicas autônomas e não autônomas. 
39

 Tercio Sampaio Ferraz Jr, Teoria da Norma Jurídica, 2003, p. 70. 
40

 Ibid., p. 70. 
41

 Tercio Sampaio Ferraz Jr, Teoria da Norma Jurídica, 2003, p. 68 
42

 O artigo 144, caput, da Constituição Federal, dispõe: “A segurança pública, dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública 
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: I - polícia 
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 Entendemos que a sanção tem duas finalidades: retributiva, pelo 

descumprimento de uma norma jurídica e preventiva, em caráter genérico (para que 

os outros indivíduos não descumpram as normas jurídicas, funcionando como 

exemplo) e em caráter específico (para que o mesmo indivíduo que sofreu a sanção, 

não volte a descumprir novamente a norma jurídica). Os penalistas atribuem uma 

terceira finalidade à sanção penal, que é a reeducação (em termos de 

comportamento social), com a qual só concordamos em tese, ainda mais em nosso 

país, pois aqui não é garantida nem a educação, para podermos falar de uma 

reeducação. 

 O filósofo francês Jean-Marie Guyau escreveu o livro “Crítica da 

ideia de sanção”, no qual elabora estudos sobre a moral, com a premiação da 

virtude e o castigo ao ato contrário à moral. Ele defendia que não havia nem lei 

moral universal, só sendo universais as ideias da caridade e da piedade.  

 Concordamos em parte com Tercio Sampaio Ferraz Jr., que escreveu: 

“Podemos, assim, reconhecer que uma das características da norma jurídica está 

em que nelas a sanção é sempre prevista ou por ela mesma ou por outra norma, 

sem que isto nos obrigue a afirmar que na sanção esteja a causalidade genética do 

Direito.” (FERRAZ Jr., 2003, p. 73), pois para nós, a sanção corresponde à 

causalidade genética do direito, sendo a sanção jurídica o que diferencia as normas 

jurídicas das demais espécies de normas. 

“(...) O discurso normativo não é mera proposição, letra morta 
perfeita e acabada, mas forma de interação: um procedimento 
regulado. Isto implica a sua ocorrência temporal, em termos 
que a decisão da autoridade exige uma distância que separe o 
emissor do receptor como condição de sua autonomia, pois, 
sem ela, as normas ficariam ao sabor das situações e não 
poderiam ser generalizadas (...).” (FERRAZ Jr., 2003, p. 74). 
 

 Uma norma jurídica se relaciona com a coercitividade, pois para o seu 

não cumprimento, a sanção deverá ser aplicada, inclusive com o uso da força. 

Estudaremos a coerção mais adiante. 

 Quando a norma jurídica é violada, ocorre o chamado ilícito. “(...) O 

ilícito consiste em uma ação quando a norma é um imperativo negativo e em uma 

omissão quando a norma é um imperativo positivo. No primeiro caso, afirma-se que 

                                                                                                                                        
federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - 
polícias militares e corpos de bombeiros militares”. 
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a norma não foi observada, no segundo, que não foi executada. (...)” (BOBBIO, 

2003, p. 152). 

 A norma jurídica pode ser transgredida, ao passo que uma lei científica 

não, pois esta não admite exceções, se isso ocorrer, ela deixa de ser verdadeira43.  

“(...) A sanção pode ser definida, por esse ponto de vista, como 
o expediente através do qual se busca, em um sistema 
normativo, salvaguardar a lei da erosão das ações contrárias; 
é, portanto, uma consequência do fato de que em um sistema 
normativo, diferentemente do que ocorre em um sistema 
científico, os princípios dominam os fatos, ao invés dos fatos os 
princípios.” (BOBBIO, 2003, p. 153). 
 

Lembremos que no direito vigora o princípio da imputação (se ..., 

então, deve-ser ...). 

 “(...) Por sanção, entende-se sempre uma consequência desagradável 

da violação, cujo fim é prevenir a violação, ou no caso em que a violação seja 

verificada, eliminar as consequências nocivas.” (BOBBIO, 2003, p. 155). 

 Alguns autores repudiam a ideia de que a sanção é da essência da 

norma jurídica, pois muitas vezes se adere espontaneamente a essas normas, mas 

isso não desmente a nossa posição, pois essa adesão espontânea não é suficiente 

num ordenamento jurídico44. Tentaremos avançar nesse tema de se aderir ou não às 

normas jurídicas, através das ideias de Freud. 

 Concorda com nossa opinião Paulo Roberto Coimbra Silva, que 

desenvolveu interessante trabalho sobre o direito tributário sancionador: 

“Sem arrostar o mérito da polêmica em torno da essência 
específica das normas jurídicas, conclui-se prevalecer o 
entendimento de ser inviável a existência de um ordenamento 
jurídico sem sanção, podendo se dizer que normas jurídicas 
são aquelas cuja eficácia está assegurada por uma sanção 
externa e institucionalizada, suscetível de aplicação por pessoa 
competente, mediante provocação do lesado pela prática ilícita, 
ou por quem a lei atribua tal legitimidade, sempre com a 
rigorosa observância do devido processo legal.” (SILVA, 2007, 
p. 57).   
  

 Partindo da ideia de que existem três aspectos sobre a eficácia em 

relação aos estudos do direito: eficácia jurídica (que se relaciona com a implicação 

que surge entre o antecedente, quando ocorre o fato que ele veicula e o 
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 Norberto Bobbio, Teoria da Norma Jurídica, p. 153. 
44

 Ibid., pp.163/164. 
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consequente, com sua relação modalizada P-O-V entre dois sujeitos, sendo 

portanto, característica dos fatos jurídicos e não das normas jurídicas); eficácia 

técnica (possibilidade de juridicizar os eventos do mundo fenomênico e de gerar os 

efeitos jurídicos previstos nas normas jurídicas, mais especificamente, nos seus 

consequentes) e eficácia social (efetividade – respeito ou não às normas jurídicas, 

pelos seus destinatários), temos que admitir que estamos fazendo uma tentativa de 

defesa do sancionismo, nos valendo do estudo das normas jurídicas, que vai além 

do âmbito de estudos da Ciência do Direito em sentido estrito (dogmática jurídica), 

pois a sanção e sua relação com os descumprimentos ou cumprimentos das normas 

jurídicas são uma questão de efetividade (eficácia social), que usamos para 

diferenciar as normas jurídicas das demais espécies de normas, bem como, nessa 

tentativa, buscamos auxílio num outro ramo do saber, qual seja, a psicanálise de 

Freud, que pertence ao campo da psicologia.   

 

“Penso que a eficácia possa ser estudada sob três ângulos, 
que denominamos eficácia jurídica, eficácia técnica e eficácia 
social.” 
“Tomamos por eficácia jurídica, o próprio mecanismo lógico da 
incidência, o processo pelo qual efetivando-se o fato previsto 
no antecedente, projetam-se os efeitos prescritos no 
consequente. É a chamada causalidade jurídica, ou seja, 
vínculo de implicação mediante o qual, ocorrendo o fato jurídico 
(relato do evento no antecedente da norma) instala-se a 
relação jurídica. Firmemos ‘causalidade jurídica’ pela ligação 
do acontecimento factual com o vínculo aliorelativo que se 
instaura entre sujeitos de direito. É algo inexorável, na medida 
em que, revestido o evento com a linguagem competente, isto 
é, aquela que o direito estipula como necessária e suficiente, 
os efeitos não podem deixar de ocorrer, inaugurando-se 
‘automática e infalivelmente’, como anotara Alfredo Augusto 
Becker (feita a correção para ‘fato’ na acepção de enunciado 
linguístico). Sendo assim, dá-se o fenômeno sempre e quando 
os fatos jurídicos acontecem, traduzindo-se num autêntica 
impossibilidade lógico-semântica imaginar-se a realização do 
fato jurídico, na conformidade de norma vigente, sem que se 
propaguem os efeitos correspectivos.” 
“Em outros termos, podemos dizer que a eficácia jurídica é a 
propriedade de que está investido o fato jurídico de provocar a 
irradiação dos efeitos que lhe são próprios, ou seja, a relação 
de causalidade jurídica, no estilo de Lourival Vilanova. Não 
seria, portanto, atributo da norma, mas sim do fato nela 
previsto. Entretanto, como a regra de direito é a causa mediata 
dessa capacidade de gerar resultados, temos de reconhecer-
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lhe a ‘eficácia técnica’, pois é em função de norma integrante 
do sistema positivo que o fato por ela juridicizado produz suas 
decorrência peculiares.” 
“Sob a rubrica de eficácia técnica vemos a condição que a 
regra de direito ostenta, no sentido de descrever 
acontecimentos que, uma vez ocorridos no plano do real-social, 
tenham o condão de irradiar efeitos jurídicos, já removidos os 
obstáculos que impediam tal propagação.”  
“Pode acontecer que u’a norma válida assuma o inteiro teor de 
sua vigência, mas por falta de outras regras regulamentadoras, 
de igual ou inferior hierarquia, ou, pelo contrário, na hipótese 
de existir no ordenamento outra norma inibidora de sua 
incidência, não possa juridicizar o fato, inibindo-se a 
propagação de sues efeitos. Ou ainda, pensemos em normas 
que façam a previsão de ocorrências factuais possíveis, mas, 
tendo em vista dificuldades de ordem material, inexistam 
condições para que se configure em linguagem a incidência 
jurídica. Em ambas as hipóteses teremos norma válida dotada 
de vigência plena, porém impossibilitada de atuar. Chamemos 
a isso de ‘ineficácia técnica’. Tércio Sampaio Ferraz Jr utiliza 
‘ineficácia sintática’ no primeiro exemplo e ‘ineficácia 
semântica’ no segundo. As normas jurídicas são vigentes, os 
eventos do mundo social nelas descritos se realizam, contudo 
as regras não podem juridicizá-los e os efeitos prescritos 
também não se irradiam. Falta a essas normas ‘eficácia 
técnica’.” 
“Gravemos que a ineficácia técnica será de caráter semântico 
quando dificuldades de ordem material impeçam, 
iterativamente, a configuração em linguagem competente tanto 
do evento previsto quanto dos efeitos para ela estipulados. Em 
ambos os casos, ineficácia técnico-sintática ou técnico-
semântica, as normas jurídicas são vigentes, os sucessos do 
mundo social nelas descritos se realizam, porém inocorrerá o 
fenômeno da juridicização do acontecimento, bem como a 
propagação dos efeitos que lhe são peculiares.” 
“A eficácia social ou efetividade, por sua vez, diz respeito aos 
padrões de acatamento com que a comunidade responde aos 
mandamentos de uma ordem jurídica historicamente dada ou, 
em outras palavras, diz com a produção das consequências 
desejadas pelo elaborador das normas, verificando-se toda vez 
que a conduta prefixada for cumprida pelo destinatário. 
Indicaremos, portanto, como eficaz aquela norma cuja 
disciplina foi concretamente seguida pelos destinatários, 
satisfazendo os anseios e as expectativas do legislador, da 
mesma forma que inculcaremos de ineficaz aquel’ outra cujos 
preceitos não foram cumpridos pelos sujeitos envolvidos na 
situação tipificada. Toda vez que a conduta estipulada pela 
norma for reiteradamente descumprida, frustrar-se-ão as 
expectativas, inexistindo eficácia social.” 
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“Introduzidos esses esclarecimentos acerca da eficácia jurídica, 
técnica e social das regras do direito, convém salientar que os 
dois primeiros casos de eficácia expressam conceitos jurídicos, 
que muito interessam à Dogmática, ao passo que o último 
pertence aos domínios das indagações sociológicas, mais 
precisamente, da Sociologia Jurídica.” (CARVALHO, 2008, pp. 
412/415).  

 

1.6 - Da nulidade 

 

Alguns autores têm dificuldade em encontrar as possíveis sanções 

para o descumprimento de normas de estrutura, nós defendemos que as mesmas 

podem tê-las ou não, como sanções para o seu descumpridor, pois a invalidade em 

sentido amplo (sem entrar na discussão entre atos inexistentes, atos nulos e atos 

anuláveis) dos atos que as descumprem, não sancionam os seus descumpridores; 

se não houver como identificarmos uma espécie de sanção, imposta para o 

descumpridor dessas normas, elas não serão consideradas normas jurídicas 

completas. Muitas vezes se confunde sanção, com pena45, que é apenas uma de 

suas espécies, com a invalidade de atos contrários às normas, mas que como já 

explicado, isso não atende ao requisito que utilizamos para sanção, pois ela não 

recairá sobre o descumpridor e sim, sobre o ato de descumprimento; entretanto essa 

invalidade/nulidade pode ser o motivo de uma subsequente imposição de sanção ao 

descumpridor. 

A nulidade de um determinado ato ou norma, por inobservar sua forma, 

conteúdo ou agente competente antecederá uma possível sanção, na espécie de 

execução forçada, dos dizeres de Kelsen. Percebemos que a nulidade não é a 

sanção, como entendemos e explicamos, mas será antecedente necessário de uma 

possível sanção, na espécie execução, que visará restabelecer a situação anterior 

(status quo) à nulidade, isto se essa execução ocorrer, posto que ela nem sempre 

ocorrerá, pois depende da iniciativa do prejudicado, mas garantida pelo poder 

estatal, através do Estado-juiz.  

                                            
45

 Artigo 5°, da Constituição Federal, dispõe: “(...)XLVI - a lei regulará a individualização da 
pena e adotará, entre outras, as seguintes: a) privação ou restrição da liberdade; b) perda 
de bens; c) multa; d) prestação social alternativa; e) suspensão ou interdição de direitos; 
XLVII - não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do 
art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos forçados; d) de banimento; e) 
cruéis;(...)”. 



48 
 

Poder-se-ia imaginar a nulidade como uma “sanção por via oblíqua” ao 

seu causador, o atingindo internamente (em sua consciência); entretanto essa forma 

de sanção não atende ao conceito que adotamos para sanção no direito, mas não 

podemos deixar de reconhecer que ela também tem importância, pois essa “punição 

interna” acaba sendo uma forma de retribuição ao ilícito, interessando muito para a 

psicologia e a sociologia. 

 

1.7 - Da coação e da coerção 

 

Tentaremos, embora não seja nada fácil, diferenciar “coação” de 

“coerção” e consequentemente termos correlatos, como “coatividade”, 

“coativamente”, “coercitividade” e “coercibilidade”. Há autores que não diferenciam 

“coação” de “coerção”46.  

Sempre defendemos que poder-se-ia e dever-se-ia diferenciar a 

característica das normas jurídicas completas de prescreverem em abstrato uma 

sanção para os seus descumpridores, para influenciar ou ao menos buscar 

influenciar, o comportamento dos destinatários das normas jurídicas, no sentido de 

estimular o cumprimento das mesmas e desestimular seus descumprimentos, no 

sentido de uma “ameaça”, em sentido amplo,  da característica (do fato) de 

imposição de uma sanção, em concreto. Esse é o primeiro ponto que devemos fixar, 

uma característica que existe nas normas jurídicas antes, lógica e cronologicamente, 

das ações ou inações dos seus destinatários, cumprindo-as ou descumprindo-as. O 

segundo ponto diz respeito à implementação da sanção como consequência do 

descumprimento de uma norma jurídica, imposta ao descumpridor, de maneira 

imperativa, no sentido dessa consequência (sanção) ser imposta contra a vontade 

                                            
46

 “É de se ressaltar que, embora a teoria imperativista caminhe pari passo (para a maior 

parte dos seus partidários), com a teoria estatualista, segundo a qual só constituem normas 
jurídicas aquelas emanadas pelo Estado, e com a coacionista, segundo a qual a 
característica das normas jurídicas é a coercibilidade ou a coação, e, assim, a crise da 
primeira tenha sido uma manifestação da crise da segunda e da terceira (devido à 
emergência e a imposição da teoria da pluralidade dos ordenamentos jurídicos), Thon, 
entretanto, não é estatualista nem coacionista. Por um lado, ele reconhece que possam 
existir ordenamentos jurídicos diversos dos estatais; por outro, é veemente adversário 
daqueles que, como, por exemplo Ihering, consideram a coação um elemento indispensável 
para distinguir a norma jurídica da não jurídica. A teoria imperativista nasce, na moderna 
teoria geral do direito, livre de compromissos com aquelas outras teorias, como a teoria 
estatualista e a coativista, o que será depois uma das razões da sua decadência.” (Norberto 
Bobbio, Teoria da Norma Jurídica, 2003, p. 107). (g.n.). 
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do descumpridor, até com o uso da força, se necessário, pelo Estado-Juiz; 

percebemos que esse segundo ponto funciona e existe num momento posterior 

lógico e cronológico à ação ou inação dos destinatários da norma jurídica, nos 

interessando o seu descumprimento; percebemos que esse segundo ponto 

explicitado, como característica, diz respeito imediatamente ao implemento em 

concreto da sanção, que caracteriza as normas jurídicas, como o seu diferencial e 

mediatamente com a própria norma jurídica, sendo que o primeiro ponto, isto é, a 

previsão em abstrato da sanção, diz respeito imediatamente à norma jurídica e 

mediatamente com a própria sanção, no sentido de que só falaremos da 

implementação desta, se e somente se, o destinatário a descumprir. Aqui 

percebemos duas características fundamentais e inter-relacionadas das normas 

jurídicas, mas que não se confundem. A primeira característica, no primeiro ponto, 

sempre nos pareceu dizer respeito à coatividade das normas jurídicas, e a 

segunda, isto é, o segundo ponto (num segundo momento lógico e cronológico), à 

coercitividade, sendo que a maior parte da doutrina diz o contrário. Ao 

pesquisarmos os fundamentos dessas opiniões contrárias à nossa47, bem como 

proceder a um exame etimológico das palavras envolvidas, ao invés de infirmarmos 

nossa opinião, a confirmamos, sendo que tentaremos mostrar abaixo, os motivos 

dessa afirmação. 

O professor Paulo de Barros Carvalho segue a opinião da maioria da 

doutrina, isto é, entende como coerção da norma jurídica, a ameaça de uma 

imposição de sanção, de maneira coativa, isto é, contra a vontade de quem a 

recebe. Vejamos abaixo.  

“Se bem que perfeitamente de acordo com aquela diretriz 
metodológica que estabelece a necessidade inarredável de 
conceitos seguros e precisos para designar as realidades de 

                                            
47

 “396. Puffendorf foi quem lançou a idéia de que a norma jurídica é norma coativa (Telles 
Jr., Introdução à ciência do direito, cit., fasc., p. 159). V. Neste sentido: Hermes Lima, que 
alude à natureza e ao caráter coativo das normas jurídicas (Introdução, cit., 4. ed., p. 98 e 
99, e 6. ed., p. 19 e 22); Suarez, em inúmeras passagens do seu Tratado de las leyes y Dios 
legislador (Madrid, Ed. Reus, 1918, libr. III, 2, 11, 12), diz que a lei humana é coativa; 
Ihering, El fin en el derecho, trad. Adolfo Losada, Madrid, t. 1, p. 320; Kelsen, Teoria pura do 
direito, cit., v. 1, n. 5 e 6. A tese de que a norma jurídica é força (rules about force) 
encontrada em Karl Olivecrona (Law as fact, London, Oxford University Press, 1959, p. 134); 
Alf Ross (On law and justice, cit., p. 34, 52 e 53) e Kelsen (Teoria pura do direito, cit., v. 1, n. 

5 e 6). Seja em Kelsen, em Olivecrona ou em Ross, a idéia de coação está estreitamente 
conexa à idéia de força e, por conseguinte, à norma jurídica.” (Maria Helena Diniz, 
Compêndio de Introdução à Ciência do Direito, 2007, p. 376). Vide a autora na mesma obra, 

pp. 376/379. 
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que se vai ocupar o discurso científico, tal distinção não obteve, 
ainda, o acolhimento que estaria por merecer. Disso é 
testemunho o seguinte escólio de Recaséns Siches:” 
“À característica do jurídico de impor-se incondicionalmente, 
tanto se conta com a vontade do indivíduo obrigado como se 
esta lhe é adversa, se a chamou tradicionalmente coatividade 
ou coercitividade e também autarquia. Eu prefiro denominar 
esta nota impositividade inexorável ou inexorabilidade, porque 
creio que estas palavras expressam muito mais fielmente a 
característica de que se trata”48. (CARVALHO, 2002, pp. 
32/33).  
“O Direito é, eminentemente, instrumental. Nada mais 
representa senão um instrumento de intervenção do Estado no 
meio social, para o prosseguimento do bem comum concebido. 
Daí a lição lapidar de Recaséns Siches:” 
“’Convém insistir em que o Direito é um meio especial, cuja 
especialidade consiste em sua normatividade coercitiva 
adotado pelos homens em sociedade para assegurar a 
realização dos fins cuja obtenção consideram necessária para 
sua vida”49.  
“A natureza do Direito é instrumental e a essência desse 
instrumento é a coatividade que se exerce mediante a 
possibilidade de constrangimento físico ou de execução 
forçada.” (CARVALHO, 2002, p. 31)  
 

A maioria da doutrina, como o professor Paulo de Barros Carvalho, 

entende o primeiro momento (primeiro ponto apontado acima), como característica 

das normas jurídicas de prescreverem em abstrato uma sanção para os seus 

descumpridores, para influenciar ou ao menos buscar influenciar, o comportamento 

dos destinatários das normas jurídicas, no sentido de estimular o cumprimento das 

mesmas e desestimular seus descumprimentos, no sentido de uma “ameaça”, em 

sentido amplo, da característica de imposição de uma sanção, em concreto, 

denominando essa característica de coerção, ao passo que o segundo momento 

(segundo ponto apontado acima), como a característica das normas jurídicas 

representada pela imposição da sanção como consequência do descumprimento de 

uma norma jurídica, imposta ao descumpridor, de maneira imperativa, no sentido 

                                            
48

 “A la  característica de lo jurídico de imponerse incondicionalmente, tanto si cuenta con la 
voluntad del individuo obligado como si ésta le es adversa, se la llamado tradicionalmente 
coactividad o coercitividad y también autarquía. Yo prefiero denominar esta nota 
impositividad inexorable o inexorabilidad, porque creo que estas palabras expresan mucho 
más fielmente la característica de que se trata”. (com minha tradução livre) 
49

 “Conviene insistir en que el Derecho es un medio especial, cuya especialidad consiste en 
su normatividad coercitiva adoptado por los hombres en sociedad para asegurar la 
realización de los fines cuyo logro consideran necesário para su vida”. (com minha tradução 

livre). 
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dessa consequência (sanção) ser imposta contra a vontade do descumpridor, até 

com o uso da força, se necessário, pelo Estado-Juiz, denominando essa 

característica de coação, baseados, em grande parte, na obra de Cesarini Sforza, 

que definiu a coação como sendo “o modo de concretizar-se a sanção”50. 

Também possui essa opinião contrária à nossa, Paulo Roberto 

Coimbra Silva, sendo que defende como conceito de coação: 

“Pode ser sinteticamente compreendida como o ato mediante o 
qual ocorre a aplicação ou realização efetiva e forçada da 
sanção pela pessoa competente, com a rigorosa observância 
do devido processo legal. Ilustrem-se, de forma elucidativa, (a) 
a multa contratual como sanção e a sua cobrança judicial como 
coação; (b) a previsão de pena a uma eventual prática 
delituosa como sanção, enquanto a imputação jurisdicional 
dessa pena a um condenado como coação.” (SILVA, 2007, p. 
50).  
 

O mesmo autor também define sanção: 

“Sanção é, pois, a descrição abstrata de uma consequência 

jurídica indesejável prescrita no comando da norma secundária 
imputável à prática de seu pressuposto fático (stricto sensu, ato 
ilícito), enquanto coação é a sua imposição in concreto. Esta 
pode nunca acontecer, bastando para tanto, que a norma 
(primária ou endonorma) não seja violada.” (SILVA, 2007, p. 
51).  
 

Percebemos que o referido autor difere de nossa opinião, pois para nós 

são sanção, tanto a previsão hipotética, numa norma jurídica, de um malefício para o 

seu descumpridor, quanto à aplicação em concreto da mesma, não sendo, para nós, 

a coação, essa aplicação concreta da sanção. O que não podemos deixar acontecer 

é confundir a previsão em abstrato, numa norma jurídica, de um malefício para o seu 

descumpridor, sendo para nós essa sanção denominada de sanção in abstrato, com 

sua aplicação em concreto, sendo para nós essa sanção denominada de sanção in 

concreto, mas ambas podem e devem ser denominadas sanção. Aqui podemos 

fazer um paralelo com o termo tributário “fato gerador”, que muitos autores utilizam 

tanto para a previsão em abstrato numa norma jurídica de um fato ensejador da 

tributação, como a ocorrência desse evento previsto, no mundo concreto. Por isso, 

para evitar confusões, doutrinadores como Paulo de Barros Carvalho e Geraldo 

Ataliba, passaram a utilizar o termo “fato jurídico tributário”, o primeiro, ou “fato 

                                            
50 Cesarini Sforza, Norma e sanzione, in Rivista Internazionale do Filosofia di Diritto, pp. 1/6, 

1921).  
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impunível”, o segundo, no lugar de “fato gerador”, para o acontecimento no mundo 

fenomênico, de um evento (se tornará fato ao ser vertido em linguagem competente) 

ensejador da tributação; reservando Geraldo Ataliba, para a descrição em abstrato, 

na norma jurídica, de um evento ensejador de tributação, a expressão “hipótese de 

incidência” e Paulo de Barros Carvalho, a expressão “hipótese tributária”51.  Para 

                                            
51 “Várias locuções têm sido sugeridas pelos especialistas do Direito Tributário para bem 
designar o antecedente ou suposto das normas que prescrevem as prestações de índole 
fiscal. Fala-se em situação-base, pressuposto de fato do tributo, suporte fático, fato 
imponível, hipótese de incidência, fato gerador etc. Entre nós, esta última expressão 

granjeou quase que total acolhida, certamente pela influência de conhecido artigo do 
publicista francês Gaston Jèze traduzido para o português e publicado na RDA, em seu v. 2. 
Tal foi a acústica obtida por essa terminologia, que muitos passaram a crer tratar-se até de 
particularidade do Direito Tributário.” 
“Consultando-se as preferências dos autores de cada país, as citadas elocuções foram-se 
radicando, com maior ou menor intensidade, mas invariavelmente acompanhadas de um 
vício muito grave, qual seja a de aludirem, a um só tempo, a duas realidades 
essencialmente distintas: a) a descrição legislativa do fato que faz nascer a relação jurídica 
tributária; b) o próprio acontecimento relatado no antecedente da norma individual e 
concreta do ato de aplicação.” 
“No direito positivo brasileiro, entre os doutrinadores, e na jurisprudência, vemos 
reiteradamente empregado fato gerador, quer para mencionar-se a previsão legal do fato, 
elaboração tipicamente abstrata, que se situa no âmbito das idéias, no altiplano das 
construções normativas gerais e abstratas; quer os fatos jurídicos, enquanto enunciados 
denotativos que ocupam a posição sintática e antecedente das normas individuais e 
concretas.” 
“Se todas as dicções propostas merecem a coima de ambigüidade, interessa-nos ressaltá-la 
naquela que viceja no nosso meio jurídico: fato gerador.” 

“Manifestações de crítica a esse esquema terminológico foram deduzidas no seio de nossa 
melhor doutrina. Amílcar de Araújo Falcão articulou restrições. Souto Maior Borges salientou 
a distinção que deve existir entre o desenho abstrato de um evento e sua concretude 
factual. Foi, entretanto, Alfredo Augusto Becker quem levantou, decididamente, as grandes 
indagações que expuseram à luz as flagrantes impropriedades que o uso daquela forma de 
linguagem pode ensejar, dando especial relevo ao detrimento que por certo traz ao já 
precário acervo da simbologia jurídica. Pouco depois, partindo das candentes censuras do 
jurisconsulto gaúcho, Geraldo Ataliba propôs a adoção de hipótese de incidência para 
denominar a descrição abstrata, contida na lei, e fato imponível para representar a 

ocorrência no mundo dos fenômenos físicos, que satisfaz os ante-supostos requeridos pela 
norma jurídica.” 
“Em lição memorável, assentara Norberto Bobbio que o rigoroso cuidado na terminologia 
não é exigência ditada pela gramática para a beleza do estilo, mas é uma exigência 
fundamental para construir qualquer ciência.” 
“Contra essa verdade, penetrada de indestrutível convicção científica, conspiram certos 
magistérios ao admitirem a procedência das críticas aduzidas, porém justificando a 
continuidade do emprego da expressão, com o simplório argumento de que, apesar disso, 
como é a fórmula escolhida pelo legislador, vamos persistir no seu uso.” 
“Seria difícil surpreender uma postura dogmática mais desastrosa e que ostente tão 
acentuado desapreço pela função construtiva da Ciência do Direito. Acaso aceitemos de 
maneira passiva e acrítica, os erros que os textos de lei cursivamente exprimem, de nada 
servirá a investigação do sistema positivo, bem como o trabalho descritivo que o explicita. 
Nessa linha de raciocínio, jamais apreenderemos aquilo que subjaz à letra despretensiosa 
com que o legislador normatiza a conduta humana, prescrevendo direitos subjetivos e 
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Paulo Roberto Coimbra Silva, a coerção seria a “ameaça” de imposição de uma 

sanção, prevista de maneira hipotética na norma jurídica, o que para nós seria a 

coação. “Coerção é uma palavra, muitas vezes, empregada de forma imprópria, 

como sinônimo de sanção ou coação. Tais embaraços devem ser evitados.” 

“A sanção existe abstratamente prevista na norma (secundária 
ou perinorma) como consequência da ilicitude, podendo ser 
imposta aos infratores, pelos órgãos competentes, mediante 
provocação do(s) lesado(s) pela violação do dever erigido pela 
ordem jurídica (norma primária ou endonorma) ou a quem o 
ordenamento jurídico confiar tal legitimidade (v.g., no caso 
sujeitos à ação penal pública, o Ministério Público). Coação, 
viu-se, consiste no ato de aplicação forçada da sanção. 
Coerção, por sua vez, pode ser identificada na pressão 
exercida sobre a consciência dos súditos da norma, seus 

                                                                                                                                        
deveres correlatos. Permaneceremos na superfície, desconhecendo a verdadeira e 
substancial organicidade que se esconde nas profundezas do direito vigente. E com essa 
lamentável predisposição, acabamos por destruir uma das mais sérias pretensões do 
cientista, qual seja a de contribuir efetiva e decididamente, para o aperfeiçoamento das 
instituições jurídicas, enriquecidas, de maneira constante, pela vigilância crítica daqueles 
que se dedicam ao estudo sério desse objeto do mundo cultural que é o Direito.” 
“O problema nominativo não é o mais importante, se bem que haja limites semânticos para a 
escolha das designações que o observador atribui aos fenômenos. Tratando-se de 
entidades lógicas que estão presentes ali onde houver norma jurídica de qualquer espécie, 
tanto faz chamarmos de hipótese, antecedente, suposto, ante-suposto ou pressuposto à 

previsão fáctica, pois todos esses vocábulos têm a chancela dos mais renomados cultores 
da Teoria Geral do Direito. Há de significar, sempre, a descrição normativa de um evento 
que, concretizado, no nível das realidades materiais e relatado no antecedente de norma 
individual e concreta, fará irromper o vínculo abstrato que o legislador estipulou na 
conseqüência.” 
“Opinamos por hipótese tributária, aproximando o adjetivo para qualificar o campo de 
atuação sobre o qual, agora, centralizamos nossas atenções.” 
“A respeito do fato que realmente sucede no quadro do relacionamento social, dentro de 
específicas condições de espaço e de tempo, que podemos captar por meio de nossos 
órgãos sensoriais, e até dele participar fisicamente, preferimos denominar evento jurídico 
tributário, reservando a locução fato jurídico tributário para o relato lingüístico desse 

acontecimento. Fato jurídico porque tem o condão de irradiar efeitos de direito. E tributário 
pela simples razão de que sua eficácia está diretamente ligada à instituição do tributo.” 
“Quanto a fato imponível, ainda que corresponda, razoavelmente, à situação do mundo 

exterior que pretende simbolizar, traz um pequeno obstáculo de ordem semântica.” 
“Em princípio, fato imponível seria aquela ocorrência que estivesse sujeita à imposição 
tributária, por isso imponível, quer dizer, sujeita à imposição tributária, por isso imponível, 
quer dizer, passível de sofrer imposição. Não é, propriamente, o que se passa. Apenas 
surge o fato, constituído pela linguagem competente, e a incidência se dá, automática e 
infalível fazendo desabrochar a relação jurídica. Não existe o fato anteriormente à 
incidência, de tal modo que, enquanto imponível, não é ainda fato e, após a incidência, de 
modo concomitante com seu nascimento, já assumiu, na plenitude, os dons da sua 
juridicidade.” 
“Daqui para frente utilizaremos estas duas expressões para representar, 
caracterizadamente, a construção de linguagem prescritiva geral e abstrata (hipótese 
tributária) e sua projeção factual (fato jurídico tributário).” (CARVALHO, 2008 pp. 272/276). 
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destinatários, induzindo a conformação de sua vontade, que é 
livre àquela prescrita.” 
“Coerção é, pois, uma coação psíquica, ou psicológica, 
tendente a inibir as transgressões. Alguns autores 
compreendem a coerção como o poder de sancionar. Mas, a 
bem da verdade, é ela consequência, e não causa da sanção.” 
“Apesar de poder ser compreendida como consequência da 
sanção, a coerção também não se confunde com coação, uma 
vez que esta somente poderá materializar-se após a prática 
infracional, enquanto a primordial atuação da coerção antecede 
a ilicitude. Na verdade, almeja evitá-la ou inibi-la.” (g.n.) 
(SILVA, 2007, p. 52). 
  

Percebemos que este autor inverte o que entendemos por coação e 

coerção, posição nossa, que justificaremos a seguir. 

Parece-nos que Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, 

concordam conosco com relação ao termo “coerção”, desde que a mesma seja 

forma de aplicação da sanção, ocorrendo após o descumprimento da norma jurídica 

respectiva. Salienta-se que eles se referem especificamente à coerção penal, que 

para nós é apenas uma espécie de coerção jurídica. 

 “A pena é a manifestação da coerção penal, se falamos de 
‘coerção penal’ stricto sensu. Ao invés, quando falamos de 
‘coerção penal’ lato sensu, incluindo todas as consequências 
jurídicas que se acham previstas no código penal – deixando 
de lado sua verdadeira natureza jurídica -, abarcamos neste 
conceito as medidas de internação de incapazes psíquicos.” 
“A coerção penal se distingue do resto da coerção jurídica 
porque – como dissemos - procura evitar novos delitos com a 
prevenção especial ou a reparação extraordinária.” 
(ZAFFARONI E PIERANGELI, 2004, p. 101). 
 

Só fazemos a ressalva de que, para nós, esse objetivo de prevenção 

para evitar novas transgressões às normas jurídicas não é privativo do direito penal, 

podendo, em maior ou menor medida, ser estendido para todos os demais ramos do 

direito.  

Apresentaremos logo abaixo as justificativas de nossas opiniões.  

  Primeiro motivo. Percebemos que “coação”52 é um substantivo, sendo 

que dele podemos derivar um verbo, “coagir” e deles um advérbio, mais 

especificamente, de modo, “coativamente” e outro substantivo, “coatividade”. Bom, 

                                            
52 Coação em linguagem técnica jurídica, muito utilizada no direito civil e no direito penal 
pode significar a violência física (vis absoluta ou vis corporalis) ou psíquica (vis compulsiva) 

que pode vir a ser, ou foi, feita contra alguém. 
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percebemos que aquela “ameaça”, em sentido amplo (primeiro ponto), é realizada, 

em abstrato, pela norma jurídica, pois a norma pode “coagir” (verbo), no caso, pela 

previsão de uma sanção para seu descumpridor, ao passo que “coerção” é também 

um substantivo, sendo que dele pode derivar um advérbio, mais especificamente, de 

modo, “coercitivamente”, sendo que não há, frise-se, não há, em língua portuguesa, 

um verbo derivado desses dois últimos termos. Agora fica a pergunta? Como pode a 

norma coerc... ? Ela não pode, mas ela pode “coagir”; por isso preferimos usar o 

termo “coação” para o primeiro ponto. Com relação ao segundo ponto, podemos, 

entretanto, usar a “coerção”; de que forma? Como advérbio de modo, com o termo 

“coercitivamente”, para demonstrar “como” a sanção será imposta ao descumpridor 

da norma jurídica. Obviamente cumpre salientar que não é a norma que imporá a 

sanção de maneira coercitiva ao seu descumpridor, ela só o coagia antes de agir 

pela veiculação de uma sanção para seu descumprimento, mas uma vez 

descumprida, caberá ao Estado-Juiz, representado pela autoridade competente, 

aplicar a sanção, como punição (a imposição de um malefício), e de que maneira? 

De maneira coercitiva. 

Segundo motivo. A análise etimológica dos termos aqui tratados: 

“coação” (substantivo); “coatividade” (substantivo); “coagir” (verbo); “coativamente’ 

(advérbio de modo); “coerção” (substantivo); “coercitividade” (substantivo) e 

“coercitivamente” (advérbio de modo) confirma o primeiro motivo, como veremos 

abaixo, sendo todas essas palavras de origem latina: 

Segundo o dicionário Houaiss, Editora Objetiva, Rio de Janeiro, 
2004: “coação é: “S.f. (1694 cf. AVSerm) 1 ato ou efeito de 

coagir 2 JUR constrangimento, violência física ou moral 
imposta a alguém para que faça, deixe de fazer ou permita que 
se faça alguma coisa – cf. coerção – ETIM lat. coactio,onis 
‘ação de recolher, de arrecadar, emprego ou ofício de 
cobrador, resumo, sumário, condição imposta, obrigação’, do 
rad. de coactum, supn. de cogere ‘empurrar, impelir, ajuntar, 
reunir; condensar, coalhar; marchar na retaguarda; encerrar, 
meter, apertar, restringir, constranger, obrigar, violentar; 
concluir, inferir’; ver ag-; f.hist. 1694 coácçaõ, 1712 coacçam”; 
coagir: “v. (1881 cf. CA) t.d. bit. Obrigar (alguém) a fazer ou 

não alguma coisa; constranger, forçar c. o réu para obrigá-lo a 

confessar não se pode c. ninguém a fazer aquilo que não 

quer - ETIM formado a partir de coação, pelo modelo de 
reagir/reação; ver ag- - SIN/VAR ver sinonímia de obrigar” e 
define coerção como; “S.f. (1836 cf. SC) 1 ato ou efeito de 
reprimir; repressão 2 JUR força exercida pelo Estado para fazer 
valer o direito; coibição – ETIM lat. coercio ou coertio,onis ‘ação 



56 
 

de reprimir, de refrear; repressão, castigo’, de coercere ‘fechar 
completamente, comprimir, estreitar’; ver coerc-“. Segundo o 
dicionário escolar latino-português, Ministério da Educação e 
Cultura, Departamento Nacional de Educação, Rio de Janeiro, 
1955: “Coacto, -as, –are (freq. de cogo) v. tr. Forçar, obrigar 
(Lucr. 6, 1120). Coactor, -oris, subs. m. I- Sent. próprio: 1) O 
que ajunta (Tác. Hist. 2, 68). Daí: 2) Cobrador (de impostos) 
(Cíc. Rab. Post. 30). 3) Caixeiro de cobrança (Cíc. Clu. 180). II- 
Sent. Figurado: 4) O que obriga, coator (Sên. Ep. 52,4). 1. 

Coactus, -a, -um. I- Part. Pass. de cogo. II- Adj.: 1) Obrigado, 
forçado. Daí, em sent. figurado: 2) Não natural, artificial, 
fingido, hipócrita (Verg. En. 2,196). 2. Coactus, -us, subs. m. I- 
Sent. próprio: 1) Impulso (Lucr. 2,273). II- Sent. figurado: 2) 
Constrangimento, pressão (Cíc. Verr. 5,75). Obs.: Raro, e 
atestado apenas no abl.” “Coerceo, -es, -ere, coercui, 
coercitum, v. tr. 1) Conter, encerrar, apertar (Cíc. Nat. 2,48). 
Em sent. moral: 2) Refrear, reprimir, deter (Cíc. De Or. 1,194). 
3) Reprimir, corrigir, punir, castigar (Cíc. Of. 3,23). Coercitio, -
onis, subs. f. 1) Ação de reprimir, repressão (T. Lív. 26, 36, 12). 
Daí: 2) Castigo, punição (Sên. Brev. 3, 2). 3) Coerção, poder 
coercivo (Suet. Cl. 31). Coercitor, -oris, subs. m. O que 
contém (Eutr. 7,20). Coercitus, -a, -um, part. pass. de 
coerceo.” (g.n.). 
 

 Podemos falar que “coação” é da essência (no sentido de ser seu 

diferencial) da sanção prevista em abstrato, sendo a “coerção” da essência (no 

sentido de ser seu diferencial) da aplicação em concreto da sanção, sendo esta 

última, da essência da norma jurídica. 

 Só por curiosidade, o tradutor do livro “Sociedade, norma e pessoa”, de 

Günther Jakobs, Mauricio Antonio Ribeiro Lopes, numa nota de tradução, a de nº 29, 

de fl. 19, comenta que na língua espanhola coacción representa tanto o sentido de 

coação como o de coerção53. 

  

1.8 - Princípios jurídicos são normas jurídicas? 

 

 Antes de tentarmos responder se princípios jurídicos são normas 

jurídicas, traremos alguns pensamentos da doutrina sobre os mesmos. 

De acordo com o Dicionário Houaiss da língua portuguesa, princípio é: 

“1 o primeiro momento da existência (de algo) ou de uma ação 
ou processo; começo, início (p. da vida na Terra) (no p. do 

                                            
53 Mauricio Antonio Ribeiro Lopes, in Günther Jakobs, Sociedade, norma e pessoa, p. 19.  
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casamento) (p. da exploração do petróleo nesse país) 2 o que 
serve de base a alguma coisa; causa primeira, raiz, razão 3 
ditame moral; regra, lei, preceito (foi educado sob p. rígidos) 
(não cede por uma questão de p.) (é um homem sem 
princípios) 4 dito ou provérbio que estabelece norma ou regra 
(faça o bem sem olhar a quem é um bom p.) 5 proposição 
elementar e fundamental que serve de base a uma ordem de 
conhecimentos (princípios da física, da matemática) 5.1 FÍS lei 
de caráter geral com papel fundamental no desenvolvimento de 
uma teoria e da qual outras leis podem ser derivadas 6 
proposição lógica fundamental sobre a qual se apoia o 
raciocínio (partir de um p. falso) 7 FIL fonte ou causa de uma 
ação 8 FIL proposição filosófica que serve de fundamento a 
uma dedução princípios s.m.pl. 9 livro que contém noções 
básicas e elementares de alguma matéria, ciência etc; 
elementos (p. de estatística) (p. de linguística geral) 10 
instrução, educação; opiniões, convicções (...)” (g.n.) 
(HOUAISS, 2004, p. 2299).  

 

Percebemos que um princípio é algo que está nas bases, algo que 

deve nortear o que se segue a ele; por exemplo, um princípio constitucional 

tributário, por estar na Constituição Federal, vale e deve ser aplicado para todo o 

nosso ordenamento jurídico, especialmente, no caso, para o direito tributário. 

Segundo Geraldo Ataliba: “(...) Sistema, pois, é a reunião ordenada das 

várias partes que formam um todo, de tal sorte que elas se sustentam mutuamente e 

as últimas explicam-se pelas primeiras. As que dão razão às outras se chamam 

princípios (...)”. (CARRAZZA, 2004, p. 31). 

“Princípio jurídico é um enunciado lógico, implícito ou explícito, 
que, por sua grande generalidade, ocupa posição de 
preeminência nos vastos quadrantes do Direito e, por isso 
mesmo, vincula, de modo inexorável o entendimento e a 
aplicação das normas jurídicas que com ele se conectam.” 
(CARRAZZA, 2004, p. 33). 

 

O fato de um princípio ser explícito não o torna mais importante que um 

implícito, só favorece a sua menção, pois é expresso, sendo que também há 

princípios implícitos, extraídos em regra, através de uma interpretação sistemática 

de nosso ordenamento jurídico54. 
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 Roque Antonio Carrazza, Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 33. 
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“Princípio - já averbamos alhures - é, por definição, 
mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 
disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata 
compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a 
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a 
tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos 
princípios que preside a intelecção das diferentes partes 
componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico 
positivo.” (DE MELLO, 2004, pp. 841/842). 

“(...) Em Direito, utiliza-se o termo ‘princípio’ para denotar as 
regras de que falamos, mas também se emprega a palavra 
para apontar normas que fixam importantes critérios objetivos, 
além de ser usada, igualmente, para significar o próprio valor, 
independentemente da estrutura a que está agregado e, do 
mesmo modo, o limite objetivo sem a consideração da norma. 
Assim, nessa breve reflexão semântica, já divisamos quatro 
usos distintos: a) como norma jurídica de posição privilegiada e 
portadora de valor expressivo; b) como norma jurídica de 
posição privilegiada que estipula limites objetivos; c) como os 
valores insertos em regras jurídicas de posição privilegiada, 
mas considerados independentemente das estruturas 
normativas; e d) como o limite objetivo estipulado em regra de 
forte hierarquia, tomado, porém, sem levar em conta a 
estrutura da norma. Nos dois primeiros, temos ‘princípio’' como 
‘norma’'; enquanto nos dois últimos, ‘princípio’ como ‘valor’ ou 
como ‘critério objetivo’.” 

“Entrevemos na consideração do signo ‘princípio’, distinguindo-
o como ‘valor’ ou como ‘limite objetivo’, um passo decisivo, de 
importantes efeitos práticos. Isso porque, se reconhecermos no 
enunciado prescritivo a presença de um valor, teremos que 
ingressar, forçosamente, no campo da Axiologia, para estudá-
lo segundo as características próprias das estimativas. (...)” 

“Quanto aos ‘limites objetivos’, nada disso entre em jogo. 
Ficando muito mais simples a construção do sentido dos 
enunciados. E na aplicação prática do direito, esses limites 
saltam aos olhos, sendo de verificação pronta e imediata. (...)”   
(CARVALHO, 2008, pp. 159 e 162).  

 

Podemos perceber que o professor Paulo de Barros Carvalho trabalha 

princípios como normas jurídicas (portadoras de valores expressivos ou 

estipuladoras de limites objetivos) no plano do S3, sendo que quando ele menciona 

os princípios como valores ou limites objetivos, independentemente das estruturas 

normativas (juízos hipotéticos, caracterizados pelo dever-ser – se, uma hipótese, 
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dever-ser um consequente -) os leva em consideração, para nós, no âmbito do S2, o 

que comentaremos mais adiante. 

“As normas de princípios são os alicerces:  

"a) de normas atributivas de poder (citemos como exemplo o 
princípio federal que inspira a distribuição de renda, quanto às 
fontes políticas impositivas, entre os entes estatais que 
compõem a Federação);” 

“b) de normas denegatórias de poder como as imunidades (que 
ora são mero corolário do princípio federal, como a recíproca, 
ora da ausência de capacidade econômica, como a imunidade 
de instituições de educação e assistência social sem finalidade 
lucrativa);” 

“c) como também de requisitos ao bom exercício (válido) da 
competência, a saber: legalidade, anterioridade, igualdade etc 
(...)” (DERZI, 2003, p. 17)55. 

 

“Os princípios constitucionais podem ser expressos ou implícitos, 

formulados em normas vagas, altamente abstratas, ou densificados, de maior ou 

menor concreção, estruturais-fundamentais, acidentais ou periféricos etc.” (DERZI, 

2003, p. 39)56. 

Segundo Paulo de Barros Carvalho: “princípios são normas jurídicas 

carregadas de forte conotação axiológica. É o nome que se dá a regras do direito 

positivo que introduzem valores relevantes para o sistema, influindo vigorosamente 

sobre a orientação de setores da ordem jurídica”. (LACOMBE, 2000, p. 11). 

“Consideram-se princípios jurídicos fundamentais os princípios 
historicamente objetivados e progressivamente introduzidos na 
consciência jurídica e que encontram uma recepção expressa 
ou implícita no texto constitucional. Pertencem à ordem jurídica 
positiva e constituem um importante fundamento para a 
interpretação, integração, conhecimento e aplicação do direito 
positivo.” (CANOTILHO, 1993, p. 171). 

 

Segundo Fábio Konder Comparato: 

“princípios situam-se no ápice do ordenamento jurídico (...) são 
eles que lhe dão coerência e que exprimem os grandes valores 
éticos, em função dos quais deve ser feita a interpretação das 
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 Apud Aliomar Baleeiro, Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, p. 17. 
56

 Ibid., p. 39. 
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leis (...). Em razão da maior generalidade de princípios, 
relativamente às demais normas, a solução de litígios pode e 
deve ser buscada diretamente junto aos princípios, quando não 
existe norma específica sobre o assunto. Repita-se: não se 
trata de fonte suplementar de Direito; um princípio jurídico não 
atua como norma aproximada para casos análogos, na 
hipótese de lacuna. Bem ao contrário, a norma específica 
subordina-se, necessariamente, a um princípio e nada mais faz 
do que aplicá-lo a um trecho da realidade. Portanto, assim 
como a norma contrária a um princípio não tem validade 
jurídica, da mesma forma a ausência de uma norma específica 
sobre um caso determinado não pode impelir que o princípio 
correspondente seja aplicado.” (LACOMBE, 2000, p. 14). 

 

Concordamos com Fábio Konder Comparato, quando ele atribui uma 

maior hierarquia aos princípios, que são genéricos, em relação às demais normas 

jurídicas, e também quando ele diz que a aplicação de um princípio em caso de 

lacuna não o torna uma fonte suplementar do direito, pois nada mais estaríamos 

fazendo do que aplicar o próprio direito. A esse respeito devemos lembrar o artigo 4º 

do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 – Lei de introdução às normas 

do Direito Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, que teve 

sua ementa modificada pela Lei nº 12.376, de 30 de dezembro de 2010), que dispõe: 

"quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os 

costumes e os princípios gerais de direito." (g.n.). 

“’Princípios comuns’ entendo os "princípios de idêntico conteúdo 

difundidos em mais ordenamentos estatais ou na maior parte desses”57. (UCKMAR, 

1999, p. 17). 

Não há só princípios gerais de um determinado direito positivo, mas 

princípios gerais de direito, que encontramos em vários ordenamentos jurídicos 

nacionais. 

“Princípios podem ser vistos como previsões de caráter 
positivo, de direcionamento da ação, atuando como diretrizes a 
serem seguidas; como tal, têm uma executoriedade relativa. 
Limitações configuram restrições ao exercício do poder de 
tributar sendo imediatamente executáveis. A capacidade 
contributiva está incluída dentre os ‘princípios gerais’. Os 
denominados ‘princípios’ da legalidade, irretroatividade e 
anterioridade bem como as imunidades são tratados pela 
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 Victor Uckmar, Princípios Comuns de Direito Constitucional Tributário, p.17, traduzimos. 



61 
 

Constituição de 1988 como 'limitações ao poder de tributar’.” 
(GRECO, 1999, pp. 131/132). 

 

Não concordamos com Marco Aurelio Greco, quando este diz que os 

“princípios têm uma executoriedade relativa”; defendemos que eles têm imediata 

aplicação e imediata executoriedade, sendo que se alguma norma for contrária a 

eles, será inconstitucional, tanto que em regra, quando o Supremo Tribunal Federal 

julga uma lei inconstitucional, em controle concentrado, essa declaração opera 

efeitos retroativos, à data da publicação ou entrada em vigor da lei em questão 

(efeitos ex tunc)58.  

“Essa importância decorre de ser o princípio uma norma dotada 
de grande abrangência, vale dizer, de universalidade, e de 
perenidade. Os princípios jurídicos constituem, por isto mesmo, 
a estrutura do sistema jurídico. São os princípios jurídicos os 
vetores do sistema. Daí por que, no dizer de Celso Antônio 
Bandeira de Mello, desobedecer um princípio é muito mais 
grave do que desobedecer uma simples norma.” (DERZI, 2004, 
p. 17)59. 

 

Feitas essa pequena compilação, tentaremos responder a pergunta a 

que nos propusemos. 

Muito se discute e se discutiu entre os doutrinadores se princípio 

jurídico pode ser considerado norma jurídica. Há quem defenda que princípio jurídico 

é um valor, outros que é uma norma jurídica; há também aqueles que relacionam 

norma e princípio, dizendo que a primeira tem uma alta carga normativa (no sentido 

de ser vinculante) e baixa carga valorativa (axiológica), ao passo que o segundo tem 

alta carga valorativa e baixa carga normativa. Entre os que defendem que princípio 

jurídico é norma jurídica, muitos defendem que se trata de uma sobrenorma, no 

sentido hierárquico, devendo ser respeitado por todas as demais normas jurídicas, 

seja na elaboração, interpretação e aplicação. Muito interessantes são as opiniões e 

colocações de Humberto Ávila, no seu livro “Teoria dos Princípios, da definição à 
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 Lei nº 9.868/99, artigo 27: “Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e 
tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o 
Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros restringir os efeitos 
daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado 
ou de outro momento que venha a ser fixado.” Percebemos que a contrario sensu, em regra 
as declarações de inconstitucionalidade, em controle concentrado, pelo STF, operam efeitos 
ex tunc. 
59

 Apud Aliomar Baleeiro, Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, p. 17. 
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aplicação dos princípios jurídicos”, no qual faz uma excelente compilação do tema 

aqui tratado, com as posições da doutrina, às quais faz importantes críticas60. 

Um chamado princípio jurídico só será considerado norma jurídica 

completa, se para quem descumpri-lo, for prevista uma sanção, de forma coercitiva 

pelo Estado, podendo ser imposta até com o uso da força, se não, defendemos que 

esse princípio será “apenas” norma jurídica (se conseguirmos a partir de enunciados 

prescritivos pertencentes ao subsistema S2, construir essa norma jurídica com uma 

estrutura lógica na qual haja um antecedente/hipótese e um consequente/tese, 

passando assim para o nível do subsistema S3), ou será um enunciado prescritivo 

jurídico vetor (se não conseguirmos construir a estrutura lógica de 

antecedente/hipótese e consequente/tese, que caracteriza a norma jurídica, ou seja, 

não conseguirmos sair do subsistema S2 e chegar ao subsistema S3), sendo que 

tem caráter prescritivo do mesmo modo, só que se situando hierarquicamente acima 

dos demais enunciados prescritivos jurídicos, devendo ser seguido por eles, e em 

caso de colidência com eles, pode e muitas vezes, deve, prevalecer. Isso tudo no 

nível do subsistema S2, caso não seja possível passarmos para o subsistema S3, 

ou seja, construir a norma jurídica.  

Devemos salientar que o fato de podermos construir norma jurídica ou 

não, de alguns chamados princípios do direito ou ainda, de não podermos 

considerá-los como normas jurídicas completas, pela falta de previsões 

sancionatórias, para seus descumpridores, não tira deles a superior hierarquia em 
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 “Viraram lugar-comum, afirmações feitas em tom categórico, a respeito da distinção entre 
princípios e regras. Normas ou são princípios ou são regras. As regras não precisam nem 
podem ser objeto de ponderação; os princípios precisam e devem ser ponderados. As 
regras instituem deveres definitivos, independentes das possibilidades fáticas e normativas; 
os princípios instituem deveres preliminares, dependentes das possibilidades fáticas e 
normativas. Quando duas regras colidem, uma das duas é inválida, ou deve ser aberta uma 
exceção a uma delas para superar o conflito. Quando dois princípios colidem, os dois 
ultrapassam o conflito mantendo-se sua validade (sic), devendo o aplicador decidir qual 
deles possui maior peso.” 
“A análise dessas afirmações semeia, porém, algumas dúvidas. (...)” 
“(...) Com efeito, enquanto a doutrina, em geral, entende haver interpretação das regras e 
ponderação dos princípios, este trabalho critica essa separação, procurando demonstrar a 
capacidade de ponderação também das regras. Enquanto a doutrina sustenta que quando a 
hipótese de uma regra é preenchida sua conseqüência deve ser implementada, este estudo 
diferencia o fenômeno da incidência das regras do fenômeno da sua aplicabilidade, para 
demonstrar que a aptidão para a aplicação de uma regra depende da ponderação de outros 
fatores que vão além da mera verificação da ocorrência dos fatos previamente tipificados.” 
(Humberto Ávila, Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos, 

2008, p. 26). 
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relação ao entendimento, criação, aplicação e modificação dos demais enunciados 

prescritivo jurídicos no nível do subsistema S2 e das normas jurídicas no nível do 

subsistema S3, mostrando que têm fundamental importância no direito, podendo ser 

considerados enunciados prescritivos jurídicos vetores dos demais enunciados 

prescritivos jurídicos (que podemos denominar de “simples”), no nível do subsistema 

S2 e das normas jurídicas no nível do subsistema S361. Eles têm uma forma mais 

generalista e não casuística, aumentando o valor finalístico independente de 

circunstâncias, logo devem prevalecer62. 
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 “Ademais, apesar de os princípios não possuírem um caráter frontalmente descritivo de 
comportamento, não se pode negar que sua interpretação pode, mesmo em nível abstrato 
indicar as espécies de comportamentos a serem adotados, especialmente se for feita uma 
reconstrução dos casos mais importantes.” 
“Os princípios estipulam fins a serem perseguidos, sem determinar, de antemão, quais os 
meios a serem escolhidos.” 
“A única distinção é quanto à determinação da prescrição de conduta que resulta da sua 
interpretação: os princípios não determinam diretamente (por isso prima facie) a conduta a 
ser seguida, apenas estabelece fins normativamente relevantes, cuja concretização 
depende mais intensamente de um ato institucional de aplicação que deverá encontrar o 
comportamento necessário à promoção do fim; as regras dependem de modo menos 
intenso de um ato institucional de aplicação nos casos normais, pois o comportamento já 
está previsto frontalmente pela norma.” (Humberto Ávila, Teoria dos Princípios – da 
definição à aplicação dos princípios jurídicos, 2008, pp. 43, 62 e 63). 

Com relação ao valor, defendemos que tanto as normas jurídicas (em sentido estrito, 
unidades mínimas de sentido deôntico completo, que o intérprete constrói a partir da leitura 
de textos do direito positivo, segundo Paulo de Barros Carvalho), como os princípios do 
direito (mesmo que não permitam a construção de normas jurídicas, ou seja, passarmos 
para o nível do S3, sendo então enunciados prescritivos jurídicos vetores), possuem carga 
valorativa, posto que sofrem nuances interpretativas de acordo com os valores que o 
intérprete tem; defendemos que toda interpretação é um ato de conhecimento seguido por 
um ato de decisão, logo os valores do intérprete atingem o objeto interpretado, sendo norma 
jurídica ou enunciado prescritivo jurídico. Se lembrarmos da Teoria Tridimensional do Direito 
defendida por Miguel Reale (fato - valor - norma), verificaremos que norma e valor são 
indissociáveis.  
62 “Em suma, os princípios são normas qualificadas, exibindo excepcional valor aglutinante: 

indicam como devem aplicar-se as normas jurídicas, isto é, que alcance lhes dar, como 
combiná-las e quando outorgar precedência a algumas delas.” 
“Assinalamos que, entre os princípios e as normas ‘stricto sensu’ da Constituição, como 

quer Jesús Leguina Villa, 'não há diferença de natureza, senão de estrutura e de função; 
ambos os preceitos fazem parte do ordenamento jurídico e são, por isto, em igual medida, 
direito objetivo'". (Roque Antonio Carrazza, Curso de direito constitucional tributário, 2004, p. 

39). 
“Miguel Reale, desvinculando os valores dos objetos ideais, logrou dar status autônomo à 

Axiologia ou Teoria dos Valores. Consoantes as lições do ilustre jusfilósofo há traços que 
assinalam a presença de valores, permitindo-nos identificá-los em contraste com os 'limites 
objetivos'. São eles: a bipolaridade (a), apenas possível entre os objetos ideais, que é marca 

obrigatória nos valores. Onde houver um valor, haverá como contraponto o desvalor, de tal 
modo que os valores positivos e negativos implicar-se-ão mutuamente, daí a implicação (b), 
recíproca. A terceira nota é a necessidade de sentido ou referibilidade (c), querendo 

significar que o valor importa sempre uma tomada de posição do ser humano perante 
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Partindo de nossas ideias, especialmente do conceito63 e definição da 

norma jurídica, podemos encontrar enunciados prescritivos jurídicos vetores e 

enunciados prescritivos jurídicos simples no nosso ordenamento jurídico, isso no 

âmbito do subsistema S2. São exemplos desses enunciados prescritivos vetores: os 

constitucionais que estatuem objetivos a serem buscados, como por exemplo, o 

artigo 3° (terceiro) da nossa Constituição Federal, em seus três primeiros 

parágrafos, pois para o quarto, foram editadas as Leis n° 7.716/1989, n° 8.081/1990 

e n° 9.459/1997, que estatuem sanções para o seu não cumprimento64, logo 

podemos passar para o nível do subsistema S3, ou seja, formar normas jurídicas, 

que no caso serão completas, devido a essas previsões de sanção para seus 

descumprimentos.  

                                                                                                                                        
alguma coisa, a que está referido. Além disso, as estimativas são entidades vetoriais, 
apontando para uma direção determinada, para um fim, e denunciando, com isso, 
preferibilidade (d). Por outro lado, não sendo passíveis de medição, os valores são 
incomensuráveis (e), mas apresentam forte tendência à graduação hierárquica (f), o que 

exprime a inclinação de se acomodarem em ordem escalonada, quando se encontram em 
relações mútuas, tomando como referência o mesmo sujeito axiológico. Requerem sempre 
objetos da experiência para neles assumir objetividade (g). Não se revelam sem algo que os 

suporte e sem uma ou mais consciência às quais se refiram. É na evolução do processo 
histórico-social que os valores vão sendo construídos, o que lhes dá o timbre da 
historicidade (h). Por derradeiro, resta mencionar a inexauribilidade (i), exibindo, a cada 

passo, que os valores sempre excedem os bens em que se objetivam.” (Paulo de Barros 
Carvalho, Curso de Direito Tributário, 2005, pp. 145/146).  

“Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção 
ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a 
todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, 
conforme o escalão do princípio atingido porque representa insurgência contra todo o 
sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço 
lógico e corrosão de sua estrutura mestra.” 
“Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm e alui-se toda a estrutura 
nelas esforçada. (Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de direito administrativo, 2004, p. 
842). 
63

 “Denomino ‘princípio’ um padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou 
assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejada, mas porque é 
uma exigência de justiça ou eqüidade ou alguma outra dimensão da moralidade. 
“A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica. (...) (...) As 
regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada” 
“Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm – a dimensão do peso ou 
importância. Quando os princípios se intercruzam (por exemplo, a política de proteção aos 
compradores de automóveis se opõem aos princípios de liberdade de contrato), aquele que 
vai resolver o conflito tem de levar em conta a força relativa de cada um.” (Ronald Dworkin, 
Levando os direitos a sério, 2007, pp. 36, 39 e 42). 
64

 Constituição Federal. Art. 3°: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento 
nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação.” 
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O único modo de considerá-los como normas jurídicas completas, mas 

no caso, vetoras, seria encontrar uma sanção, no sentido que a definimos: como 

necessariamente um castigo, um malefício, imposto coercitivamente por um terceiro, 

que no caso da sanção jurídica, é o Estado, ao seu descumpridor, podendo-se fazer, 

inclusive, o uso da força. No nosso entender, até podemos encontrar essas 

“sanções”, que no caso, seriam as inconstitucionalidades ou ilegalidades das 

normas elaboradas pelo Poder Legislativo, dos atos do Poder Judiciário, dos atos do 

Poder Executivo e dos atos dos particulares que viessem a ser produzidos em 

desrespeito àquelas, isto é, aquelas serviriam como limites de conteúdo para as 

demais normas (dos nossos três Poderes e dos particulares), assim, se 

descumpridas haveria essa “sanção” de inconstitucionalidade ou ilegalidade, 

também imposta por um terceiro, o Poder Judiciário, de maneira coercitiva, mas isso 

deveria ser feito de maneira erga omnes, também no tocante às normas legislativas, 

o que só é feito no controle concentrado ou direto de constitucionalidade (pelo 

Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, de 

norma em tese, com efeitos ex tunc). Seria uma espécie de “sanção” diferente da 

que adotamos, pois o resultado do descumprimento de uma norma constitucional 

seria a cassação dessa norma ou ato (produto) e não uma aplicação de sanção ao 

descumpridor, ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, aos particulares ou até 

mesmo ao Poder Judiciário. Até poderíamos entender essa cassação, como uma 

“sanção” por via oblíqua, ao produtor da norma cassada (como o caso da nulidade, 

já comentado), mas mesmo assim, estamos convencidos que mesmo essa espécie 

de “sanção”, não preenche o requisito para tornarmos essas normas jurídicas 

completas, pois ela foge do conceito de sanção adotados por nós, nesse trabalho, 

sendo uma espécie de sanção interna aos descumpridores, o que interessa à 

psicologia, como veremos adiante. Vide 1.6 - Da nulidade. 

 

1.9 - Dos conflitos entre princípios jurídicos 

 

Um fato que interessa ao tema aqui tratado é que os “ramos” do direito 

apresentam, vamos dizer, também princípios “próprios”, que foram sendo muitas 

vezes, desenvolvidos com o passar das décadas e até mesmo séculos. A pergunta 

que fica é a seguinte: se os “ramos” têm seus “próprios” princípios, poderiam uns 
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colidirem  e até contradizerem outros? E se a resposta for afirmativa, como resolver 

esse problema? Optar por um ou outro, ou nos utilizar de uma espécie de 

composição, uma solução harmônica, que pudesse ser aplicada em regra, a todos 

os casos em geral, e, às vezes, em casos específicos. Aqui, nesta última opção, se 

encontra o chamado princípio da proporcionalidade (razoabilidade), que todos 

conhecem, que parece ser um pêndulo solucionador de conflitos principiológicos; 

aparece como um sobreprincípio, mas de difícil definição, havendo aqueles que 

diferenciam os princípios da proporcionalidade, do princípio da razoabilidade, 

diferenciação que não adotaremos no presente trabalho. 

 

“(...) ’salienta o Prof. Recaséns Siches a necessidade da 
razoabilidade. Consoante penso, não se pode conceber a 
função administrativa, o regime jurídico administrativo, sem se 
inserir o princípio da razoabilidade. É por meio da razoabilidade 
das decisões tomadas que se poderá contrastar atos 
administrativos e verificar se estão dentro da moldura 
comportada pelo Direito. Ver-se-á, mais adiante, que não é 
lícito ao administrador, quando tiver de valorar situações 
concretas, depois da interpretação, valorá-las a lume dos seus 
standards pessoais, a lume da sua ideologia, a lume do que se 
entende ser bom, certo, adequado no momento, mas a lume de 
princípios gerais, a lume da razoabilidade, do que, em Direito 
Civil, se denomina valores do homem médio.” 
“Em síntese: a razoabilidade vai se atrelar à congruência lógica 
entre as situações postas e as decisões administrativas. Vai se 
atrelar às necessidades da coletividade, à legitimidade, à 
economicidade, à eficiência.” 
“Ao lado da razoabilidade traz-se à colação, também como 
princípio importantíssimo, o da proporcionalidade. Com efeito, 
resume-se o princípio da proporcionalidade na direta 
adequação das medidas tomadas pela Administração às 
necessidades administrativas. Vale dizer: só se sacrificam 
interesses individuais em função de interesses coletivos, de 
interesses primários, na medida da estrita necessidade, não se 
desdobrando do que seja realmente indispensável para a 
implementação da necessidade pública.” 
“Traduz o princípio da razoabilidade a relação de congruência 
lógica entre o fato (o motivo) e a atuação concreta da 
Administração.” (FIGUEIREDO, 2003, p. 50). 
 

Celso Antônio Bandeira de Mello, sobre os princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade, tem a mesma opinião nossa.  

“Em rigor, o princípio da proporcionalidade não é senão faceta 
do princípio da razoabilidade. Merece um destaque próprio, 
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uma referência especial, para ter-se maior visibilidade da 
fisionomia específica de um vício que pode surdir e 
entremostrar-se sob esta feição de desproporcionalidade do 
ato, salientando-se, destarte, a possibilidade de correção 
judicial arrimada neste fundamento. Posto que se trata de um 
aspecto específico do princípio da razoabilidade, compreende-
se que sua matriz constitucional seja a mesma. Isto é, assiste 
nos próprios dispositivos que consagram a submissão da 
Administração ao cânone da legalidade. O conteúdo 
substancial desta, como visto, não predica a mera coincidência 
da conduta administrativa com a letra da lei, mas reclama 
adesão ao espírito dela, à finalidade que a anima. Assim, o 
respaldo do princípio da proporcionalidade não é outro senão o 
art. 37 da Lei Magna, conjuntamente com os arts. 5º, II, e 84, 
IV. O fato de se ter que buscá-lo pela trilha assinalada não o 
faz menos amparado, nem menos certo ou verdadeiro, pois 
tudo aquilo que se encontra implicado em um princípio é tão 
certo e verdadeiro quanto ele. Diz-se Black que tanto faz parte 
da lei o que nela se encontra explícito quanto o que nela 
implicitamente se contém.” (DE MELLO, 2004, pp. 101/102). 
  

O autor se refere à utilização desses princípios no direito 

administrativo, mas essas considerações valem para a resolução de conflitos entre 

princípios, bem como na interpretação dos mesmos. 

Esse problema de conflitos surge em termos acadêmicos, sendo que 

nesse âmbito, a doutrina tenta solucioná-lo, mas também em termos práticos, isto é, 

na jurisdição, entendida aqui como definiu Chiovenda: “poder de atribuir o Direito 

aos casos concretos, para compor as lides e resguardar o ordenamento jurídico”, 

poderíamos acrescentar, que compõe as lides, com força do trânsito em julgado, isto 

é, como a última palavra65. Aqui é que residem vários problemas, isto é, na 

aplicação do direito positivo (conjunto de enunciados prescritivos jurídicos vigentes 

num dado local e num dado espaço de tempo) para equacionar a solução de 

problemas presentes numa sociedade, problemas estes, levados ao Poder 

Judiciário. 

Chegamos ao Poder Judiciário, um dos três Poderes, que de maneira 

simplificada, se encarrega, em sua função típica, de solucionar conflitos, de acordo 

com o direito positivo, aplicando-o para isso. 

                                            
65

 Alberto Xavier, Tipicidade da Tributação, Simulação e Norma Antielisiva, pp. 70/75. 
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Surge outra pergunta: se esse Poder se utiliza de um instrumento 

(direito positivo), que é uno66, as soluções não deveriam, ao menos, guardar 

coerência? Coerência, da seguinte forma: esse Poder não poderia entrar em 

contradições, no sentido de solucionar conflitos de forma a criar outros conflitos, 

devido a não coerência ou respeito lógicos entre suas decisões. Não estamos 

falando de uniformização de opiniões, posto esse fato ser ontologicamente 

impossível, sem entrarmos na discussão das súmulas vinculantes do Supremo 

Tribunal Federal, dada a necessária e presente Hermenêutica, ínsita a esse ramo do 

saber, que é um objeto cultural (produzido pelo homem; logo poder ser modificado, 

extinto, das mais variadas formas); também lembrando que o próprio Poder 

Judiciário cria mecanismos (como por exemplo: formas, prazos, preclusões, 

instâncias, coisas julgadas, atos jurídicos perfeitos, direitos adquiridos, prescrições, 

decadências etc.) de modo a se verificar que respostas (tutelas) devem prevalecer, 

sobre outras, isso tudo em nome da Certeza do Direito, da previsibilidade, visando a 

Segurança Jurídica67. 

                                            
66

 Apud Ives Gandra da Silva Martins (org.), Crimes contra a Ordem Tributária, pp. 137/138. 

Maria Helena Diniz (Conflito de Normas, São Paulo, Saraiva, 1985, p 85) diz: “2. O sistema 
jurídico deve, teoricamente, ser coerente, por isso deve excluir asserção sobre qualquer 
inconsistência normativa. O princípio da unidade do sistema jurídico conduz à questão da 
correção do direito incorreto. Se houver um conflito normativo, ter-se-á um estado incorreto 
do sistema que deve ser solucionado, ante o princípio da resolução das contradições lógicas 
das asserções sobre as normas feitas pelo jurista ao elaborar o sistema. Para tanto, o jurista 
deverá utilizar-se de uma interpretação corretiva apontando critérios para reconhecer e 
solucionar antinomias. 3. O conflito normativo pressupõe que as normas inconsistentes 
sejam válidas, logo, só pode ser eliminado pela derrogação, que é uma função normativa 
consistente na negação da validade de uma ou de ambas as normas pela edição de outra 
norma. 4. A função derrogatória não é de nenhuma das normas conflitantes, mas de uma 
terceira norma, que prescreve que, na hipótese de haver antinomia, uma ou outra ou ambas 
perdem validade”. 
67

 Paulo de Barros Carvalho diferencia o princípio da certeza do direito do princípio da 
segurança jurídica. O princípio da certeza do direito: “(...) trata-se, também, de um 
sobreprincípio, estando acima de outros primados e regendo toda e qualquer porção da 
ordem jurídica. Como valor imprescindível do ordenamento, sua presença é assegurada nos 
vários subsistemas, nas diversas instituições e no âmago de cada unidade normativa, por 
mais insignificante que seja. A certeza do direito é algo que se situa na própria raiz do 
dever-ser, é ínsita ao deôntico, sendo incompatível imaginá-lo sem determinação específica. 

Na sentença de um magistrado, que põe fim a uma controvérsia, seria absurdo figurarmos 
um juízo de probabilidade em que o ato jurisdicional declarasse, como exemplifica Lourival 
Vilanova (10), que A possivelmente deve reparar o dano causado por ato ilícito seu. Não é 
sentenciar, diz o mestre, ao estatuir, como pretensão de validade, o certum no conflito de 

condutas. E ainda que consideremos as obrigações alternativas, em que o devedor pode 
optar pela prestação A, B ou C, sobre uma delas há de recair, enfaticamente, sua escolha 
como imperativo inexorável da certeza jurídica. Substanciando a necessidade premente da 
segurança do indivíduo, o sistema empírico do direito elege a certeza como postulado 



69 
 

Veremos, mais adiante, que há colidência entre o direito penal e o 

direito tributário, em seus fins, veiculada pela possibilidade de extinção da 

punibilidade do crime tributário, pelo pagamento do tributo e seus acessórios 

(independentemente do momento desse pagamento). 

 

1.10 – Proposta de classificação das unidades que compõem o direito positivo 

 

Seguindo essa ideia de que para ser norma jurídica completa (diferente 

das demais espécies de normas) deve haver uma sanção para seu descumprimento, 

imposta ao descumpridor, de maneira coercitiva, pelo Estado, concluímos que o 

direito positivo é composto por enunciados prescritivos jurídicos, que podem ou não 

permitir a construção de normas jurídicas, mas que estas só serão completas se 

veicularem uma sanção, que podem ser vetores para a criação e aplicação das 

normas jurídicas no âmbito do subsistema S3, pelo Poder Legislativo, pelo Poder 

Judiciário, pelo Poder Executivo e também pelos particulares e vetores para os 

demais enunciados prescritivos jurídicos no âmbito do subsistema S2.  Esses 

enunciados prescritivos jurídicos que funcionam como vetores, mesmo não 

                                                                                                                                        
indispensável para a convivência social organizada. O princípio da certeza jurídica é 
implícito, mas todas as magnas diretrizes do ordenamento operam no sentido de realizá-lo. 
Mas, além do caráter sintático dessa acepção, há outra muito difundida, que toma “certeza” 
com o sentido de "previsibilidade", de tal modo que os destinatários dos comandos jurídicos 
hão de poder organizar suas condutas na conformidade dos teores normativos existentes. 
Pensamos que esse significado de certeza quadra melhor no âmbito do princípio da 
segurança jurídica que examinaremos em seguida." Princípio da segurança jurídica: "Não há 
por que confundir a certeza do direito naquela acepção de índole sintática, com o cânone da 
segurança jurídica. Aquele é atributo essencial sem o que não se produz enunciado 
normativo com sentido deôntico; este último é decorrência de fatores sistêmicos que utilizam 
o primeiro de modo racional e objetivo, mas dirigido à implantação de um valor específico, 
qual seja o de coordenar o fluxo das interações inter-humanas, no sentido de propagar no 
seio da comunidade social o sentimento de previsibilidade quanto aos efeitos jurídicos da 
regulação da conduta. Tal sentimento tranqüiliza os cidadãos, abrindo espaço para o 
planejamento de ações futuras, cuja disciplina jurídica conhecem, confiantes que estão no 
modo pelo qual a aplicação das normas do direito se realiza. Concomitantemente, a certeza 
do tratamento normativo dos fatos já consumados, dos direitos adquiridos e da força da 
coisa julgada, lhe dá a garantia do passado. Essa bidirecionalidade passado/futuro é 

fundamental para que se estabeleça o clima de segurança das relações jurídicas, motivo por 
que dissemos que o princípio depende de fatores sistêmicos. Quanto ao passado, exige-se 
um único postulado: o da irretroatividade, que mais adiante será objeto de nossas reflexões. 
No que aponta para o futuro, entretanto, muitos são os expedientes principiológicos 
necessários para que se possa falar na efetividade do primado da segurança jurídica. 
Desnecessário encarecer que a segurança das relações jurídicas é indissociável do valor 
justiça, e sua realização concreta se traduz numa conquista paulatinamente perseguida 
pelos povos cultos. (Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, pp. 149/151). 
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permitindo a construção de normas jurídicas, têm grande importância no 

ordenamento jurídico, pois condicionam a aplicação e criação das normas jurídicas 

no nível do subsistema S3, bem como dos demais enunciados prescritivos jurídicos 

no nível do subsistema S2.  

Quando dizemos que há enunciados prescritivos jurídicos (disposições) 

na Constituição, no nível do subsistema S2, que não permitem a construção de 

normas jurídicas68 e de normas jurídicas completas, não queremos dizer que eles 

não têm importância e que não precisam ser seguidos, nos âmbitos do subsistema 

S2 e do subsistema S3; ao contrário, mas, se deles não pudermos construir normas 

jurídicas completas, por não apresentarem sanções para seus descumpridores, no 

sentido que adotamos, no âmbito do subsistema S3, terão possivelmente menor 

efetividade (eficácia social)69.  

Essa possibilidade, que defendemos, de que possa haver até em uma 

Constituição, enunciados prescritivos jurídicos dos quais não possamos construir 

normas jurídicas e normas jurídicas completas (passar para o nível do subsistema 

S3), alguns vetores do sistema, nos níveis do subsistema S2 e do subsistema S3, já 

foi defendida por constitucionalistas na primeira metade do século XX, mas não 

encontra defensores entre os mais recentes constitucionalistas; entretanto esses 

defensores não puderam se valer do pensamento em termos dos subsistemas S1, 

S2, S3 e S4 do professor Paulo de Barros Carvalho. 

Defendem essa nossa opinião: Gaetano Azzariti, Salvatore Villari, 

Giovanni Bernieri e Mario Galizia, segundo José Afonso da Silva:  

                                            
68

 “(...) ao lado da teoria imperativista, segundo a qual todas as normas jurídicas são 
imperativos, onde a imperatividade é elevada ao caráter constitutivo do direito, foram 
sustentadas doutrinas mistas, segundo as quais apenas uma parte das proposições que 
compõem um ordenamento jurídico são imperativas, e doutrinas negativas, segundo as 
quais as proposições que compõem um ordenamento jurídico não são imperativas.” 
(Norberto Bobbio, Teoria da Norma Jurídica, 2003, p.106). Somos da opinião que toda 

norma jurídica é um imperativo, mas nem todo enunciado prescritivo do direito é norma 
jurídica. 
69

 “Em suma, não haveria desassiso em afirmar-se que o sistema jurídico é formado por 
juízos de estrutura hipotética que se conjugam a juízos outros de estrutura categórica (as 
proposições que descrevem estados, pessoas e coisas), esses com funções anciliares na 
ordem jurídica global.” 
“A generalização do vocábulo ‘norma’ para expressar todas as proposições do universo 
jurídico talvez deva ser atribuída ao arrebatamento da luta antiimperativista, quando os 
prógonos dessa teoria, ansiosos em contrapor à corrente adversária os resultados das 
investigações kelsenianas, tenham, possivelmente, super valorizado a função dos juízos 
hipotéticos, outorgando-lhes o papel exclusivo de perfazer o Direito.” (Paulo de Barros 
Carvalho, Teoria da Norma Tributária, 2002, pp. 55/56).  
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“(...) certa doutrina sustenta que existem, na constituição, 
regras que não têm natureza de direito constitucional. Há até 
quem negue natureza jurídica a algumas disposições das 
constituições contemporâneas, como seriam exemplos aquelas 
dos arts. 215 da constituição Federal e seus parágrafos, tais 
como: a) o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, e 
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais; b) o Estado protegerá as 
manifestações das culturas populares, indígenas e afro-
brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 
civilizatório nacional. Diz-se que disposições como essas não 
são sequer normas jurídicas, mas só um programa de normas 
jurídicas futuras, e só têm valor político ou ético.” (g.n.) (DA 
SILVA, 2004, p. 45). 
 

José Afonso da Silva não concorda com nossa opinião e cita Saverio 

de Simone, de mesma opinião. 

“De onde nos parecer sem cabimento a distinção doutrinária 
segundo a qual há nas cartas políticas normas não 
constitucionais; e menos razão cabe àqueles que recusam 
juridicidade a certas prescrições de tal documento.” 
“6. Essa questão foi amplamente debatida na doutrina italiana, 
tendo Saverio de Simone sustentado a natureza de normas 
jurídicas de todas as que figurem na constituição, concluindo 
'que, se se pode falar de uma variada destinação das nossas 
disposições - e nesse sentido, mas somente nesse sentido, de 
sua diversidade de posição normativa; porque algumas 
disposições se refiram, em particular ao legislador; outras aos 
cidadãos; outras a cidadãos e a órgãos do Estado; outras ainda 
a todos aqueles que se encontrem residindo no Estado, 
tenham ou não a qualidade de cidadãos; e assim por diante -, 
não se pode falar, por isso, de diferente força cogente das 
disposições; pois que todas são, de modo unívoco, 
constitucionalmente cogentes para seus destinatários; e a 
possibilidade de uma aplicação direta ou mediata à relação 
social não pode levar a pensar na existência de disposições 
que não sejam normativas, ou que sejam, mais ou menos, 
diversamente normativas. Todas são normativas, mesmo 
aquelas que, a um sumário exame, menos pareçam tais.’”(DA 
SILVA, 2004, p. 46). 
 
“Muitas de suas normas precisam ser regulamentadas por uma 
legislação integrativa ulterior que lhes dê execução e 
aplicabilidade plena. Mas isso não significa que haja em seu 
texto regras não-jurídicas, como a já mencionada corrente 
doutrinária sustenta, especialmente em relação às 
programáticas, nas quais vê simples indicação ao legislador 
futuro, que pode segui-las ou não, ou pode até dispor de modo 
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divergente, negando-lhes, assim, a mínima eficácia jurídica.” 
(DA SILVA, 2004, p. 47). 
 

 Não concordamos que o legislador futuro possa não segui-las ou 

dispor contrariamente a elas, pois se o fizer, seu ato será inconstitucional, mas 

mesmo isso não será considerado sanção, no nosso conceito e por isso essas 

normas não serão normas jurídicas completas, sendo “apenas” normas jurídicas, no 

nível do S3, se puderem ser construídas a partir dos enunciados prescritivos 

jurídicos ou serão enunciados prescritivos jurídicos vetores, ainda no nível do S2, se 

deles não pudermos construir normas jurídicas (com hipótese e consequente). 

“10. Azzariti, distinguindo as normas constitucionais em 
diretivas e preceptivas, afirmou que aquelas se limitam a 
indicar uma direção ao legislador futuro, as quais não são 
verdadeiramente normas jurídicas e poderiam ser 
desobedecidas pelo legislador, sem violar a constituição. 
Adiciona, em seguida, que normas desse gênero existem em 
todas as constituições, parecendo-lhe infundada a opinião de 
que o caráter rígido da constituição exclua semelhantes 
normas. Expressa o ponto de vista de Pierandrei, que observa 
que os princípios constitucionais de caráter diretivo, mesmo 
numa ordenação rígida, 'permanecem diretivos e as leis deles 
divergentes não se tornam, somente por isso, inválidas'; assim, 
‘dizer que uma ordenação é rígida não significa dizer que suas 
disposições são, da primeira à última, absolutamente 
inderrogáveis’.”  
“Essa doutrina guarda certa semelhança com a tese de Duguit, 
que estabeleceu a distinção entre regras normativas e regras 
construtivas ou técnicas. As normativas, regras jurídicas 
propriamente ditas, são as que impõem ao homem 
determinada ação ou abstenção; contêm um preceito jurídico, 
sendo, por excelência, imperativas, constituindo o estatuto 
social, condição mesma da manutenção da vida social. As 
regras construtivas ou técnicas são estabelecidas para 
assegurar, na medida do possível, a aplicação e o respeito das 
regras normativas; organizam medidas; fixam competências; 
constituem-se regra orgânica; são imperativas apenas na 
medida em que ligam uma regra jurídica; não seriam 
propriamente jurídicas. Poucas seriam para ele, as normas 
jurídicas. Quase todas as normas da ordem jurídica são de 
natureza técnica. Daí sua doutrina de que o Direito é um 
conjunto de regras técnicas de caráter meramente hipotético e 
indicativo; não obriga a coisa alguma, mas se limita a indicar 
certas consequências, toda vez que se verificarem 
determinadas hipóteses. Assim, também, as normas 
constitucionais diretivas não seriam normas jurídicas, mas 
simples regras indicativas da legislação futura; não sendo 
normas imperativas - no entendimento da doutrina que 
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estamos expondo -, os legisladores não estariam obrigados a 
seguir-lhes a orientação, pois não impõe ação nem omissão, e 
poderiam desrespeitá-las sem consequência.” Percebemos que 
as denominadas regras normativas de Duguit corresponderiam 
às normas de comportamento de Bobbio, ao passo que as 
suas normas construtivas ou técnicas corresponderiam às 
normas de estrutura de Bobbio.” 
“11. A doutrina de Duguit foi seriamente contestada, e hoje não 
tem mais prestígio.” (DA SILVA, 2004, pp. 48/49).  
 

Percebemos que os enunciados prescritivos jurídicos vetores, que nós 

defendemos, correspondem às normas diretivas de Azzariti e Pierandrei e às regras 

construtivas ou técnicas de Duguit, pois deles não podemos construir normas 

jurídicas, ou seja, chegar ao nível do subsistema S3, permanecendo no subsistema 

S2, mas não concordamos, como já falado, que poderiam ser desrespeitadas, sem 

que os atos que as desrespeitassem fossem inválidos, pois o seriam, mesmo que 

seja necessário um pronunciamento posterior do Poder Judiciário, que, para nós, só 

teria o efeito declaratório de invalidade, isto é, o ato já era inválido ao ser concluído. 

Não concordamos com Duguit, quando este defendeu que “o Direito é um conjunto 

de regras técnicas de caráter meramente hipotético e indicativo" e de que "quase 

todas as normas da ordem jurídica são de natureza técnica”, pelos motivos 

explicitados, por Norberto Bobbio, a seguir. Se nós não atribuíssemos a invalidade 

dos atos que contrariassem esses enunciados prescritivos jurídicos vetores (normas 

diretivas de Azzariti e Pierandrei e às regras construtivas ou técnicas de Duguit) 

estaríamos burlando o caráter rígido de nossa constituição, pois ela seria alterada 

por qualquer ato e não por emenda constitucional)70. 

“As proposições jurídicas de caráter não-normativo, que 
revestem a forma lógica dos juízos categóricos, têm a função 

                                            
70

 O artigo 60, da Constituição Federal de 1988, dispõe: “A Constituição poderá ser 
emendada mediante proposta: I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos 
Deputados ou do Senado Federal; II - do Presidente da República; III - de mais da metade 
das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma 
delas, pela maioria relativa de seus membros. § 1º A Constituição não poderá ser emendada 
na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. § 2º A 
proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos 
membros. § 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. § 4º Não será objeto 
de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II- 
voto direto, secreto, universal e periódico; III- a separação dos Poderes; IV - os direitos e 
garantias individuais. § 5º a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida 
por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.” 
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de viabilizar a dinâmica normativa, à medida que 
complementam as proposições jurídicas de estrutura hipotética, 
com descrever situações, pessoas e coisas.” (g.n.) 
(CARVALHO, 2002, p. 188).  
 

Essas proposições jurídicas de caráter não-normativo (juízos 

categóricos, nos dizeres do professor Paulo de Barros Carvalho) são os enunciados 

prescritivos jurídicos, no âmbito do subsistema S2, dos quais poderemos passar 

para o nível do subsistema S3, se pudermos construir normas jurídicas (juízos 

hipotéticos com sentido deôntico completo) ou normas jurídicas completas. 

Percebemos que o problema desses enunciados prescritivos, mesmo sendo vetores, 

presentes na Constituição Federal, está no fato deles permitirem ou não a 

construção de normas jurídicas (ou seja, passarmos do nível do subsistema S2 para 

o nível do subsistema S3). 

Sobre as normas constitucionais Norberto Bobbio escreveu:  

“(...) É, portanto, de todo natural que conforme passamos das 
normas inferiores às superiores, nos aproximamos da fonte do 
poder, e por isso diminui a carga de autoridade entre quem 
estabelece a norma e quem deve segui-la, o aparato coercitivo 
perde vigor e eficiência, até que, chegando às fontes do próprio 
poder, isto é, ao poder supremo (como o que se denomina 
'constituinte'), uma força coercitiva não é mais absolutamente 
possível, pela contradição que não o consente, ou seja, porque 
se esta força existisse, aquele poder não seria mais supremo.” 
(BOBBIO, 2003, p. 168). 
 

Lenio Luiz Streck comentou sobre a falta de respeito a essas normas, 

que para nós, muito devido ao fato de não apresentarem sanções para seus 

descumpridores (não seriam, para nós, normas jurídicas completas).  

“Com efeito, passados quinze anos desde a promulgação da 
Constituição, parcela expressiva das regras e princípios nela 
previstos continua ineficazes (sic). Essa inefetividade põe em 
xeque, já de início e sobremodo, o próprio artigo 1º da 
Constituição, que prevê a dignidade da pessoa humana como 
um dos fundamentos da República brasileira, que, segundo o 
mesmo dispositivo constitui-se em um Estado Democrático de 
Direito. Daí a necessária pergunta: qual é o papel (e a 
responsabilidade) do jurista nesse complexo jogo de forças, no 
interior do qual Konder Comparato denuncia a 'morte espiritual 
da Constituição'? Quais as condições de acesso à justiça do 
cidadão, visando ao cumprimento (judicial) dos direitos 
previstos na Constituição?”  
“É por demais evidente que se pode caracterizar a Constituição 
brasileira de 1988 como uma 'Constituição social, dirigente e 
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compromissária', alinhando-se com as Constituições européias 
do pós-guerra. O problema é que, como alerta Guerra Filho, a 
simples elaboração de um texto constitucional, por melhor que 
seja, não é suficiente para que o ideário que o inspirou se 
introduza efetivamente nas estruturas sociais, passando a 
reger com preponderância o relacionamento político de seus 
integrantes. Daí a eficácia das normas constitucionais exige um 
redimensionamento do papel do jurista e do Poder Judiciário 
(em especial da Justiça Constitucional) nesse complexo jogo 
de forças, na medida em que se coloca o seguinte paradoxo: 
uma Constituição rica em direitos (individuais, coletivos e 
sociais) e uma prática jurídico-judiciária que, reiteradamente, 
(só) nega a aplicação de tais direitos.” (STRECK, 2004, pp. 14 
e 15). 
 

Jorge Miranda disse que não basta haver princípios e objetivos a 

serem seguidos, expressos na Constituição, sem a “justiça constitucional”71. 

 Lenio Luiz Streck comenta  

“De observar, nesse sentido, que, se a doutrina constitucional 
trabalhara durante as ordens constitucionais anteriores, com 
uma classificação de normas constitucionais, onde as normas 
programáticas ficavam relegadas a um plano secundário, 
parece lógico que, na presença de um novo texto 
constitucional, que buscou inspiração no contemporâneo 
constitucionalismo europeu, seria necessário que fosse 
elaborada uma nova teoria acerca da eficácia das normas. 
Recorde-se que essa discussão acerca da (des)classificação 
das normas constitucionais já estava superada desde há muito 
no direito contemporâneo, valendo trazer a lume a polêmica 
Crisafuli e Azzariti, e os escritos de Canotilho e de Jorge 
Miranda, apenas para citar alguns autores de além-mar.” 
(STRECK, 2004, p. 29). 
 

Abonando a nossa ideia de que há enunciados prescritivos jurídicos, 

mesmo vetores, na Constituição Federal, ou seja, no nível do subsistema S2, que 

não permitem a construção de normas jurídicas ou de normas jurídicas completas, 

no nível do subsistema S3, como as chamadas normas programáticas, mas que 

devem ser seguidos, mesmo não permitindo a construção de normas jurídicas que 

disponham de sanções para seus descumpridores, devemos trazer o seguinte: 

“Preocupado com a problemática relacionada à ineficácia 
histórica das normas programáticas, Ingo Sarlet, em 
percuciente abordagem, prefere chamá-las de ‘normas de 
cunho programático’, asseverando, desde logo, que todas as 
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 In Lenio Luiz Streck, Jurisdição Constitucional e Hermenêutica - Uma Nova Crítica do 
Direito, p. 18. 
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normas consagradoras de direitos fundamentais são dotadas 
de eficácia. Assim, estas acarretam a revogação dos atos 
normativos anteriores e contrários ao conteúdo da norma 
definidora de direito fundamental, e, por via de consequência, 
sua desaplicação, independentemente de uma declaração de 
inconstitucionalidade. Trata-se, aí, de eficácia derrogatória72; as 
normas de cunho programático contêm imposições que 
vinculam o legislador, no sentido que este não apenas está 
obrigado a concretizar os programas, tarefas, fins e ordens, 
mas também que o legislador, ao cumprir seu desiderato, não 
pode afastar-se dos parâmetros preestabelecidos nas normas 
definidoras de direitos fundamentais a prestações; com base 
nisso, constata-se, aduz o professor gaúcho que também se 
impõe a declaração da inconstitucionalidade de todos os atos 
normativos editados após a vigência da Constituição, caso 
colidentes com o conteúdo dos direitos fundamentais, isto é, 
caso contrário ao sentido dos princípios e regras contidos nas 
normas que os consagram; os direitos fundamentais 
prestacionais de cunho programático constituem parâmetro 
para a interpretação, integração e aplicação das normas 
jurídicas, já que contêm princípios, diretrizes e fins que 
condicionam a atividade dos órgãos estatais e influenciam, 
neste sentido, toda a ordem jurídica, resultando, ainda neste 
contexto, no condicionamento da atividade discricionária da 
Administração e do Poder Judiciário na aplicação, interpretação 
e concretização de suas normas e das demais normas 
jurídicas; ainda mais, os direitos fundamentais a prestações - 
mesmo que dependam de lei - geram sempre algum tipo de 
posição jurídico-subjetiva, tomando-se esta em um sentido 
amplo, e não restrita à concepção de um direito subjetivo 
individual a determinada prestação estatal; por último, assinala 
Sarlet que os direitos já realizados ficam sob a salvaguarda da 
cláusula de proibição de retrocesso social. Cf. Sarlet, Ingo. A 
eficácia dos direitos fundamentais. 2ª ed. rev. e atualizada. 
Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2001, pp. 271 e segs. Já 
Marcelo Neves, embora reconheça o forte componente 
ideológico e a profunda imprecisão semântica (vaguesa e 
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 Lembremos que revogação é gênero, dos quais são espécies: a abrogação, que é a 
revogação total e a derrogação, que é a revogação parcial. 
A revogação poder ser: expressa, quando o texto revogador assim o determinar ou tácita, 
quando o texto não for expresso em relação à revogação, mas ela se dará por 
incompatibilidade com o texto revogado. Essa revogação tácita pode se dar quando houver 
essa incompatibilidade ou quando o texto novo (revogador) disciplinar totalmente a matéria. 
O artigo 2º, da Lei de Introdução às normas do direito brasileiro (Decreto-lei nº 4.657/42), 
dispõe: “Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique 
ou revogue. § 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando 
seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei 
anterior. § 2º A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já 
existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. § 3º Salvo disposição em contrário, a lei 
revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.” 
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ambigüidade) das normas programáticas, deixa claro seu 
entendimento no sentido de que 'por descumprimento de 
norma programática, sempre é possível, nos sistemas de 
Constituição rígida, o questionamento jurídico da 
inconstitucionalidade de lei'. In: Teoria da Inconstitucionalidade 
das leis. São Paulo. Saraiva, 1988, p. 103.” (STRECK, 2004, p. 
29). 
 

Esse caráter jurídico das normas programáticas73, dos princípios 

implícitos e explícitos no texto constitucional, bem como sua força vinculante, teve 

em J. J. Gomes Canotilho, um grande defensor; esse doutrinador desenvolveu 

estudos em torno da chamada constituição dirigente, seguindo essa ideia. A 

expressão constituição dirigente, segundo Lenio Luiz Streck, é de Peter Lerche 

(dirigierende Verfassung)74. Essa doutrina influenciou a doutrina constitucional da 

Europa continental e também de países latinos, como o Brasil75. O doutrinador 

português vem mudando sua opinião sobre o assunto, a esse respeito são 

extremamente úteis as observações a seguir:  

 

“Com efeito, em sua primeira fase (década de 80, a partir de 
obras como Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador), 
que aqui se pode denominar de Canotilho I, o professor 
coimbrano chegou a afirmar que já se não podia falar de 
normas (textos jurídicos) programáticas e, portanto, as assim 
denominadas ‘normas programáticas’ não são o que lhes 
assinalava a doutrina tradicional: ‘simples programas’, 
‘exortações morais’, ‘declarações’, ‘sentenças políticas’, etc, 
juridicamente desprovidas de qualquer vincularidade, e, sim, 
que às normas programáticas é reconhecido hoje um valor 
jurídico constitucionalmente idêntico ao dos restantes preceitos 
da Constituição. Nesse sentido, afirmava o mestre português 
que a positividade jurídico-constitucional das assim 
denominadas normas programáticas significa, 
fundamentalmente, o seguinte: 1) vinculação do legislador, de 
forma permanente, à sua realização (imposição constitucional); 
2) como diretivas materiais permanentes, elas vinculam 
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 “(...) Programáticas aquelas normas constitucionais através das quais o constituinte, em 
vez de regular, direta e imediatamente, determinados interesses, limitou-se a traçar-lhes os 
princípios para serem cumpridos pelos seus órgãos (legislativo, executivos, jurisdicionais e 
administrativos), como programas das respectivas atividades, visando à realização dos fins 
sociais do Estado.” (José Afonso da Silva, Aplicabilidade das Normas Constitucionais, p. 

138). 
74

 Lenio Luiz Streck, Jurisdição Constitucional e Hermenêutica - Uma Nova Crítica do Direito, 

p. 114. 
75

 Ibid., pp. 114/115.  
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positivamente todos os órgãos concretizadores, devendo estes 
tomá-las em consideração em qualquer dos momentos da 
atividade concretizadora (legislação, execução, jurisdição); 3) 
como limites negativos, justificam a eventual censura, sob 
forma de inconstitucionalidade, em relação aos atos que as 
contrariam.” (STRECK, 2004, p. 115).  
 

Podemos perceber que essas ideias não fogem do que foi proposto por 

nós, para os enunciados prescritivos jurídicos vetores, mas, como dissemos, isso 

não significa que todos permitirão a construção de normas jurídicas e normas 

jurídicas completas, isso devido à espécie de consequência para seus 

descumprimentos (sanção para o descumprimento - nulidade - e não para o 

descumpridor). 

Canotilho defende agora o chamado constitucionalismo reflexivo: 

“’(...) um dos desafios com que se defronta este 
constitucionalismo moralmente reflexivo consiste na 
substituição de um direito autoritariamente dirigente mas 
ineficaz através de outras fórmulas que permitam completar o 
projeto da modernidade - onde ele não se realizou - nas 
condições complexas da pós-modernidade. Nesta perspectiva, 
certas formas já apontadas de 'eficácia reflexiva' ou de 
‘direcção indireta’ - subsidiariedade, neocorporativismo, 
delegação - podem apontar para o desenvolvimento de 
instrumentos cooperativos que, reforçando a eficácia, 
recuperam as direções justas do princípio da responsabilidade 
apoiando e encorajando a dinâmica da sociedade civil (...) a lei 
dirigente cede lugar ao contrato, o espaço nacional alarga-se à 
transnacionalização e globalização, mas o ânimo de mudanças 
aí está de novo nos 'quatro contratos globais'. Referimo-nos ao 
contrato para as necessidades globais - remover as 
desigualdades - o contrato cultural - tolerância e diálogo de 
culturas - contrato democrático - democracia como governo 
global e contrato do planeta Terra - de - desenvolvimento 
sustentado. Se assim for, a constituição dirigente fica ou ficará 
menos espessa, menos regulativamente autoritária e menos 
estatizante, mas a mensagem subsistirá, agora enriquecida 
pela constitucionalização da responsabilidade, isto é, pela 
garantia das condições sob as quais podem coexistir as 
diversas perspectivas de valor, conhecimento e ação.” 
(STRECK, 2004, p. 116). 
 

Nós podemos perceber que o ilustre constitucionalista português 

defendia o caráter normativo jurídico das normas (disposições) programáticas, já no 

nível do subsistema S2, em virtude de suas finalidades, isto é, se valia da teleologia 
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para enquadrá-las como normas jurídicas, o que está em desacordo com o que 

defendemos. Ele continua sobre o direito constitucional:  

“(...) ’deixou de ser uma disciplina dirigente para se volver em 
disciplina dirigida. Em vez de gravitar sobre si próprio, 
ganhando neste movimento de rotação os seus campos de 
atração autônomos, passou a fazer figura de satélite artificial 
dirigido. (...) O que se nos afigura, porém, característico 
finisecular é a sua inquestionável perda da centralidade 
jurídico-política,’” (STRECK, 2004, p. 117). 
 

 Mais uma vez discordamos, pois para nós a Constituição representa o 

centro de onde partem todos os demais “ramos do direito.” 

Canotilho atribui à globalização um dos fatores que atacou a defesa da 

ideia e da teoria de constituição dirigente. 

“(...)’a Constituição dirigente é um produto acabado de um 
projecto da modernidade, quer em termos de sujeito histórico, 
quer em termos de homem triunfante na sua capacidade de 
transformação. Assim entendida, a Constituição dirigente 
enfrentou grandes dificuldade (sic), resultantes dos ataques 
das correntes mais conservadoras, mas também das criticas de 
alguns normativistas sociológicos (caso do Direito Alternativo e 
de algumas correntes mais pós-modernas que acreditam pouco 
numa directividade normativa, numa directividade do centro e 
acreditam mais num esquema difuso). (...) Mas isto não pode 
significar que não sobrevivam algumas dimensões importantes 
da programaticidade constitucional e do dirigismo 
constitucional. Tentarei deixar um breve apontamento sobre 
estas dimensões. Em primeiro lugar, em termos jurídico-
programáticos, uma Constituição dirigente - já explicitei isso 
várias vezes - representa um projecto histórico pragmático de 
limitações dos poderes de questionar do legislador, da 
liberdade conformação do legislador, de vinculação deste aos 
fins que integram o programa constitucional. Nesta medida, 
penso que continuamos a ter  algumas dimensões de 
programaticidade: o legislador não tem absoluta liberdade de 
conformação, antes tem de mover-se dentro do 
enquadramento constitucional. Esta a primeira sobrevivência 
da Constituição dirigente em termos jurídicos-programáticos. 
Uma outra dimensão desta sobrevivência liga-se à segunda 
parte da pergunta do Professor Eros Grau, que quer saber se 
não estou a deslocar a directividade do texto constitucional 
interno, do texto constitucional nacional, para o plano 
internacional, para o plano supranacional. A este propósito, 
penso que as Constituições nacionais, agrade-nos ou não esta 
ideia, estão hoje em rede. Em termos de inter-organizatividade 
elas vêm 'conversando' com outras Constituições e com 
esquemas organizativos supranacionais, vão desbancando 
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algumas normas, alguns princípios das próprias Constituições 
nacionais. Neste aspecto, pode falar-se de fraqueza das 
Constituições nacionais: quem passa a mandar, quem passa a 
ter poder são os textos internacionais. Mas a directividade 
programática permanece, transferindo-se para estes. Há uma 
outra dimensão que me dá alguma tranqüilidade. Quando, por 
exemplo, se dizia no texto constitucional que era preciso 
assegurar a igualdade real entre os portugueses, a igualdade 
entre homens e mulheres, a coesão constitucional, diziam 
alguns: 'isto é programaticidade, isto é, um aleluia jurídico, isto 
não tem vinculatividade'. Pelo simples facto de estarem 
consagrados na Constituição da República Portuguesa - 
suspeita em termos ideológicos - não faltaram vozes a 
considerar aqueles objectivos com um entulho programático, 
sem qualquer força vinculativa.  Agora, quando esses mesmos 
objectivos constam de tratados internacionais, toda a gente 
vem dizer que é preciso levá-los a sério, dada a imperatividade 
e normatividade das cláusulas dos Tratados que apontam para 
a igualdade entre homens e mulheres. Agora, aquelas mesmas 
vozes reconhecem e sublinham a imperatividade dos textos 
que apontam para a igualdade real e para a coesão económica 
(sic) e social. E não discutem a imperatividade do Tratado de 
Amsterdã quando consagra direitos sociais dos trabalhadores. 
Nesta perspectiva é que eu afirmei existir uma certa 
deslocação: a imperatividade desloca-se do texto constitucional 
para os estudos de organizações supranacionais. Mas é claro 
que permanece sempre o problema final: por que razão esta 
dimensão normativa, este programa, tem uma maldade 
congénita (sic) quando está consagrado numa Constituição 
nacional, e tem uma bondade natural quando resulta de um 
tratado internacional? Por que razão é bom 'fora-de-portas' e é 
mau 'intra-muros' (sic)? É este o problema que eu queria focar 
quando me referi a esta deslocação da directividade para o 
plano internacional, e este problema está em aberto’”. 
(STRECK, 2004, pp. 120/122). 
 

Todo esse exposto vem a confirmar o que defendemos; embora, de 

modo sucinto, pois fugiríamos do tema do presente trabalho, acreditamos que essas 

disposições entre nações são cumpridas, portanto efetivas (eficazes socialmente, no 

nível internacional) devido a sanções impostas aos descumpridores de suas regras, 

regras que são impostas também como pré-requisitos para a adesão de outros 

países aos tratados. As sanções mais utilizadas nesses tratados, mesmo que ainda 

não expressas, mas sempre presentes implicitamente como coação, são as sanções 

econômicas. 

 Para encerrar esse tema (direito constitucional programático  direito 

reflexivo) vale mencionar o seguinte trecho de Lenio Luiz Streck:  
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“(...) Esse debate, embora profícuo chega o Direito brasileiro no 
meio de uma crise do Estado, do Direito, e da dogmática 
jurídica. Parece não restar dúvida de que as críticas dirigidas 
por Canotilho ao modelo de Estado e de Constituição estão 
fundadas, em boa parte, na 'teoria do Direito reflexivo', no 
interior do qual não se admite a transferência da linguagem de 
um sistema para outro, tornando-se inaceitável, em termos 
sistêmicos, aquilo que hoje se denomina de politização do 
jurídico e judicialização do político. O Direito é entendido 
apenas como funcionalmente estabilizador de expectativas de 
comportamentos. O sistema jurídico passa a ser um redutor de 
complexidades, desindexado de todos os demais sistemas de 
ação. Em termos de Direito reflexivo, o Direito não transforma a 
sociedade; apenas reduz as complexidades. Esse modelo de 
Direito, alerta Bercovici, não está livre de críticas: para 
funcionar sem grandes traumas, a sociedade depende do 
acatamento pelos vários sistemas dos princípios da 
‘responsabilidade social’ e ‘consciência global’. Ou seja, critica-
se a ‘tópica’ pretensão do Estado e da Constituição de 
quererem regular a vida social mediante um programa de 
tarefas e objetivos a serem concretizados de acordo com as 
determinações constitucionais e, em seu lugar, propõe-se não 
menos utopicamente, que os vários sistemas agirão 
coordenados pela ideia de ‘responsabilidade social’.”  
“Observa-se, assim, que as tese sistêmicas examinadas sob o 
ângulo do Direito reflexivo, caminham na contramão daquilo 
que se pode denominar de força normativa da Constituição e 
constitucionalismo dirigente (...).” (STRECK, 2004, p. 128). 
 

 Mais uma vez achamos que o problema não está no fato dos 

enunciados prescritivos jurídicos vetores, programáticos, estarem na Constituição, 

visando serem nortes a serem seguidos, o problema está em se poder criar deles 

normas jurídicas completas que podem “sancionar” os seus descumpridores, por 

isso, muitos não são buscados ou são até contrariados. 

 Muitos dos que defendem a ideia não sancionista, como diferenciador 

das normas jurídicas perante as demais, citam como exemplo o Direito Internacional. 

Defendemos que, ou deixamos de considerá-lo realmente portador de normas 

jurídicas completas, ou do contrário, utilizaremos a guerra, como sanção entre os 

Estados; podemos também considerar que existem outras sanções, como embargos 

comerciais, taxações excessivas a produtos estrangeiros, bem como o corte de 

relações diplomáticas, que consiste, como consequência, em se desconsiderar 

aquele Estado, no plano das relações entre as nações. Também devemos lembrar 



82 
 

que a comunidade internacional regulamentou o direito de represálias e o direito de 

guerra76. 

Ainda devemos lembrar a conclusão de Norberto Bobbio:  

“(...) Por conseguinte, podemos dizer, em geral, que todo 
ordenamento internacional, diversamente do estatal, é fundado 
sobre o princípio da autotutela e que, portanto, o que diferencia 
o ordenamento internacional do estatal não é a ausência ou 
presença de sanções organizadas, mas a organização da 
sanção através da autotutela ou da heterotutela (...).” (BOBBIO, 
2003, p. 173). 
 

  Podemos considerar que o ordenamento jurídico internacional é um 

ordenamento composto pela pluralidade dos ordenamentos estatais que o compõe, 

no sentido de não haver um órgão supra-estatal, capaz, de per si, de impor sanções 

aos países, e executá-las; alguns podem argumentar que esse órgão existe, e é a 

Organização das Nações Unidas (ONU), mas devemos lembrar que esse órgão não 

toma decisões próprias, independentes, no sentido de que suas decisões são a 

soma das decisões de seus integrantes, o que desnaturaliza a ideia de uma sanção 

na forma de heterotutela. Também devemos lembrar, em nosso presente, no qual a 

ONU foi contra a invasão norte-americana ao Iraque, e que mesmo assim, os 

Estados Unidos da América entraram em guerra contra esse país; percebemos 

assim, que o ordenamento internacional não tem força, atualmente, para fazer 

cumprir suas decisões e muito menos impor sanções para aqueles que as 

descumpram. No Direito Internacional, ainda vale a antiga ideia da lei do mais forte, 

que é caracterizado pela riqueza da economia do país, mas principalmente, pelo seu 

poderio bélico. Remetemos o autor para o interessantíssimo diálogo epistolar entre 

Albert Einstein e Sigmund Freud, veiculado e comentado no subcapítulo 7.2.8 - Por 

que a Guerra? (1933 [1932]), deste trabalho. 

 Os não sancionistas também defendem que, se uma norma só é 

jurídica por apresentar uma sanção, essa norma que a veicula, terá, se não 

cumprida, ser o pressuposto de uma outra norma sancionatória, fazendo com que se 

inicie uma cadeia de normas, que terminará com uma norma, que se descumprida, 

não terá sanção. Norberto Bobbio, com o qual concordamos, remete à 

argumentação de que ao subirmos na hierarquia das normas, nos aproximaremos 
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do poder supremo (que no nosso caso, é o constitucional) e isso faz, em última 

análise, de forma resumida, que para esse poder, não haverá sanção, mesmo 

porque, se elas existissem para ele, isso seria um contra-senso, pois ele deixaria de 

ser o poder supremo77. Essas normas superiores dependem da adesão espontânea, 

representando um mínimo de consenso perante o poder. Lembremos que podemos 

definir poder, como sendo a imposição unilateral da vontade.  

 

“(...) Mas se prescindirmos desta contraposição puramente 
teórica, e olharmos sem preconceito a realidade histórica, 
perceberemos que força e consenso se mesclam, e que não há 
Estado tão despótico que não se fie também no consenso (pelo 
menos, com a fidelidade dos seus acólitos, o déspota deve 
poder contar), nem Estado fundado no contrato que não 
contenha necessidade da força para manter os dissidentes 
contidos (...).” (BOBBIO, 2003, p. 176). 
 
“Como se vê, a opção do poder no estado de Direito não é 
arbitrária, mas ocorre no âmbito de um processo axiológico. (...) 
Por outras palavras, a meu ver a decisão do poder ocorre no 
âmbito nomogenético e representa o triunfo de um dos 
caminhos decorrentes do valor perante os fatos. No Estado de 
Direito a escolha não resulta de mero arbítrio, mas de um livre 
cotejo de valorações em sintonia com os fins visados pela 
comunidade.” (REALE, 2004, p. A2)78. 
 

 “(...) Ter autoridade, é ter capacidade de seleção entre alternativas, a 

qual é manifestada por decisão. Quem tem autoridade pode motivar outros a 

assumir sua decisão como premissa de comportamento de modo vinculatório.” 

(FERRAZ Jr., 2003, p. 74). Percebemos que autoridade se relaciona intimamente 

com poder. 

 O princípio, que liga o descumprimento de uma norma jurídica à sua 

respectiva sanção, é o chamado princípio retributivo. 

 Hans Kelsen defende que a conduta prescrita, não é a conduta devida 

(dever ser), mas a sanção é que é devida79.  

“(...) Sanções transcendentes são aquelas que, segundo a 
crença das pessoas submetidas ao ordenamento, provêm de 
uma instância suprahumana. (...) Completamente distintas das 
sanções transcendentes são aquelas que não só se realizam 
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no aquém, dentro da sociedade, mas também são executadas 
por homens, membros da sociedade, e que por isso, podem 
ser designadas como sanções socialmente imanentes. Tais 
sanções podem consistir na simples aprovação ou 
desaprovação, expressa de qualquer maneira por parte de 
nossos semelhantes ou em atos específicos, determinados 
mais rigorosamente pelo ordenamento social, o qual também 
designa os indivíduos por quem esses atos são realizados ou 
postos num processo pelo mesmo ordenamento regulado.” 
(KELSEN, 1995, p. 31).  
 

As sanções jurídicas são exemplo das sanções socialmente imanentes. 

“(...) Uma ‘ordem’ é um sistema de normas cuja unidade é 
constituída pelo fato de todas elas terem o mesmo fundamento 
de validade. E o fundamento de validade de uma ordem 
normativa é - como vemos - uma norma fundamental da qual 
se retira a validade de todas as normas pertencentes a essa 
ordem.” (KELSEN, 1995, p. 33). 
 

 No passado remoto, não só os homens podiam sofrer a imposição de 

sanções, mas também os animais e os serem inanimados, pois se considerava que 

os animais também tinham alma; hoje, isso já não mais ocorre, mas isso não quer 

dizer que, a conduta dos homens em relação aos animais e bens inanimados, não 

seja regulada por normas jurídicas completas (seu descumprimento implica na 

imposição de uma sanção)80.  

 Uma norma jurídica regulamenta uma conduta, que pode se referir 

mediata ou imediatamente a outro indivíduo ou indivíduos (como por exemplo, a 

coletividade). 

 O ordenamento jurídico trouxe para si, com exclusividade, a 

possibilidade do uso da força, de maneira lícita, mas isso não ocorre sempre, como 

podemos perceber no caso da licitude de uso da força81, como por exemplo, no 

estado de necessidade ou na legítima defesa. 

“A segurança coletiva visa à paz, pois a paz é ausência do 
emprego da força física. Determinando os pressupostos sobre 
os quais deve recorrer-se ao emprego da força e os indivíduos 
pelos quais tal emprego deve ser efetivado, instituindo um 
monopólio da coerção por parte da comunidade, a ordem 
jurídica estabelece a paz nessa comunidade por ela mesma 
constituída.” (KELSEN, 1995, p. 41). 
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 Como já dissemos anteriormente, no Estado moderno, à polícia 

incumbe a permissão de se usar a força, para manter a ordem, evitar os atos ilícitos, 

bem como cumprir as determinações do Poder Judiciário, como por exemplo, 

executar as sanções impostas por esse poder, de acordo com o ordenamento 

jurídico. 

 “A sanção é consequência do ilícito; o ilícito (ou delito) é um 

pressuposto da sanção” (KELSEN, 1995, p. 43). Devemos lembrar que, os 

penalistas definem um ato contrário ao ordenamento jurídico penal, como infração 

penal, gênero, do qual são espécies: o crime ou delito e as contravenções penais ou 

delitos anões. A medida de segurança é uma espécie de sanção, para os penalistas, 

imposta a determinados indivíduos, mesmo que estes não tenham realizado uma 

ação ou omissão, determinada como ato ilícito82. 

 Hans Kelsen lembra que o emprego da força física não é privativo das 

autoridades estatais, citando como exemplo, a permissão dada aos pais (limitada à 

manutenção da saúde do filho), de usá-la, para educá-los. O mesmo autor defende 

que sanção é gênero, do qual são espécies, as penas e as execuções civis, estas 

servindo para reparar os danos causados pelo ato ilícito83. Essas execuções civis 

visam restabelecer o status que existia anteriormente ao acontecimento do ato ilícito. 

 O princípio penal nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, 

segundo Hans Kelsen, com o qual concordamos, pode ser estendido para todo o 

ordenamento jurídico84. 

 Hans Kelsen defende que o ilícito é um pressuposto (condição) e não 

negação do Direito, pois a ele será imposta uma sanção85. 

 Para o mesmo citado autor, o fato de alguém ser obrigado a se portar 

de determinada maneira, devido a uma norma jurídica, consiste em um dever 

jurídico. Nós concordamos com os processualistas civis que diferenciam dever (algo 

que se deve sempre fazer, portanto perene), da obrigação (que desaparece com o 

seu cumprimento) e do ônus (que se não cumprido, acarreta prejuízos processuais, 

para quem não o observou). 

 “(...) a eficácia manifesta-se tanto na efetiva observância das normas 

jurídicas, isto é, no cumprimento dos deveres jurídicos por ela estatuídos, como na 
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aplicação das normas jurídicas, isto é, uma efetivação das sanções por elas 

estatuídas.” (KELSEN, 1995, p.130). 

 O conceito de Hans Kelsen a respeito do que é ser jurídico confunde-

se com a ideia que nós temos de personalidade, isto é a aptidão para se contrair 

direitos e obrigações86. 

 “(...) Um indivíduo é juridicamente obrigado a uma determinada 

conduta quando uma oposta conduta sua é tornada pressuposta de um ato 

coercitivo (sanção).” (KELSEN, 1995, p. 133). 

 O mesmo ilustre doutrinador classifica as normas jurídicas segundo o 

fato de apresentarem, em si próprias, uma sanção, para a hipótese de seu não 

cumprimento, sendo que essas normas são chamadas de autônomas, ao passo que 

as normas que não apresentam em si próprias, uma sanção, para a hipótese de seu 

não cumprimento, dependendo portanto, de uma sanção estabelecida em outra 

norma jurídica, são chamadas de não autônomas. Para ele, a sanção de execução 

consiste no dever de se indenizar os prejuízos causados87. 

 Cumpre salientar que por fato jurídico, nós entendemos aquele fato ao 

qual o Direito implica consequências, devendo lembrar que diferenciamos evento, 

como sendo o acontecimento no mundo fenomênico, de fato, que é o evento vertido 

em linguagem competente, previsto no antecedente (hipótese) de uma norma 

jurídica. 

“(...) A sanção não é em si mesma um dever - ela pode ser 
estatuída como tal, porém, não tem necessariamente de o ser -
, mas é o ato coercitivo que uma norma liga a uma determinada 
conduta cuja conduta oposta é, desse modo, juridicamente 
prescrita, constituindo o conteúdo de um dever jurídico.” 
(KELSEN, 1995, p. 138). 

 

“A coercitividade do direito exige que o sistema jurídico possua normas 

deste último tipo. Se não houvesse normas de execução, não se poderia dizer que a 

coerção é um elemento essencial do direito.” (ROBLES, 2005, p. 17). 

Faremos então agora, para concluirmos, uma proposta classificatória 

dos elementos (unidades) do direito positivo. Num primeiro contato com o nosso 

direito positivo identificaremos os grafemas (tinta no papel) de todos os documentos 
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que o compõem; esse primeiro plano (nível ou âmbito) é denominado de subsistema 

S1. A partir desse plano do subsistema S1, passamos a identificar os enunciados 

que existem no direito positivo, sendo que esses enunciados são enunciados 

prescritivos jurídicos, sendo que alguns terão a função de vetores para os demais 

(devem ser seguidos; trazem orientações), sendo estes denominados de enunciados 

prescritivos jurídicos vetores (que até podem ser denominados princípios jurídicos 

no sentido de valores ou limites objetivos), ao passo que os demais podemos 

denominar de enunciados prescritivos jurídicos simples. Não podemos deixar de 

lembrar que todos os enunciados prescritivos jurídicos (vetores ou simples) 

pertencem ao plano do subsistema S2. A partir do plano subsistema S2 passaremos 

a construir as normas jurídicas, sempre tomadas no seu sentido estrito, que nos 

dizeres do professor Paulo de Barros Carvalho, podem ser conceituadas como 

unidades mínimas irredutíveis, com sentido deôntico completo, construídas pelo 

intérprete, a partir da leitura dos textos de direito positivo (já percebemos de plano 

que não há identidade entre enunciados prescritivos jurídicos e normas jurídicas), 

que podem ser vetoras para a criação, aplicação, modificação e interpretação das 

demais normas jurídicas, sendo essas normas jurídicas vetoras, os chamados 

princípios jurídicos (no sentido de normas jurídicas); as demais normas jurídicas, são 

as denominadas normas jurídicas simples (ou regras). Todas as normas jurídicas 

(vetoras ou simples) pertencem ao plano do subsistema S3. Agora, em relação às 

normas jurídicas completas (norma jurídica primária em conjunção com a sua 

respectiva norma jurídica secundária) temos duas opções classificatórias: ou as 

consideramos como uma subclasse, dentro da classe das normas jurídicas, no plano 

do subsistema S3, se dermos mais importância ao fato de serem juízos hipotéticos, 

dotados de um antecedente (hipótese) e um consequente, ou, se dermos mais 

importância ao fato da conjugação de uma norma jurídica primária com a sua 

respectiva norma jurídica secundária, no sentido de nos importar mais essa relação 

entre ambas (que pode ser considerada uma forma de coordenação, pois uma 

completaria a outra, ou até mesmo, uma forma de subordinação, no sentido da 

secundária depender, para incidir, do descumprimento da primária, por isso, os 

termos primária e secundária, no sentido de sucessão lógica e cronológica), nessa 

última opção, as normas jurídicas completas já estariam no plano do subsistema S4 

(numa espécie de relação internormativa). Continuando até o último plano, se 

consideramos as normas jurídicas completas como integrantes também do 
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subsistema S3, a partir do plano do subsistema S3, formaremos o plano do 

subsistema S4, composto pelas relações de coordenação e subordinação entre as 

normas jurídicas sendo que também podemos considerar as normas jurídicas 

completas como uma espécie dentro do nível do subsistema S4, pois são formadas 

por relações internormativas (entre as primárias e as secundárias) e poderíamos 

ainda, deixar para o plano do subsistema S5, todas as demais formas de relação 

(subordinação e coordenação) entre as normas jurídicas, que não a que existe, em 

nossa opinião, entre as normas jurídicas primárias e as normas jurídicas 

secundárias, para formarem as normas jurídicas completas. 

Para concluir, percebemos que nem todos os enunciados prescritivos 

jurídicos (que estão no nível do subsistema S2), nos permitirão a construção de 

normas jurídicas (que formam o nível do subsistema S3), o que não quer dizer que 

eles não tenham importância, pois mesmo no nível do subsistema S2 há enunciados 

prescritivos jurídicos vetores (princípios jurídicos como valores ou limites objetivos) 

que devem ser respeitados na criação, aplicação e interpretação dos demais 

enunciados prescritivos jurídicos, no nível do subsistema S2 e das normas jurídicas 

no nível do subsistema S3.  

Também vislumbramos a possibilidade de haver relações de 

coordenação e subordinação entre os enunciados prescritivos jurídicos, no nível do 

subsistema S2. 

Tentaremos colocar nossa proposta num quadro, sendo que os 

componentes de cada subsistema marcados com “*” nos mostram que dependerão 

da opção classificatória, sendo que, a princípio, nos parecem todas plausíveis.  
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Plano do subsistema S1 

- Grafemas 

          

 

Plano do subsistema S2 

- Enunciados prescritivos jurídicos simples 

                                                        + 

- Enunciados prescritivos jurídicos vetores (princípios jurídicos como valores ou 

limites objetivos) 

 

 

Plano do subsistema S3 

- Normas jurídicas simples (regras) 

                                                        + 

- Normas jurídicas completas * 

                                                        + 

- Normas jurídicas vetoras (princípios jurídicos como normas jurídicas que 

veiculam valores ou limites objetivos) 

 

 

Plano do subsistema S4 

                           - Normas jurídicas completas * 

                                                       + 

- Relações de subordinação e coordenação entre as normas jurídicas 

 

 

 

Plano do subsistema S5 

- Demais relações de subordinação e coordenação entre as normas jurídicas, 

que não as da norma jurídica completa (norma primária + norma secundária)* 
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CAPÍTULO 2 – DO SISTEMA NA OBRA DE MARIO G. LOSANO 

 

  O professor italiano Mario G. Losano desenvolveu uma espécie de 

tratado a respeito do tema “sistema”, com seus conceitos e usos na civilização 

ocidental, em vários ramos do saber, com sua respectiva evolução na história. 

  Buscaremos fazer uma espécie de resumo de sua obra, veiculada em 3 

volumes, pois traz inúmeras contribuições para a compreensão e o estudo dos 

sistemas e mais precisamente, para a compreensão e o estudo dos mesmos em sua 

utilização pelos doutrinadores jurídicos. 

A utilização dos sistemas em qualquer área do conhecimento sempre 

visou estabelecer uma ordem na organização das ideias, buscando com isso um 

maior rigor no trato das e com as mesmas, fazendo com que houvesse menores 

discricionariedades. Dessa forma buscavam-se melhores resultados dos estudos 

empreendidos. 

Nessa utilização, sempre se buscou algo que unisse todas as partes, 

formando o todo, tanto do objeto de estudo, quanto das considerações a respeito do 

mesmo. Aqui já podemos antecipar uma dicotomia fundamental, adotada, explicada 

e desenvolvida na obra de Mario G. Losano a respeito dos sistemas, qual seja, a 

diferenciação do conceito de “sistema interno” (estrutura como terminus a quo – de 

onde se parte), que corresponde a um sistema presente no objeto estudado, do 

conceito de “sistema externo” (estrutura como terminus ad quem – onde se chega), 

que corresponde à forma organizada de conhecimentos a respeito de uma dado 

objeto. Losano comenta que a utilização do termo “sistema” é, na maioria das vezes, 

feita sem levar em conta essa dicotomia, tornando o seu uso em atécnico. Já 

percebemos que o conceito de “sistema externo” é bem mais comum do que o de 

“sistema interno”. 

  O referido autor comenta que essa espécie de confusão, pela não 

diferenciação dos conceitos de sistema interno e sistema externo também é feita no 

direito.  

“Os juristas falam de ‘sistema jurídico’, mas quase nenhum 
deles define ‘sistema’. São duas as acepções gerais desse 
termo.” 
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“Na primeira, ‘sistema’ é compreendido em sentido técnico e 
aplicado a todas as ciências. Nesse caso, indica tanto a 
estrutura do objeto estudado (sistema interno) quanto um 
corpus ordenado e coeso de conhecimentos científicos (como 
nos Diálogos sobre os dois máximos sistemas do mundo 
ptolomaico e copernicano, de Galileo Galilei), filosóficos (como 
no sistema kantiano), jurídicos (como o sistema das fontes do 
direito, o sistema das obrigações, entre outros) e assim por 
diante. ‘Sistema’, nesse sentido técnico, é o objeto dos três 
volumes, dos quais o primeiro é aqui apresentado.” 

“Na segunda acepção, menos geral e mais genérica ‘sistema 
jurídico’ é sinônimo de ‘ordenamento jurídico’, ou seja, indica 
um conjunto de normas reunidas por um elemento unificador, 
graças ao qual elas não apenas estão umas ao lado das 
outras, mas se organizam num ordenamento jurídico. É nesse 
sentido que se fala, por exemplo, do sistema jurídico brasileiro 
ou italiano, do sistema jurídico de civil law e de common law; 
porém, seria igualmente apropriado falar de ordenamento 
jurídico brasileiro ou, ainda mais simplesmente, de direito 
brasileiro, de civil law e assim por diante. A esses sistemas 
jurídicos (em sentido atécnico e muitas vezes pleonástico), ou 
seja, aos ordenamentos jurídicos, dediquei uma obra diferente, 
intitulada precisamente Os grandes sistemas jurídicos. 
Introdução aos sistemas jurídicos europeus e extra-europeus.” 

“Ambas as acepções de ‘sistema’ são aceitáveis, desde que se 
esclareça antes o significado a que se faz referência” 
(LOSANO, 2008, pp. XIX/XX). 

 

O professor Paulo de Barros Carvalho defende o uso do termo 

“sistema” também na segunda acepção acima88. 

                                            
88 “Não são poucos os autores que insistem na distinção entre ordenamento e sistema, 
tendo em vista o direito positivo. Os enunciados prescritivos, assim que postos em 
circulação, como conjuntos de decisões emanadas das fontes de produção do direito, 
formariam matéria bruta a ser ordenada pelo cientista à custa de ingentes esforços de 
interpretação e organização das unidades normativas em escalões hierárquicos, até atingir o 
nível apurado de sistema, entidade que apareceria como resultado desse intenso labor 
estruturante, sem contradições isento de ambigüidades e pronto para ser compreendido 
pelo destinatário. O ordenamento seria o texto bruto, tal como meditado pelos órgãos 
competentes e tomado na multiplicidade das decisões concretas em que se manifesta a 
autoridade de quem legisla. Melhor: seria o conjunto ou a totalidade das mensagens 
legisladas, que integrariam um domínio heterogêneo, uma vez que produzidas em tempos 
diversos e em diferentes condições de aparecimento.” 
“Observado segundo esses padrões, o direito posto não alcançaria o status de sistema, 

reservando-se termo para designar a contribuição do cientista, a atividade do jurista que, 
pacientemente, compõe as partes e outorga ao conjunto o sentido superior de um todo 
organizado. Ordenamento e direito positivo, de um lado, sistema e Ciência do Direito, de 
outro, seriam binômios paralelos, em que os dois últimos termos implicam os primeiros.” 
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Losano comenta a importante tarefa dos pandectistas europeus, que se 

utilizaram do que foi oferecido pelo direito romano89. O mesmo autor comenta que 

seguindo a pandectística alemã, passou a noção de sistema do direito privado para 

o público de Ihering para Carl Friedrich von Gerber (1823-1891), este foi mestre de 

Jellinek, que influenciou Hans Kelsen90. 

                                                                                                                                        
“Ora, a despeito de tomar as variações terminológicas como precioso recurso para a 
construção da descritividade própria do discurso científico, não vejo como se pode negar a 
condição de sistema a um estrato de linguagem tal como se apresenta o direito positivo. 
Qualquer que seja o tecido de linguagem de que tratamos, terá ele, necessariamente, 
aquele mínimo de racionalidade inerente às entidades lógicas, de que o ser sistema é uma 
das formas. Pouco importa, aqui, se o teor da mensagem é prescritivo, interrogativo, 
exclamativo ou meramente descritivo. A verdade é que o material bruto dos comandos 
legislados, mesmo antes de receber o tratamento hermenêutico do cientista dogmático, já se 
afirma como expressão lingüística de um ato de fala, inserido no contexto comunicacional 
que se instaura entre enunciador e enunciatário. E o asserto se confirma quando pensamos 
que o trabalho sistematizado que a doutrina elabora, em nível de sobrelinguagem, pode, 
perfeitamente, ser objeto de sucessivas construções hermenêuticas porque a compreensão 
é inesgotável. Ali onde houver um texto, haverá sempre a possibilidade de interpretá-lo, de 
reorganizá-lo, de repensá-lo, dando origem a novos textos de nível lingüístico superior. 
Sistema é o discurso da Ciência do Direito, mas sistema também é o domínio finito, mas 
indeterminável, do direito positivo.” 
“Advirto, portanto, que emprego, livremente no curso desta obra, ‘ordenamento’ como 
sinônimo de ‘ordem positiva’, ‘direito posto’ e ‘direito positivo’.” 
“Assim sendo, as normas jurídicas formam um sistema, na medida em que se relacionam de 
vária maneiras, segundo um princípio unificador. Trata-se do direito posto que aparece no 
mundo integrado numa camada de linguagem prescritiva. Produto do homem para 
disciplinar a convivência social, o direito pertence à região ôntica dos objetos culturais, 
dirigindo-se, finalisticamente, ao campo material das condutas intersubjetivas.” 
“O sistema do direito oferece uma particularidade digna de registro: suas normas estão 
dispostas numa estrutura hierarquizada, regida pela fundamentação ou derivação que se 
opera tanto no aspecto material quanto no formal ou processual, o que lhe imprime 
possibilidade dinâmica, regulando ele próprio, sua criação e suas transformações. 
Examinado o sistema de baixo para cima, cada unidade normativa se encontra fundada, 
material e formalmente em normas superiores. Invertendo-se o prisma de observação, 
verifica-se que das regras superiores derivam, material e formalmente, regras de menor 
hierarquia. A Carta Magna exerce esse papel fundamental na dinâmica do sistema, pois 
nela estão traçadas as características dominantes das várias instituições que a legislação 
comum posteriormente  desenvolverá. Sua existência imprime, decisivamente, caráter 
unitário ao conjunto, e a multiplicidade de normas, como entidades da mesma índole, lhe 
confere o timbre de homogeneidade. Isso autoriza dizermos que o sistema também empírico 
do direito é unitário e homogêneo, afirmação que vale para referência ao direito nacional de 
um país, ou, para aludirmos ao direito internacional, composto pela conjunção do pluralismo 
do sistema nacionais.” (g.n.) (CARVALHO, 2008, pp. 212/214). 
89 Mario G. Losano, Sistema e estrutura no direito – das origens à escola histórica, vol. 1, p. 

XXI. 
90 Ibid., pp. XIV/XVI. 
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  Segundo Losano, Norberto Bobbio dizia que o mérito de Kelsen estava, 

entre outros, em deslocar o estudo do direito da norma para o ordenamento 

jurídico91. 

  Losano divide a sua obra sobre sistema da seguinte maneira: no 

volume 1, mostra o uso do  termo sistema (e estrutura), que principiou na teologia, 

seguiu para a filosofia e chegou no direito. Ele comenta desde a época do direito 

romano até a escola pandectista alemã do século XIX92. O pandectismo alemão foi 

caracterizado pela incorporação do Corpus iuris, ao direito alemão, sendo que da 

interpretação das fontes romanas, acabaram por desenvolver um método dedutivo 

das mesmas, sistematizando o direito93; no volume 2, trata da perda da influência da 

Escola Histórica alemã passando para o positivismo jurídico e seus adversários, 

mostrando o surgimento do “sistema para aplicar o direito” no lugar do “sistema para 

descrever o direito”, até a metade do século XX, tratando a fundo da obra de Hans 

Kelsen94; por fim, no volume 3, trata após a Segunda Grande Guerra Mundial, da 

atenuação do positivismo jurídico e da maior importância dada às ciências sociais, 

do qual consideravam o direito, como integrante, surgindo grandes sistemas gerais, 

não mais vindos dos filósofos, mas dos sociólogos, dos linguistas e dos cientistas95. 

Portanto faz uma divisão do tema no transcorrer da história, sem desprender dos 

contextos de cada época em que foi utilizado o “sistema”, indo dos gregos ao 

Iluminismo francês, no seu primeiro volume; falando do século XX até a Segunda 

Grande Guerra Mundial, no segundo volume e por fim, após a Segunda Grande 

Guerra Mundial até os dias de hoje, no terceiro volume96.  

  Os gregos utilizavam-se do sistema na música e na métrica, modos de 

utilização que se perderam com o tempo e como “conjunto” e ordem cosmológica, 

sentidos que ainda hoje permanecem. Dos gregos o sistema passou aos romanos, 

sendo que segundo Losano o latim tinha dificuldade para expressar sentido e 

significados abstratos, problema que não existia na língua grega. No direito romano 

                                            
91 Mario G. Losano, Sistema e estrutura no direito – das origens à escola histórica, vol. 1, pp. 

XXIX/XXX. 
92 Ibid., p. XXXV. 
93 Maria Helena Diniz, Compêndio de introdução à Ciência do Direito, pp. 54/55. 
94 Mario G. Losano, Sistema e estrutura no direito – das origens à escola histórica, vol. 1, pp. 

XXXV/XXXVI.  
95 Ibid., pp. XXXVI/XXXVII. 
96

 Mario G. Losano, Sistema e estrutura no direito – das origens à escola histórica, vol. 1, pp. 

XXXVII/XLII. 
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germinava a ideia de ordenação sistemática, que se seguiu no Corpus Iuris de 

Justiniano e daí passou à cultura jurídica europeia. Na Idade Média era utilizado na 

teologia (em virtude da Reforma Protestante, os reformadores, bem como os 

conservadores da Igreja buscavam sistematizar argumentações para provar suas 

ideias e manter ou angariar fiéis) e no direito. A organização seguia do geral para o 

particular. Passou-se a desenvolver-se a ideia de sistema externo muito a partir de 

Leibniz e Wolff em 1700, sendo o seu ápice com a filosofia de Kant e também sendo 

utilizado na construção filosófica de Hegel. A abstração nos sistemas aumentava 

cada vez mais, sendo que os iluministas franceses começaram a criticar essa noção 

de sistemas caracterizados por elevadíssima ou total abstração, buscando 

explicações baseadas na observação da realidade e da experiência (empirismo). 

Com o empirismo começou a ser desenvolvida a ideia de sistema interno, sendo que 

se buscava o mesmo nos objetos do conhecimento, verificando-os na natureza. 

Lembremos que ideia de sistema externo corresponde à ideia das ciências, em que 

há descrições organizadas entre si, por um nexo lógico97. 

  Fazendo uma análise semântica da palavra sistema, em várias línguas, 

desde o grego (Platão e Aristóteles a usavam), Losano mostra que também se 

buscou analogias com a arquitetura na língua alemã principalmente e cita as 

seguintes palavras, para utilização no sentido de sistema: coleção; concreção; 

congregação; estrutura; totalidade; unidade; unitariedade, modelo, holismo; 

universalismo; habitáculo; articulação; formação etc. Comenta que todas podem ser 

traduzidas para o português como sistema ou estrutura, numa ideia de totalidade 

coerente98. 

  Sobre o uso da técnica dos sistemas no direito romano, Losano 

comenta:  

“Para ser simples, na jurisprudência romana podem ser 
distinguidas duas grandes correntes sistematizadoras: uma 
extrai seu esquema expositivo de considerações lógicas e trata 
cada problema generatim, ou seja, reunindo os instrumentos 
pertencentes ao mesmo genus; a outra atém-se, ao contrário, 
ao esquema expositivo próprio do texto analisado. Já a 
compilação justiniana não se refere a nenhuma das duas 
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 Mario G. Losano, Sistema e estrutura no direito – das origens à escola histórica, vol. 1, pp. 

XXXVII/XLII. 
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correntes em particular, mas a ambas.”99 (LOSANO, 2008, p. 
23).  

 

Embora o direito romano não tenha sido construído de maneira 

sistemática, nele buscava-se uma certa ordem nos assuntos, para facilitar a 

compreensão e a aplicação do mesmo, por isso muitos se referem à essa 

preocupação dos romanos, como “sistemática dos juristas romanos”100. 

  Interessante é a preocupação em se saber, ao tratar do assunto 

sistema, se a língua reflete o mundo, ou o cria, preocupação esta, que deságua na 

discussão sobre a existência ou não de uma estrutura nas coisas (sistema interno, 

como terminus a quo – de que se parte) ou apenas nas cabeças dos estudiosos 

sobre as coisas (sistema externo, como terminus ad quem – em que se chega)101. 

Percebemos que a discussão das ideias veiculadas pela filosofia da linguagem, para 

a qual, a linguagem constitui a realidade (o mundo) se encaixa perfeitamente no 

estudo dos sistemas. Mais adiante comentaremos, mesmo que de passagem, sobre 

a posição dos estruturalistas, movimento que surgiu na linguística, principalmente 

com Roman Jakobson e Ferdinand de Saussure.  

  “Sistemática pode, em primeiro lugar, referir-se a cada palavra do 

discurso jurídico (contrato, negócio jurídico); pode, em segundo lugar, referir-se à 

mais palavras agregadas em enunciados (‘é preciso que haja o encontro de 

vontades para que se realize o contrato’); e pode, em terceiro lugar, examinar a 

ordem em que os enunciados se sucedem no discurso do romanista, criando vastos 

agregados (obrigações, direitos reais)”102. 

  Percebemos que podemos utilizar a termo “sistema” como sinônimo de 

“estrutura”. 

  Na Antiguidade e até na Idade Média, as sociedades letradas tinham, 

antes do surgimento da imprensa, que buscar meios para que as informações 

fossem memorizadas, constituindo esse aspecto, num grande problema e 

                                            
99 O Corpus Iuris foi uma compilação do direito romano ordenada por Justiniano, no ano 528 
d.C. 
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preocupação dos mesmos. Portanto os sistemas, com ordem e regras, 

desempenharam um papel fundamental nesse desiderato, ainda mais pela 

quantidade de analfabetos, sendo que o sentido de que mais se valiam não era a 

audição e sim a visão, o que levou a utilização da “estrutura arborescente” (que 

provém de arbor  = árvore, em que as ramificações do saber seriam os galhos), para 

sua ajuda, que começou a ser utilizado no parentesco e daí se expandiu para outras 

áreas do direito.103. Grandes “árvores do saber” foram elaboradas.  

  Utilizava-se a divisão gênero e espécie, com base na substância das 

coisas. Foi a primeira forma de divisão a ser utilizada, sendo que dela se valeu 

Aristóteles. Buscava-se dividir o dado em suas partes, para facilitar a compreensão 

e a memória, para depois remontá-los104. 

  Losano resume muito bem essa fase do conhecimento humano. 

“A memória ajuda a reter, e a lógica a organizar as noções. 
Porém, essas noções e classificações são expressas em uma 
língua, e sempre em uma língua elas são comunicadas aos 
outros, pois uma das tarefas originárias da mnemotécnica (e do 
sistema externo, que pode ser considerado sua ramificação 
última e talvez inconsciente) consiste também em ensinar, ou 
seja, em comunicar as noções guardadas de maneira ordenada 
na memória.” (LOSANO, 2008, p. 46). 

 

  Na idade Média os estudos do Corpus Iuris se intensificaram, 

auxiliados pela redescoberta dos lógicos gregos e Aristóteles, sendo que os 

glosadores105, a partir do século XII, começaram a comentar também o que 

glosavam dos textos romanos, surgindo as brocharda, que eram “sínteses mínimas 

de preceitos jurídicos” e as summulae, que “eram comentários sobre temas 

específicos” que agregadas formavam as summae106.    
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 Mario G. Losano, Sistema e estrutura no direito – das origens à escola histórica, vol. 1, 
pp. 31/38. 
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 Ibid., pp. 38/40. 
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 “Glosa, a anotação do jurista ao lado de um excerto do texto latino.” (LOSANO, 2008, p. 
52). 
106 Mario G. Losano, Sistema e estrutura no direito – das origens à escola histórica, vol. 1, 

pp. 49/50. 
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  Losano comenta que a noção de sistema passou a fazer parte da 

linguagem científica com os teólogos do século XVI, com o sentido de um 

organismo107. 

“Essa harmônica construção de partes tem por finalidade não 
tanto descrever os nexos internos de uma matéria quanto 
facilitar a compreensão da própria matéria. Portanto, o termo 
systema, em suas origens, designa indiferentemente tanto o 
sistema interno (aquilo que está no objeto e do qual parte o 
estudioso: estrutura como terminus a quo) quanto o sistema 
externo (aquela ordem que o estudioso põe no objeto caótico: 
estrutura como terminus ad quem).” (LOSANO, 2008, p. 61). 

 

  Martinho Lutero concebia a fé como uma estrutura interna, sendo que 

ele pressupunha estrita conexão sistemática entre os artigos de fé, comparando-os 

aos anéis de uma corrente108. Entretanto Losano comenta que no início, na teologia 

se usava sistema, tanto como sistema interno, quanto sistema externo109. 

  No século XVI, os sistemas passaram a ter um caráter didático em 

sentido amplo (além do que serve na escola, na relação entre docentes e discentes, 

pois também ajudava os já iniciados em suas pesquisas, na prática)110.   

  No século XVII o uso do sistema já estava difundido na Europa. 

“Como o termo já era comumente aceito, alguns estudiosos 
começaram a analisar seu conteúdo. Nos primeiros anos do 
século XVII, Timpler introduziu um embrião de distinção entre o 
sistema externo e o sistema interno, diferenciando a doctrina 
do habitus: esta é, porém, apenas uma antecipação aparente 
das teorias modernas. O teólogo Timpler chamava de ‘externo’ 
o sistema didático que ensinava a se comportar corretamente; 
o fato de ter absorvido (interiorizado) esses preceitos levava a 
um comportamento habitual (habitus) que Timpler chamava de 
‘sistema interno’, mas interno ao indivíduo, não à matéria 
estudada” (LOSANO, 2008, p. 67).  

 

Começavam nesse século as primeiras distinções entre sistema interno 

e sistema externo, sendo que Wolff funda a teoria do sistema externo; Lambert 
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escreve o primeiro tratado sobre o sistema e Kant defende que o sistema deve surgir 

de um único princípio. A partir de Wolff, o sistema dos filósofos passa para os 

juristas111. 

                       Losano comenta que no século XVI, os matemáticos buscavam a 

denominada mathesis universalis, algo que fosse presente, comum e preciso em 

todas as suas disciplinas (qualquer setor da geometria ou da aritmética), como 

buscou René Descartes, como o seu Discurso do método, que pretendia ser o 

projeto de uma ciência universal e perfeita112.  Com o tempo, essas observações 

gerais foram saindo da matemática e indo para a metafísica113. Passou-se a buscar 

uma mathesis universalis mais ampla do que a geometria e a aritmética, que fosse 

universal, com o amplo emprego de números. Muito pertinente o comentário de 

Losano nos lembrando que nessa época, os estudiosos eram interdisciplinares, o 

que fazia com que ideias de um ramo do saber passassem para outro e assim por 

diante, rapidamente114.  Foram surgindo sistemas: da teologia (1602); da retórica 

(1606); da política (1608); da metafísica (1609); da astronomia (1611); da geografia 

(1612); da física (1615); da língua hebraica (1615) e de toda a matemática115. 

  Timpler definiu o sistema, como sistema externo, mesmo que 

vislumbrasse a existência de um sistema interno, como “um conjunto de proposições 

que descrevem determinado objeto”116. Imaginava-se o sistema externo, nessa 

época, como algo interno ao homem, que determinasse seus comportamentos, logo 

se relacionava com o que se fora ensinado117. Alsted dividia os sistemas em 

subjetivo, que estava para o atual externo e o objetivo, para com o interno, mas não 

conseguiu desenvolver este último118. 
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   No século XVII a utilização e estudo do sistema externo se solidificam, 

como vemos na síntese de Losano:  

“(...) em sua vasta obra, Leibniz (1646/1716) usou ‘sistema’ no 
sentido corrente de ‘teoria’ ou ‘conjunto’, mas também em 
sentido mais específico, que abria caminho para os futuros 
desenvolvimentos dessa noção. Em sua visão de um mundo 
em que tudo está inter-relacionado, tornando impossível uma 
única scientia generalis, Leibniz aproxima o procedimento 
sistemático do matemático. Em sentido especificamente 
leibniziano, o sistema é um conjunto de demonstrações que 
partem de princípios explícitos, como no raciocínio matemático. 
Com Leibniz, a análise da noção de sistema concentra-se 
sobre o sistema externo, ou seja, sobre a técnica ordenada da 
exposição de um objeto.” 

“O pensamento de Wolff (1679/1754) dominou o Iluminismo 
alemão, exerceu forte influência sobre Kant e ligou 
ulteriormente a noção de sistema ao procedimento matemático: 
Imitatur astronomos era sua exortação. Wolff distingue três 
graus de conhecimento: o conhecimento histórico constata os 
fatos; o conhecimento filosófico explica-lhes a razão; 
conhecimento matemático fornece-lhes a medida. O 
conhecimento histórico confirma o filosófico, ao passo que o 
matemático torna-o certo. Atinge-se a máxima certeza, 
portanto, unindo o conhecimento filosófico com o matemático: 
para Wolff, nada é mais importante do que a certeza: esta pode 
ser alcançada concatenando as proposições de uma 
demonstração com um nexo ininterrupto (continuo nexu). Com 
Wolff, portanto, o interesse dos sistemáticos dirige-se para 
esse nexo que liga as partes de um sistema. Na Ethica 
wolffiniana (1750), as páginas sobre o sistema podem ser 
consideradas o início do estudo científico da noção de 
sistema.” (...)  

“(...) Wolff identifica, portanto, os contornos científicos do 
sistema externo de que se ocuparão os filósofos posteriores, 
em particular Kant, que irá inspirar a teoria sistemática da 
construção jurídica.” (LOSANO, 2008, pp. 97/98). 

 

  A utilização dos princípios matemáticos apurou a utilização dos 

sistemas119. 

  Segundo Losano Wolff foi com que se passou a formular e discutir a 

questão do nexo que devia unir cada parte no interior do sistema120. 
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  O sistema wolffiniano defendia o idealismo contra o materialismo 

(empirismo ou sensismo) dos iluministas121. 

  Graças a Lambert (1728/1977) e Kant (1724/1804), no século XIX 

houve um grande desenvolvimento do tema sistema. Lambert definia que toda 

ciência era um sistema, que continha partes com força conectiva entre si, com um 

nexo comum e um escopo. Kant defendia que toda ciência tinha como ideal se dirigir 

para o sistema, sendo este um conjunto de proposições deduzidas de um único 

princípio, sendo que o sistema se desenvolve internamente, como um organismo 

(Ihering também possuía essa ideia). Essa ideia influenciou Hans Kelsen. Na mesma 

época dessa filosofia alemã, os empiristas ingleses e franceses criticavam a noção 

de sistema, por ele ser muito abstrato e desapegado de demonstrações de 

correspondência com a realidade122. 

  Lambert dividia os sistemas em: sistemas intelectuais; sistemas morais 

(ou políticos) e sistemas físicos123. 

  Segundo Kant:  

“(...) o termo ‘sistema’ sofre depois uma dupla especificação, 
que será utilizada pelos filósofos sucessivos: em primeiro lugar, 
o sistema torna-se o ideal para o qual deve tender toda ciência: 
não há cientificidade sem sistematicidade; em segundo lugar, o 
sistema não á apenas um conjunto dedutivo de proposições, 
mas um conjunto de proposições que deve ser deduzido de um 
único princípio.” (LOSANO, 2008, p. 128). 

 

 Kant usou o modelo matemático. Vemos que se trata da definição de 

um sistema externo. Kant definiu como sistema: “a unidade de múltiplos 

conhecimentos sob uma ideia”124. Ele buscou um sistema de todo o conhecimento 

humano, mas admitia que isso seria algo inalcançável. Ele defendia que o sistema 

crescia de dentro para fora como num corpo animal125.  
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  Hegel leva a noção de sistema da filosofia para o direito, sendo que em 

sua obra a história universal e o direito estão intimamente ligados126. 

  O uso do sistema foi sendo cada vez mais difundido entre todas as 

disciplinas nos século XVIII e XIX127. 

“Em Kant não se fala de história universal, mas de direito 
cosmopolita: o direito começa com o direito do Estado, 
continua no direito dos povos e culmina no direito cosmopolita. 
Na filosofia kantiana da história, ‘o fim supremo da natureza’ é 
uma federação de Estados regidos por um direito cosmopolita 
tornando vinculante, graças a um pacto federativo entre os 
Estados. Sobre esse acordo baseia-se o projeto kantiano da 
‘paz perpétua’, fundada na inevitável tendência da natureza a 
compor as divergências humanas (mesmo contra sua vontade: 
é a ‘astúcia da razão’ presente também em Hegel).” (LOSANO, 
2008, p. 148). 

  

Percebemos que para Kant necessária era a composição das 

divergências humanas, mesmo contra as vontades, mostrando, mesmo que de 

maneira indireta, a necessidade de coerção na aplicação das necessárias e 

eventuais sanções, para os descumpridores das normas jurídicas. 

  Sobre a guerra, Kant a condenava pela razão, pois se devia buscar a 

paz, ao passo que Hegel a admitia no “direito estatal externo”, como já mostramos 

anteriormente128.  

  Segundo Losano, Anselm Feuerbach (1775-1883) defendia como 

método, para construção de uma filosofia da lei, “a comparação das leis e dos 

costumes jurídicos das nações de todos os tempos e de todos os países, tanto as 

mais próximas quanto as mais remotas”129. Ele buscou uma ciência jurídica 

universal. 

“Savigny (1779-1861) – e com ele a Escola Histórica do direito 
que seguiu seu ensinamento – propôs superar essa dificuldade 
remontando à origem do direito. Para essa escola, o direito tem 
origem dos costumes de um povo, ou seja, de sua história; é 
‘natural’ no sentido de que não surge por meio da legislação, 
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mas existe nos costumes de um povo, no ‘espírito do povo’. 
Não deve ser criado, mas buscado.” (LOSANO, 2008, p. 160). 

 

Losano comenta que Eduard Gans (1797-1839) diferenciava a 

jurisprudência (direito na prática) da ciência do direito (teoria do direito). Segundo o 

autor italiano, a filosofia de Kant inspirou Feurbach e a filosofia de Hegel inspirou 

Gans130. 

Importante lembrar que no princípio a Ciência do Direito era 

influenciada pelos sistemas filosóficos. 

Não podemos esquecer da disputa entre os idealistas (liderados pelos 

filósofos alemães sistematizadores) e os materialistas (liderados pelos sensistas ou 

empiristas franceses e ingleses), sendo que os materialistas atacavam o uso dos 

sistemas, que eram abstratos demais para ele; sintetiza bem essa crítica a frase de 

Denis Diderot (1713-84): “Basta um fato para derrubar um sistema”. Interessante é 

que, mesmo criticando os sistemas, os empiristas o utilizavam para a construção de 

sistemas empíricos (físico-naturais), isto é, baseados na observação e na 

experiência, mostrando que não eram contrários à ideia e o uso dos sistemas, mas 

sim, eram contrários à abstração dos sistemas dos idealistas, em especial, dos 

filósofos alemães (conhecido como sistema wolffiniano). No século XVIII, segundo 

Losano, começou-se a ter importância a parte interna dos sistemas, no sentido das 

relações entre suas partes131.  

O sistema abstrato se valia da dedução (do todo se chegava nas 

partes), ao passo que nos sistemas empíricos, se valiam da indução (partiam da 

parte para o todo)132.  

  Étienne Bonnot de Condillac (1714-80), com seu ‘Tratado dos sistemas’ 

atacou o sistema abstrato de Descartes, defendendo um sistema baseado na 
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experiência133. Ele dizia que os sistemas abstratos eram jogos de palavras tanto 

mais inúteis quanto mais elegantes134. 

  Mesmo criticado, o idealismo se firmou na Europa no século XIX, mas 

os materialistas avançaram, especialmente pelo grande desenvolvimento das 

ciências físico-naturais, principalmente entre a metade do século XIX e início do 

século XX. Nesse último período, foram-se afastando do idealismo e pelo fato do 

termo “sistema” estar muito ligado a eles, começou-se uma busca por novos termos 

como: holismo; estruturalismo; cibernética e teoria geral dos sistemas135. 

  Resumindo muito bem a dicotomia entre sistema interno e sistema 

externo, Losano define o primeiro como um sistema ínsito na matéria objeto de 

estudo, portanto variava de matéria para matéria, ao passo que o último, se 

caracterizava por ser um sistema de proposições científicas descritivas de 

determinada matéria, logo tinha a mesma estrutura em todas as ciências136.  Já 

percebemos que devemos considerar a Ciência do Direito como um sistema externo. 

  A passagem do método do sistema externo do direito, para o do 

sistema interno do direito, corresponde à mudança do “sistema para dizer” para o 

“sistema para fazer”137. Entretanto o sistema externo do direito é muito mais comum 

do que o interno138. 

  Losano cita Bobbio:  

“O direito não é um sistema fechado e independente, mesmo 
que nada impeça de considerá-lo como tal quando nos 
colocamos do ponto de vista de suas estruturas formais; o 
direito é também um subconjunto da sociedade, que se 
distingue dos outros por sua função. A nova teoria funcionalista 
deve ser vista em ‘acréscimo e não em contraposição à teoria 
estruturalista dominante.’” (LOSANO, 2008, p. 236.) 
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  Segundo Losano, Santi Romano (...) substitui em sua obra o termo 

estrutura por “instituição”139. 

  Losano cita esse interessante conceito de Frosini: 

“Entre essas diretrizes culturais, o direito é concebido como 
uma ‘forma interna da ação’, ou seja, como ‘a estrutura que 
assegura a salvação e certeza da ação, resgatando-a de sua 
vitalidade efêmera para conceder-lhe estabilidade e 
sobrevivência sacralidade, graças a um progresso de alienação 
da vontade psicológica do agente’”. (LOSANO, 2008, p. 238).  

 

Conseguimos vislumbrar nessa conceituação a busca da estabilização 

e certeza nas relações entre os homens, para que possam manter-se vivendo 

unidos em sociedade e como defendemos, isso só é possível pela coação das 

sanções das normas jurídicas e coerção na aplicação da sanção, no caso de seu 

descumprimento, para o descumpridor. 

  Pode-se conceituar estrutura como sendo as relações entre as partes 

que constituem o todo do sistema140. 

“Um sistema consta de axiomas (pontos de partida 
indiscutíveis) e de teoremas (conclusões extraídas dos 
axiomas aplicando a lógica). Os requisitos dos axiomas de um 
sistema externo são a coerência, a completude e a 
independência; alguns acrescentam também aqui a 
necessidade. a) Coerência significa que os axiomas devem ser 
compatíveis, ou seja, que não devem estar em contradição. No 
contexto jurídico, esse requisito exige que o sistema externo 
jurídico não contenha antinomias. b) Completude significa que 
do subconjunto dos axiomas podem ser deduzidos todos os 
teoremas do sistema e, simetricamente, que não é admissível 
um teorema não deduzível de um axioma do sistema. A 
completude se refere apenas aos axiomas; não é, ao contrário, 
necessário que deles sejam efetivamente deduzidos todos os 
possíveis teoremas (ou seja, existem axiomas inativos). A 
completude tem consequências importantes para o direito: 
dado que os teoremas (proposições da ciência jurídica) devem 
descrever apenas o que está nos axiomas (normas jurídicas) 
do sistema, o requisito da completude conduz ao positivismo 
jurídico. Mas à completude teórica corresponde 
freqüentemente a incompletude real dos ordenamentos 
positivos: surge, assim, o problemas das lacunas, aqui tratado 
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do ponto de vista da teoria, ao passo que as diversas e graves 
dificuldades postas pelas lacunas na prática jurídica são 
expostas no vol. 2, cap. IV. c) Independência dos axiomas 
significa que cada axioma não deve ser deduzível de outro 
axioma. Trata-se de um corolário da definição de axioma: um 
axioma deduzível de um axioma é, de fato, um teorema. d) 
Necessidade dos axiomas significa que eles devem ser os 
únicos necessários para deduzir o subconjunto dos teoremas. 
No direito, esse requisito (mais estético do que lógico) exprime, 
porém, a exigência de não misturar axiomas diversos, por 
exemplo, os axiomas jurídicos como os axiomas religiosos ou 
ideológicos.” 

“Os quatro requisitos do sistema externo correspondem a 
princípios lógicos: a coerência corresponde aos princípios da 
não-contradição; a completude, ao princípio do terceiro 
excluído; a independência, ao princípio da identidade, e a 
necessidade recai no requisito da completude. Além disso, dois 
parecem indispensáveis: a coerência e a completude. Mas eles 
podem ser reduzidos a apenas um: a coerência, sem a qual 
não pode existir um sistema externo” (LOSANO, 2008, pp. 
249/250).  

 

Percebemos que esses três princípios (coerência = não-contradição; 

completude = terceiro excluído e independência = identidade) correspondem aos 

três princípios da lógica clássica, ou aristotélica, ou apofântica ou alética, que rege a 

Ciência do Direito (comentada no subcapítulo 1.1) e todas as demais ciências. 

  Muito importante o alerta de Mario Losano que nos lembra que nas 

ciências físico-naturais, os axiomas estão sempre sendo revistos, ao passo de que 

na Ciência do Direito, o cientista não pode mudar os axiomas, só o legislador141. 

  Os principais problemas da Ciência do Direito são: as lacunas do 

ordenamento jurídico (dizem respeito à completude); as antinomias (dizem respeito 

à coerência); a distinção das proposições descritivas das prescritivas (diz respeito à 

independência) e a certeza do direito (diz respeito à necessidade)142.  

  Losano comenta que na utilização do sistema externo no direito, pode-

se notar uma divisão entre os juristas teóricos (filosofia do direito, mais gerais e 
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abstratos), que o usam para a construção e os juristas práticos (mais concretos e 

específicos), que o usam para a dogmática (letra da lei)143. 

  Pode-se fazer a inferência da dogmática da teologia, donde proveio a 

dogmática no direito, também, denominada sistemática. Dogma (teologia) ↔ axioma 

(lógica), no direito a norma jurídica (axioma), pois são pontos de partida 

indiscutíveis144. 

  Começa-se, no século XIX, a utilização do sistema externo para 

construir, no direito, isto é, a Ciência do Direito passa a ser utilizada para se criar 

novas normas jurídicas, deixando de as mesmas serem axiomas limitativos, para se 

tornarem pontos de partida145. Isto nos parece estranho, a não ser se pensarmos no 

trabalho finalístico dos juristas, mas nos parece, a princípio, que isso poderia tirar a 

imparcialidade dos mesmos, no estudo do direito positivo, o que não significa que 

reconheçamos nessa tarefa sua grande dignidade para com a sociedade.  Georg 

Friedrich Puchta (1798-1846) defendia que a ciência jurídica podia produzir direito 

válido146. Para nós, essa construção elaborada pela Ciência do Direito levaria com 

que a mesma se tornasse fonte do direito, o que não aceitamos, pois ela só o 

descreve, a não ser que percebamos uma espécie de pressão psicológica, pela 

técnica, sobre os legisladores, que são as verdadeiras fontes do direito, no sentido 

de produzi-lo. Essa corrente teve em Ihering, em sua segunda e derradeira fase de 

trabalho, um grande defensor, lançando as bases da sociologia do direito, o 

movimento do direito livre, a jurisprudência dos interesses e a teoria marxista do 

direito147. 

  Rudolf von Ihering (1818-1892), segundo Losano, foi o primeiro a 

buscar o sistema interno do direito, especialmente em sua obra “O escopo no 

direito”, sendo que dizia:  
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“(...) o sistema do direito não é uma ordem que se introduz na 
coisa, mas uma ordem que se extrai dela.148” Isso nos mostra 
que Ihering quer elaborar uma metateoria, um sistema por ele 
desejado ou teorizado, se valendo do que mais tarde, isto é, na 
década de 20, do século XX,  constituiu  a dicotomia proposta 
por Alfred Tarski, entre “metalinguagem” e “linguagem 
objeto”149. Nesse sentido, de metalinguagem na construção de 
um novo sistema, baseado no sistema da Ciência do Direito, 
até concordamos com essa ideia, fundamentada tanto 
finalística, quanto axiologicamente, pois inseriria o jurista como 
não apenas descritor do direito positivo e portanto de uma 
realidade da sociedade, transformando-o em possível 
modificador e aprimorador da mesma. Losano comenta nesse 
sentido: “Portanto, a distinção entre dogmática e construção 
(em sentido estático) pode coincidir com a distinção entre 
sistema como fato e sistema como valor”. (LOSANO, 2008, p. 
379). 

 

  Ihering fazia a analogia do sistema interno do direito com o organismo 

dos seres vivos, no qual a estrutura corresponderia à anatomia e as funções à 

fisiologia150.  Muito embora ele tenha intuído o sistema interno, mais especificamente 

do direito, não o desenvolveu, cabendo a Kelsen, seu maior e mais completo 

desenvolvimento151.  

  Karl Friedrich Gerber (1823-91) levou a noção de sistema para o direito 

público alemão. Para ele, baseando-se no sistema wolff-kantiano, no vértice está um 

princípio único identificado com a vontade, no direito público, a vontade geral e no 

privado, a do indivíduo152.  

  Inegável a constatação de Losano, em maior ou menor medida, 

dependendo da época e do lugar, se referindo a Gerber, que também foi, além de 

jurista, ministro do Reino da Saxônia:  

“Evidentemente, há defasagens entre o direito e o sistema, 
entre os direitos positivos e a ciência dos direitos positivos, 
bem como entre esses e a vida social, porque a jurisprudência 
reflete o direito e este, por sua vez, reflete a sociedade, mas 
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não de forma imediata. Gerber, estudiosos e legislador, está 
ciente desse jogo de espelhos deformadores. Ao contrário, os 
juristas, muitas vezes, trocam a realidade por esse reflexo de 
um reflexo. As desconexões entre as várias passagens não 
impedem seu recíproco entrelaçamento, mas são a causa do 
incessante, secular debate entre juristas: o gorjeio de pássaros 
sob os telhados, que acompanha os trovões da história.” 
(LOSANO, 2008, p. 410). 

 

  No século XX destaca-se a busca e desenvolvimento de um sistema 

interno do direito, sendo o resultado mais conhecido e bem acabado o sistema de 

Kelsen, com sua teoria pura do direito. No sistema interno de Kelsen o nexo 

unificador entre as suas partes era o “dever-ser”, lembrando que Kant influenciou 

Kelsen não só a respeito desse necessário nexo unificador de um sistema (que 

também pode ser a sua norma fundamental, que une todo o “sistema”), como 

também na dualidade “ser” e “dever ser”. Losano comenta a força que obteve o 

positivismo, dividindo-o em três espécies: o positivismo clássico ou sociológico de 

Augusto Comte (século XIX); o positivismo lógico (neopositivismo) do Círculo de 

Viena (década de 1920) e o positivismo jurídico de Hans Kelsen153. 

  Começou-se a tentar ir além da estrutura formal do direito positivo (seu 

sistema interno), para buscar suas origens e motivações154.  

  Nas ciências começa uma grande discussão a respeito da existência 

ou não, do sistema interno (estrutura, ordem) em todas as coisas. Se ele existir, 

você só o descobre, pois ele seria um dado ontológico, se não existir, passa a ser 

criado pelo pesquisador, sendo portanto um dado epistemológico. Essa discussão é 

veiculada e estudada no livro a “Estrutura ausente. Introdução a uma pesquisa 

semiológica”, de Umberto Eco, sendo que Eco acaba por se posicionar defendendo 

que não existe a estrutura em todas as coisas (estrutura ontológica, como uma 

estrutura concreta) sendo que o estudioso a fabrica para se aproximar do objeto de 

estudo (estrutura epistemológica, como uma estrutura abstrata). Passa a haver uma 

oposição entre estrutura concreta (ontológica; realista) e estrutura abstrata 

(epistemológica; nominalista). Seguindo essa oposição, surgem a divisão entre os 

métodos de descrição estruturalística (cria uma estrutura no objeto, para estudá-lo) e 
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a descrição não científica (que é meramente enumerativa)155. Segundo Losano, 

Anche Chomsky e Starobinski defendem que a estrutura não está nas coisas, sendo 

criada (provisoriamente) para o seu estudo156.  

  Losano caracteriza o positivismo (em suas três espécies, ou seja, o 

positivismo sociológico ou clássico; o positivismo lógico e o positivismo jurídico) 

como tendo as seguintes características: refutação à metafísica e seus valores; 

valorização da experiência sensorial e as demonstrações lógico-matemáticas.157 

  O positivismo clássico ou sociológico foi difundido por Augusto Comte 

(1798-1857) e seu livro “Curso de filosofia positiva”, no qual se defendia que só 

havia a realidade, com exceção da lógica e da matemática. Para esse movimento, 

só se podia estudar cientificamente o que fosse externado no Direito, como o 

comportamento dos juízes e dos legisladores, a norma não poderia, sendo que 

reduziram a filosofia do direito à sociologia do direito. Houve uma relativização dos 

valores158. 

  No positivismo lógico (neopositivismo) se valorizava a lógica, a 

matemática e a análise da linguagem. Representaram esse movimento, entre outros: 

Rudolf Carnap (1891-1970); Otto Neurath (1882-1945) e Moritz Schlick (1882-1936). 

O Círculo de Viena, como também ficou conhecido esse movimento, buscava uma 

linguagem científica que unisse as ciências naturais às ciências culturais. 

Desenvolveu-se a filosofia analítica. No Brasil, Lourival Vilanova foi um grande 

expoente desse movimento159. 

  O positivismo jurídico se caracteriza por ser contrário ao direito natural 

e ao juízo e valores. Segundo Losano ele coincide como positivismo clássico ou 

sociológico (do século XIX) nas exigências metafísicas, mas tem diferenças, pois o 

positivismo clássico se baseava no empirismo, a passo de que o positivismo jurídico 

se baseava em análises formais. O positivismo jurídico se caracteriza por igualar o 

significado do direito ao direito positivo, como produto da autoridade, por um 
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processo conhecido; por defender que se deve obedecer às leis, por serem leis, 

mesmo que injustas e por só admitir as interpretações literal e lógica160.  

  A unidade sistemática buscada por Kelsen, com a norma fundamental, 

advém da influência das ideias de Kant161. 

  Desde Ihering se buscava o sistema interno do direito, mas ninguém 

chegava nele. Segundo Losano, Rudolf Stammler foi o primeiro a desenvolver um 

sistema interno do direito, totalmente formal, que prescindia do conteúdo das 

normas, pois o que valia era a forma das mesmas162. 

  Em 1911 Hans Kelsen (1881-1973) publicou a “Teoria pura do direito”, 

mas só completou sua noção de sistema interno do direito no ano de 1960. Ele 

defendeu que o fundamento de validade de um ordenamento positivo (ordenamento 

jurídico = sistema de normas) era deduzido de uma norma fundamental, sendo que 

dela, todas as normas jurídicas retiravam a validade, bem como os ordenamentos 

jurídicos se caracterizavam pelo dever-ser, onde a Ciência do Direito descrevia as 

normas jurídicas, desenvolvendo proposições jurídicas, ao passo que as normas 

jurídicas prescreviam condutas. Losano, muito embora seja grande fã da obra de 

Hans Kelsen, a critica em determinados pontos, como no fato dele ter buscado uma 

teoria “pura” do direito, mas baseava todo o ordenamento jurídico, numa norma que 

não era jurídica, a norma fundamental, sendo que ela pertence ao sistema externo é 

utilizada para fundamentar o sistema interno, isso traria o subjetivismo ao direito163. 

  Na teoria pura do direito, Kelsen diferencia o direito da realidade, 

defendia que o direito é sinônimo do direito positivo, há diferença entre o ser (das 

ciências naturais) do dever ser (da ciência jurídica), sendo que o ordenamento 

jurídico (todas as normas jurídicas) retirava validade de uma norma fundamental e 

por isso seriam válidas, igualando a validade à existência, das mesmas. Ele buscava 

explicar o direito sem sair do direito, mas Losano critica que ele não explicava nem a 

origem, nem as funções do mesmo, pois só se interessava por sua forma. O fato do 

seu sistema se orientar por um princípio único (norma fundamental) se deveu, 

segundo Losano a influência que ele sofreu do Círculo de Viena, em especial de 
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Otto von Neurath164. Kelsen defendia a supremacia do direito internacional sobre os 

nacionais165.  

  Kelsen já fazia a diferenciação da previsão de um comportamento em 

abstrato, na norma jurídica, do comportamento concreto (no mundo real), 

diferenciação que comentamos anteriormente em relação ao termo “fato gerador” e 

ao termo “sanção”166. 

  Losano ao criticar a norma fundamental como algo não jurídico (fora do 

direito) diz que Kelsen estaria levando toda sua fundamentação para a psicologia167. 

Lembramos que tentaremos buscar auxílio nesse ramo do saber, para estudarmos o 

direito, mormente, as sanções veiculadas por normas jurídicas e suas respectivas 

coação e coerção.  

  O professor italiano comenta que Kelsen diferencia o sistema de 

normas em: estático (aquele em que a norma fundamental fornece o fundamento 

tanto de conteúdo, quanto de validade para as normas jurídicas) e dinâmico (aquele 

em que a norma fundamental fornece o fundamento apenas de validade das normas 

jurídicas, e não os seus conteúdos). A teoria pura do direito estuda o sistema 

normativo dinâmico168. 

  Kelsen também diferenciava as normas jurídicas em gerais e 

individuais169. 

  Losano, ao criticar o pensamento de Kelsen, lembra que muitos críticos 

de Kelsen fazem críticas contra as premissas de Kelsen, não fazem críticas 

baseando-se nas premissas dele, para buscar possíveis incongruências, fazendo 

então críticas “externas” ao invés de fazerem críticas internas, perdendo muito do 

seu valor, pois Kelsen fez escolhas e baseado nelas, construiu sua teoria170. Losano 

também critica muitos críticos de Kelsen, pois defende que ser “neutro”, ou buscar 

ser “neutro” em suas análises e estudos, não significa deixar de fornecer suas 
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premissas ideológicas171. O autor italiano, sobre o fato da norma fundamental de 

Kelsen estar fora do direito sugere que ele não deveria ter usado o termo “norma”172. 

  Losano define o dever ser como: a vontade na realização de uma 

conduta, somada à crença na realização dessa vontade173. 

  Lembremos o dualismo Kantiano do ser e dever se, sendo que para 

Kant, na natureza, as leis decorrem do próprio objeto (ser), ao passo que, na 

denominada por ele, prática, podendo esta ser entendida como a realidade dos 

comportamentos humanos (dever ser), o que determina a vontade, depende dos 

sujeitos.  

“No conhecimento da natureza, os princípios do que ocorre 
(por exemplo, o princípio da igualdade da ação e reação na 
comunicação do movimento) são também leis da natureza, pois 
o uso da razão está aí determinado teoricamente e pela 
constituição do objeto [Objekt]. No conhecimento prático, isto é, 
naquele que se relaciona tão somente aos princípios da 
determinação da vontade, os princípios que são feitos para si 
mesmo nem por isso constituem ainda leis, às quais 
inevitavelmente se estaria submetido, porque a razão na ordem 
prática refere-se ao sujeito, isto é, com a faculdade de desejar, 
segundo cuja constituição especial a regra pode se estabelecer 
por muitos modos. A regra prática é sempre um produto da 
razão, porque prescreve a ação como meio para o efeito, 
considerado como intenção [Absicht].” (g.n.) (KANT, 2008, pp. 
27/28). 

 

Notem, na parte grifada, o dever-ser, sendo que como Kant, 

consideramos a vontade, a intenção como fundamentais na questão prática 

(comportamento, no caso dos seres humanos, intersubjetivo), por isso vamos buscar 

auxílio na psicologia para estudar o direito, bem como diz Kant “a regra prática é 

sempre um produto da razão, porque prescreve a ação como meio para o efeito, 

considerado como intenção”, sendo que para nós, a sanção (com sua coação a 

priori e coerção a posteriori) são o modo que o legislador possui como “meio” para 

serem cumpridas as normas jurídicas (“o efeito”). 
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  Vejam como podemos retirar do pensamento de Kant a necessidade 

de, nas suas palavras “constrangimento”, para se obter determinados 

comportamentos humanos:  

“(...) Entretanto, a lei possui, no primeiro caso, a forma de um 
imperativo, porque no homem, na qualidade de ser racional, 
pode-se supor nele uma vontade pura; mas, sendo afetado por 
necessidades [Bedürfnissen] e por causas motoras sensíveis, 
não se pode pressupor uma vontade santa, ou seja, uma 
vontade tal que não é capaz de qualquer máxima oposta à lei 
moral. Para os homens, pois, a lei moral, é um imperativo que 
manda categoricamente, porque a lei é incondicionada. A 
relação de tal vontade com essa lei é a dependência 
[Abhängigkeit] que, sob o nome de obrigação [Verbindlichkeit], 
indica um constrangimento (Nötigung), embora mediante a 
simples razão e sua lei objetiva, a uma ação denominada dever 
[Pflicht], porque um livre-arbítrio [Willkür] patologicamente 
afetado (mesmo quando não determinado por essa afecção e, 
por consequência, também constantemente livre), implica um 
desejo que, por provir de causas subjetivas, pode por isso 
opor-se constantemente ao puro fundamento objetivo de 
determinação, necessitando, por conseguinte, como 
constrangimento moral, de uma resistência da razão prática, 
resistência a qual pode ser denominada uma coerção [Zwang] 
interior, porém, intelectual.” (g.n.) (KANT, 2008, p. 42).  

 

Lembremos que para Kant o maior bem para o ser humano era a 

liberdade, em sentido amplo, mas devemos adiantar que não acreditamos possa 

haver o “imperativo categórico”, pois este tem que ser independente de toda e 

qualquer circunstância externa (empírica), sendo que não cremos que os seres 

humanos possam contar apenas com as “consciências” dos demais, para viverem 

em paz na sociedade, por isso as normas jurídicas devem ter a sanção (com sua 

coação a priori e coerção a posteriori). Tentaremos fundamentar essa opinião, 

adiante, com o auxílio da psicologia. 

  Voltando à obra de Mario G. Losano, o mesmo defende a obra de 

Kelsen, contra várias críticas políticas que ela sofreu, pelo fato dela ser uma obra 

formal do direito, no sentido de prescindir do seu conteúdo, portanto acaba por se 

conservadora, pois não contesta nada (não quer mudar o direito, só o descrever sem 

fatores externos - extrajurídicos), só constata e por ser formal, muitos, por interesse, 
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a utilizaram para fundamentar os mais variados conteúdos do direito. Em várias 

épocas Kelsen foi acusado de defender  uma certa doutrina política174. 

  Ao terminar os comentários sobre a obra de Kelsen, Losano mostra 

que acredita que as teorias monistas (sem distinção do “ser” para o “dever ser”) 

explicam mais o direito, dizendo que as teorias sistemáticas foram muito importantes 

para a codificação do direito. Ele diz que nenhuma teoria conseguiu explicar 

perfeitamente e inteiramente o direito, comentando que “a sua eternidade consiste 

na sua perene incompletude e diversidade com que se apresenta historicamente”175. 

  No início do século XX começou-se a defender o sistema do direito 

para fazer (aplicar) e não mais apenas para dizer (interpretar). O materialismo, 

somado à valorização da vontade (interesses) ganha muita força contra o idealismo, 

muito em virtude dos enormes avanços nas ciências físico-naturais. Começam a 

defender que mais vale a vontade do juiz do que um processo lógico, de dedução 

formal da norma jurídica para o caso concreto. Surge o movimento do direito livre 

(precursor da sociologia do direito) que é totalmente contrário ao formalismo (que 

busca maior certeza no direito). Surgem três teorias que se denominam teorias não 

para interpretar o direito, mas para aplicá-lo: teoria da jurisprudência dos valores 

(sucedeu a teoria da jurisprudência dos interesses); o sistema móvel de Wilburg e o 

sistema aberto de Canaris176. 

  No final do século XIX começaram a atacar a “razão” dando mais valor 

à “vontade” (algo menos racional ou irracional, pois tinha a ver com a força dos 

impulsos), sendo que defenderam essa opinião: Artur Schopenhauer (1788-1860); 

Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud (1856-1939)177, autores que comentaremos 

mais adiante, os dois primeiros de maneira muito sucinta, devido ao fato de terem 

exercido influência sobre as ideias de Freud, que nos seus aspectos social, cultural 

e antropológico, serão estudadas.  Losano comenta que Lee Loevinger dizia que se 

ao direito bastasse só a lógica era só programar computadores com os códigos e a 

jurisprudência e eles julgariam e tudo estaria resolvido, o que nunca aconteceu178. 
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  A Escola de Uppsala (escandinava) concentrava seus estudos nos 

fatos e nas sanções para entender como regrar os comportamentos179.  

  Entretanto Losano comenta que o movimento do direito livre foi 

utilizado pelo Nazismo180. 

  Philipp Heck buscou estudar os interesses que moviam os 

legisladores181. 

  Eugen Ehrlich (1862/1922) atacava os sistemas e a dogmática de Hans 

Kelsen, pois dizia que a sociologia jurídica era científica, pois tratava de fatos e não 

de palavras, como a dogmática fazia e tudo do direito nasce da sociedade e não de 

deduções lógicas182. 

  Losano chega à época dos totalitarismos europeus, mostrando que os 

nazistas se valeram das ideias dos jusliberais para “libertar” os juízes das normas 

jurídicas, para aplicar o que Hitler e o partido queriam. A certeza do direito 

praticamente deixou de existir. Ele comenta que Carl Schimitt (1888/1985) e Karl 

Larenz (1903/1993) buscaram dar fundamentação teórica e jurídica para as práticas 

dos nazistas183. 

  Losano comenta que as teorias sistemáticas clássicas se valiam da 

“força da lógica” ao passo que os nazistas se valiam da “lógica da força”184. 

  A jurisprudência dos interesses surgiu antes da Segunda Grande 

Guerra Mundial, defendendo que se devia buscar auxílio para aplicar o direito 

apenas quando as normas jurídicas não fossem suficientes, mas não se preocupou 

em indicar métodos (era antiformalista). A jurisprudência dos valores também 

defendia que se devia buscar fora do direito soluções quando as normas jurídicas 

não fossem suficientes, mas ao contrário  da jurisprudência dos interesses, tentava 

indicar os valores que deveriam ser seguidos pelos juízes185. 

  Losano comenta a tópica de Viehweg que defendia que o direito não 

podia ser sistematizado com métodos dedutíveis como nas ciências exatas, sendo 
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que ele tinha um pensamento baseado nos problemas concretos (problemática) e 

não sistemático186. 

  O sistema móvel de Wilburg (Walter Wilburg – 1905/1991) se 

caracterizava por ser um sistema aberto (não limitado às normas jurídicas), mas não 

livre, pois defendia que os princípios e valores aplicados pelos juízes deveriam estar 

positivados, para serem usados apenas quando as normas jurídicas não fossem 

suficientes187. 

   O sistema aberto de Canaris pregava que o direito positivo não 

precisava ser um sistema completo, sendo que deveria estar aberto aos valores, 

mesmo que eles não estivessem no direito. Ele defendia que havia uma hierarquia 

no direito: 1º os princípios gerais do direito, que eram orientados pelos valores, sem 

os ser em si; 2º institutos jurídicos; 3º conceitos jurídicos gerais e 4º o sistema das 

normas jurídicas188.  

  Após a Segunda Grande Guerra Mundial desenvolveram-se, em 

termos de sistema: a cibernética nos Estados Unidos; o estruturalismo na França e a 

teoria geral dos sistemas nos Estados Unidos. Passou-se a se utilizar das ciências 

físico-naturais e suas linguagens, no estudo do direito. Essa utilização dessas 

ciências, bem como de suas linguagens, no estudo das ciências sociais, como o 

direito, é algo polêmico até nossos dias. A noção atual conceito do sistema é bem 

diferente da tradicional189. 

  Com o desenvolvimento dos computadores, primeiramente entre os 

militares, começou-se a trocar a pesquisa sistemática (tradicional) por uma pesquisa 

mais moderna, que se denominava sistêmica. As teorias cibernéticas buscavam um 

modelo social geral, que portanto, incluiria o direito. Surgiram a jurimetria, nos 

Estados Unidos, que utilizava o computador para tentar prever as sentenças no 

common law e a juriscibernática, que busca algo mais abrangente para o direito190. A 

cibernética, segundo Losano, pode ser conceituada como a fusão do estudo da 

estrutura das máquinas com o estudo da fisiologia humana; baseava-se muito no 
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esquema input (impulso) e output (reação)191. Norbert Wiener, um dos precursores 

da cibernética, que escreveu em 1948 a sua obra “Cibernética”, era cético ao aplicá-

la no estudo do Estado e da sociedade. Ele considerava o método matemático 

(científico) só poderia ser utilizado em objetos de estudo em que o observador não 

pudesse influenciá-lo, como podia nas ciências sociais. Mas ele mudou de ideias 

posteriormente acreditando que seria possível descobrir como os juízes decidiam e, 

com isso, buscar uma maior certeza no direito192. Mas continuava cético, pois 

acreditava que os problemas do direito eram comunicacionais, sendo que não seria 

possível formalizá-lo, pois o direito é mutável intrinsecamente (não teria a 

estabilidade necessária)193. 

  Com o grande desenvolvimento da informática, uma parte específica 

da cibernética, começou-se a abandonar os métodos cibernéticos, que comparava 

as informações naturais e as artificiais, de forma formalizada194. 

  Começaram a perceber que um computador não era capaz de prever 

uma decisão de um juiz, pois esta não é um processo formalizável, pois inclui a 

vontade do juiz195. Comparava-se o querer da sociedade com o imput e as normas 

para essa sociedade ao output196. O computador começou a ser usado no arquivo 

documentação e na administração, mas primeiro no setor privado, só depois no 

público197. Os computadores começaram com as válvulas, depois passaram para os 

transistores e depois para os microprocessadores. Hoje há muita coisa virtual 

(informação sem matéria)198. Hoje se discute o uso dos computadores no direito de 

informática, ao passo que a informática jurídica estuda o uso do computador no 

direito199. 
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  O estruturalismo começou na França, com os linguistas, passando para 

a antropologia, a história, as ciências sociais e chegou ao direito. Defendiam a 

diferença entre a análise estrutural (tradicional, com ordens impostas nas coisas) e a 

deles, a análise estruturalística (que buscava a ordem no interior das coisas, mais 

profunda e imutável). Seu auge se deu na década de 1960. No direito chegou tarde, 

sendo logo substituída pela teoria dos sistemas, que era ainda mais abstrata200.  

  O estruturalismo começou com Ferdinand de Saussure (1857/1913), na 

linguística e com James Clerk Maxwell (1831/1879). Roman Jakobson (1896/1982) 

foi muito importante nesse movimento, desenvolvendo elementos fonológicos 

binários, influenciando o mais famoso dos estruturalistas, Claude Lévi- Strauss, que 

levou o estruturalismo para as ciências sociais, em especial, para a antropologia. 

Noam Chomsky defendia que o ser humano já possuía dentro de si um sistema para 

construir uma gramática, diferenciando a gramática profunda (esse sistema ínsito ao 

ser humano) e a gramática superficial (a utilizada na comunicação pela língua), 

distinção que já era mais ou menos encontrada na obra de Wittgenstein. Foram 

também estruturalistas: Jean Piaget (1896/1980); Rolan Barthes e Jacques Lacan, 

entre outros201.  

  O termo “estruturalismo” foi primeiramente utilizado por Roman 

Jakobson em 1929. O interessante é que os linguistas estruturalistas não 

concordavam que se levassem seu método para outras ciências, como antropologia 

e psicologia. Os estruturalistas buscavam os elementos permanentes atrás da 

realidade mutável da história (análise estruturalística, para eles, abstrata e 

profunda), buscavam relacionar esses elementos na formação do todo, que não era 

a simples soma das partes. Saussure defendeu que a língua poderia ser estudada 

de uma maneira sincrônica (sem levar em consideração o tempo). Para eles a 

estrutura estava na coisa e não na mente do estudioso. Quem buscou levar o 

estruturalismo para o estudo do direito, comparava a norma jurídica à palavra e o 

ordenamento jurídico à língua202. 
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  A semântica foi eliminada na linguística estruturalista. A semiótica se 

desenvolveu, sendo um sistema de signos utilizado para explicar o mundo. 

  Losano comenta que a antropologia estrutural de Lévi-Strauss 

influenciou bastante a filosofia jurídica. Lévi-Strauss estudou a normatividade 

humana, logo isso poderia se relacionar coma juridicidade, muito embora, 

praticamente não tenha tratado do direito203. O autor italiano comenta que hoje, no 

direito, não há mais o estruturalismo, mas há a semiótica jurídica que pode ser 

parcialmente reconduzida ao estruturalismo clássico204. 

  Segundo Losano, Jean Piaget foi o mais sistêmico estruturalista, sendo 

que chamava as relações empíricas de “forma” e a estrutura profunda que as 

originou de “forma da forma”, sendo que só essa seria a real estrutura (a estrutura 

profunda)205. 

  A biologia passou a influenciar os estudos que se baseavam em 

sistemas. Ludwig von Bertalanffy comentava que os sistemas vivos são abertos ao 

ambiente, sendo por isso instáveis, mas eles tentavam manter a estabilidade 

(homeostase) ante as interferências do ambiente externo206. Começaram as 

utilizações de muitas analogia e metáforas com termos das ciências exatas nas 

ciências humanas, que ao invés de aclarar, confundiam ainda mais. Para Losano, 

esse era um recurso para disfarçar (encobrir) deficiências das teorias207. 

  Luhmann defendia que a Ciência do Direito é como as ciências 

naturais, logo seus métodos são intercambiáveis208. 

  Segundo Losano, Kant foi quem provavelmente primeiro utilizou a 

palavra auto-organizante, em 1790.  Ele também comenta que a teoria evolucionista 

de Darwin mostrou que na natureza não há nada imutável, regido por leis eternas209. 
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  Luhmann desenvolveu sua teoria do sistema do direito, como sendo ele 

auto-referencial (operativamente fechado, respondia a um código binário lícito/ilícito, 

mas tinha abertura cognitiva), caracterizado pela autopoiese210. Entretanto foi Talcott 

Parsons (1902/1979) o primeiro a se utilizar a teoria da auto-organização das 

ciências naturais nas ciências sociais, segundo Losano211. 

  Para Losano Luhmann chegou ao ápice da abstração com sua 

“superteoria” nas ciências sociais, que incluíam o direito. Para ele o sistema social 

tinha vida própria, como nos sistemas biológicos (diferentemente das ideias de 

sistemas anteriores). Ele elaborou um sistema de ação e não um sistema de 

conceitos, se baseando bastante, na neurobiologia de Francisco Varela e Humberto 

Maturana e não na matemática ou outra ciência físico-natural212. 

  Luhmann definiu: “a sociedade é o sistema global de todas as 

comunicações reciprocamente conexas”. Ele buscava sua própria linguagem213. 

Segundo Losano a linguagem de Luhmann é tão obscura e sua obra tem uma 

“ordem” tão desorganizada, que acaba sendo um desafio para os leitores e muitos 

desistem214.  

  Parsons começou na biologia e depois passou para a sociologia, sendo 

que a biologia lhe fornecia as bases empíricas e a filosofia (em especial, a alemã), 

os instrumentos teóricos. Ele comparava os sistemas dos seres vivos, orgânicos, 

aos sistemas do mundo social. Usava a biologia para explicar os fenômenos sociais, 

pois nela havia sistemas abertos e fazia analogias, como por exemplo: dinheiro = 

hormônio215. Para ele sistematicidade não era sinônimo de cientificidade, como 

defendiam os clássicos europeus216. 

  Para Luhmann e Parsons existe sistema no interior das coisas217. 
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  Luhmann também se diferenciava dos sistemáticos clássicos, pois 

tratava da relação sistema e ambiente218. 
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CAPÍTULO 3 – NOÇÕES GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

  Passaremos a fazer uma exposição de noções gerais do direito 

tributário, para que nosso leitor saiba de que premissas fundamentais nós partimos 

nesse ramo do direito, para que, posteriormente, façamos o mesmo em relação ao 

ramo do direito penal, para após, fazermos o estudo dos crimes tributários, como um 

assunto que interessa a ambos. Buscaremos ressaltar os aspectos que, em nossa 

opinião, possam interessar mais ao nosso presente trabalho. Pedimos desculpas 

antecipadas aos colegas especializados em direito tributário, pois traremos uma 

abordagem propedêutica, que, provavelmente, em nada inovará a matéria, mas 

somos da opinião, principalmente para os colegas penalistas, que devemos 

demonstrar nosso sistema referencial em termos de estudo do direito tributário. 

 

3.1 – Denominações utilizadas para o “ramo” – direito tributário219 

 

  Embora nos dias atuais haja praticamente um consenso em torno da 

denominação “direito tributário”, pois as cadeiras das faculdades de direito a adotam, 

o legislador a adotou (por exemplo: na Lei nº 5.172, de 25/10/1966 – Código 

Tributário Nacional, pelo Ato Complementar 36, de 13/03/1967, em seu artigo 7º220; 

na Constituição Federal de 1988, no TÍTULO VI – DA TRIBUTAÇÃO E DO 

ORÇAMENTO – CAPÍTULO I - DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL), outras 
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Segunda Grande Guerra Mundial, sendo que o primeiro curso de direito tributário, em nosso 
país, se deu no ano de 1947, ministrado pelo comercialista italiano Tulio Ascarelli, curso do 
qual participou Rubens Gomes de Sousa. Segundo o professor Alcides Jorge Costa o 
primeiro projeto do nosso Código Tributário Nacional foi de co-elaboração de Rubens 
Gomes de Sousa, no ano de 1952, sendo que o atual Código Tributário Nacional, de 1966, 
também foi de sua coautoria. 

220 Ato Complementar nº 36, de 13/03/1967: “O Presidente da República, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 30 do Ato Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965, 
resolve baixar o seguinte Ato Complementar: (...) Art. 7º A Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966, e alterações posteriores passa a denominar-se "Código Tributário Nacional." 
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existem, como “direito financeiro” e “direito fiscal”. Como a maioria da doutrina, 

concordamos que a expressão “direito financeiro” se ocupa de um campo mais 

abrangente do que a expressão “direito tributário”, abrangendo o estudo de toda a 

atividade financeira do Estado, da qual a atividade tributária é parte. Já a expressão 

“direito fiscal” trata dos temas de direito tributário sob a ótica do Estado, como sujeito 

ativo da relação tributária exacional, enfatizando principalmente a arrecadação e 

fiscalização dos tributos, o que, embora parte fundamental do direito tributário, não a 

exaure, no sentido de por exemplo, contemplar o estudo objeto da relação tributária, 

que é o tributo e o estudo dos sujeitos passivos dessa relação221.  

  Não podemos deixar de notar que a disciplina da matéria tributária 

veiculada no Código Tributário Nacional é feita com maior ênfase pela ótica do 

Fisco, como sujeito ativo da relação tributária, pois trata, por exemplo, do “crédito 

tributário”, em seu TÍTULO III, dos artigos 139/193, que só é crédito tributário sob a 

ótica do Fisco (o Estado arrecadador), o sendo de “obrigação tributária” (dever, 

débito etc), sob a ótica dos sujeitos passivos da relação tributária (ou até, 

englobando ambos os pólos da mesma), pois onde há crédito para um sujeito (no 

caso, sujeito ativo) há obrigação (débito) para outro (sujeito passivo). Esse pequeno 

detalhe fez com alguns confundissem e tentassem erroneamente diferenciar a 

“obrigação tributária”, do “crédito tributário”, sendo que numa obrigação tributária 

                                            
221

 Por todos os autores: “’Direito Fiscal’, utilizada por doutrinadores portugueses e 
franceses, foi entre nós acolhida nos primeiros trabalhos que versaram o assunto. 
Substituíram-na, com o passar do tempo, as denominações ‘Direito Financeiro’ e ‘Direito 
Tributário’, prevalecendo esta última em quase todas as obras modernas dedicadas à 
matéria.” 
“Supomos que tanto o ‘Direito Fiscal’ como o ‘Direito Financeiro’ apresentam campos de 
irradiação semântica de extensão diversa daquela que, efetivamente, tem o objeto da nossa 
pesquisa. ‘Direito Fiscal’ quer, antes de tudo, enfatizar a disciplina da atuação do ‘Fisco’, 
aqui entendido como a pessoa que exerce a pretensão tributária. Sua tônica reside na 
atividade de fiscalização e arrecadação dos tributos, enquanto promovida pelo Estado- 
Administração. O nome sugere e acentua a participação do sujeito ativo, se bem que, 
indiretamente, se desdobre para atingir o sujeito passivo e toda a relação que se instala com 
o acontecimento fáctico. É fora de dúvida que sua dimensão é mais angusta do que a de 
‘Direito Tributário’, que não polariza em qualquer dos sujeitos o foco principal das 
investigações, abrindo assim a possibilidade de vermos, com amplitude, toda a 
fenomenologia impositiva.” 
“Por outro giro, ‘Direito Financeiro’, hoje pouco usada, traz a nota de cobrir uma região maior 
do que a necessária. Quer descrever a regulamentação jurídica de toda a atividade 
financeira do Estado, na qual a  tributária aparece como um simples tópico.” 
“Bem adequado se nos afigura, por isso mesmo, o nome ‘Direito Tributário, que reflete, com 
assomos de razoável fidelidade, o objeto material que havemos de descrever.” (Paulo de 
Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p.18.)   
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(entendida como a relação em via dupla entre sujeito ativo e sujeito passivo) haverá 

sempre um crédito tributário (visto pela ótica do sujeito ativo/credor) e um débito 

tributário (visto pela ótica do sujeito passivo/devedor). 

  Lembremos que o “direito financeiro” se encarrega de estudar todas as 

espécies de receitas do Estado: a) as originárias (decorrentes da atividade do 

Estado como produtor de riquezas, sob o regime de direito privado); as derivadas 

(que englobam as multas e os tributos) e as transferidas; b) ordinárias e 

extraordinárias. Percebemos como os tributos são apenas uma subespécie, da 

espécie “receitas derivadas”, do gênero, “receitas”, o que mostra a maior amplitude 

do campo de estudos do direito financeiro em relação ao do direito tributário. 

 

3.2 – Noções sobre o sistema tributário nacional 

 

  Adentrando ao estudo do direito tributário, necessário se faz relembrar 

que, para o estudo de qualquer “ramo” do direito, devemos partir da Constituição 

Federal, o que fica ainda mais evidente em termos do estudo do direito tributário, 

pois a nossa Constituição Federal, ao contrário de muitas de outros países222, 

disciplina a matéria tributária de maneira bastante minuciosa. 

  O sistema tributário nacional está previsto no Capítulo I, dentro do 

Título VI – DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO, dos artigos 145/162 de nossa 

Constituição Federal; entretanto concordamos que na verdade, a matéria tributária 

está prevista na Constituição Federal dos artigos 145/156, pois nos artigos 157/162, 

a Constituição Federal trata das repartições das receitas tributárias, o que para nós 

e a maioria da doutrina, ultrapassa os limites do direito tributário, que se encerra 

com o cumprimento da obrigação tributária, já adentrando assim, no campo do 

direito financeiro. 

                                            
222 Podemos citar o exemplo da Constituição da República italiana, que é de 1948, que 
menciona a matéria tributária em apenas dois artigos, num de maneira específica ao tema 
tributário e em outro, de maneira genérica (pois não faz menção específica à matéria 
tributária, mas a ela também se aplica). São eles, respectivamente, o art. 53, que dispõe: 
“Todos têm a abrigação de contribuir para as despesas públicas na medida de sua 
capacidade contributiva. O sistema tributário é inspirado nos critérios de progressividade. 
(princípio a capacidade contributiva e progressividade tributária) e o art. 23, que dispõe: 
“Nenhuma prestação pessoal ou patrimonial pode ser imposta, a não ser com base na lei.” 
(princípio da legalidade). 
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  Dentro do sistema tributário nacional devemos vislumbrar dois 

primeiros objetos de estudo, que são: a competência tributária e as limitações ao 

pode de tributar. 

 

3.2.1 – Da competência tributária 

  

  Podemos conceituar a competência tributária como sendo a aptidão 

para legislar, em sentido amplo, sobre a criação, modificação, arrecadação e 

fiscalização de tributos. Legislar no sentido de inovar o nosso ordenamento jurídico, 

ou seja, emitir instrumentos normativos primários223. A competência tributária é 

distribuída pela Constituição Federal às pessoas políticas (entes federativos, que 

são pessoas jurídicas de direito público interno224): União; Estados; Distrito Federal e 

Municípios, para a criação dos tributos.  

  O professor Paulo de Barros Carvalho defende que a competência 

tributária tem três características: indelegabilidade (não podem ser delegadas); 

irrenunciabilidade (não podem ser renunciadas) e incaducabilidade (não caducam), 

                                            
223 Nunca podemos esquecer que no direito brasileiro vigora o princípio da legalidade 
veiculado no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, que dispõe: “Todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) II – Ninguém será obrigado a fazer 
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;”. 
Podemos dar como exemplos de lei em sentido amplo, como instrumentos normativos 
primários, as espécies normativas previstas no artigo 59, da Constituição Federal, que 
dispõe: “O processo legislativo compreende a elaboração de: I – emendas à Constituição; II 
– leis complementares; III – leis ordinárias; IV – leis delegadas; V – medidas provisórias; VI 
– decretos legislativos; VII – resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a 
elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.” Os denominados instrumentos 
normativos primários são denominados primários, pois podem inovar o nosso ordenamento 
jurídico (direito positivo), veiculando novas normas, ou seja, primariamente, se diferenciando 
dos denominados “instrumentos normativos secundários”, pois estes devem se submeter às 
leis, só vinculando de acordo com a lei a que eles se referem, não podendo “inovar” o nosso 
ordenamento jurídico, sendo que visam dar maior facilidade de aplicação à lei a que eles se 
referem, nunca podendo ir além da mesma ou lhe contrariar. Podemos dar como exemplos 
de instrumentos normativos secundários: decretos regulamentares; instruções ministeriais; 
portarias, circulares e ordens de serviço etc. 
224 O artigo 41, do Código Civil, dispõe: “São pessoas jurídicas de direito público interno: I – 
a União; II – os Estados, o Distrito Federal e os Territórios; III – os Municípios; IV – as 
autarquias, inclusive as associações públicas; V – as demais entidades de caráter público 
cridas por lei. Parágrafo único.  Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de 
direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se, no que couber, 
quanto ao seu funcionamento, pelas normas deste Código.” (g.n.) 
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mostrando que as demais características apontadas por outros doutrinadores, como 

o professor Roque Antonio Carrazza, não se sustentam, sendo elas: privatividade 

(pois só são privativos os impostos da União, pois esta pode, em caso de guerra 

externa ou sua iminência, instituir os impostos extraordinários, compreendidos ou 

não em sua competência, de acordo com o disposto no artigo 154, inciso II, da 

Constituição Federal225); inalterabilidade (elas podem ser alteradas, desde que não 

afetem o princípio federativo, no sentido de acabar com a autonomia das pessoas 

políticas) e facultatividade (pois embora todos os tributos previstos na Constituição 

Federal sejam de instituição facultativa, só não é o ICMS – Imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, pois o ICMS tem um sistema de 

funcionamento nacional, no sentido que se apenas uma unidade da Federação não 

o instituísse, o sistema ruiria)226. 

  Devemos relembrar que não podemos confundir competência tributária, 

que pertence às pessoas políticas, que se caracteriza por ser indelegável com a 

capacidade tributária ativa, que é delegável, constituindo-se, esta última, na 

qualidade de ser sujeito ativo na relação jurídica de direito tributário227. Quando além 

de haver a delegação da capacidade tributária ativa de uma pessoa política 

detentora da competência tributária para outro ente e este puder ficar com o produto 

da respectiva arrecadação tributária, se dará o fenômeno da parafiscalidade. Já a 

fiscalidade deve ser entendida como a finalidade de se levar dinheiro aos cofres 

públicos, sendo que se algum tributo também tiver alguma finalidade outra, ocorrerá 

a chamada extrafiscalidade228 (como por exemplo ocorre nos denominados 

“impostos reguladores do mercado”: II – imposto sobre impostação de produtos 

estrangeiros; IE – imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais 

ou nacionalizados; IOF – imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou 

relativas a títulos ou valores mobiliários  e IPI – imposto sobre produtos 

industrializados. 

                                            
225 O artigo 154, inciso II, da Constituição Federal, dispõe: “A União poderá instituir: (...) II – 
na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não 
em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as 
causas de sua criação.”    
226 Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, pp. 238/246. 
227 Ibid., pp. 234/238. 
228 Paulo de Barros Carvalho, Direito tributário linguagem e método, pp. 239/244. 
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3.2.2 – Das limitações ao poder de tributar 

 

  Iremos considerar como limitações ao poder de tributar (competência 

tributária): os princípios constitucionais e as imunidades, no sentido de facilitar uma 

visão geral de nosso sistema tributário nacional, muito embora concordemos com as 

críticas do professor Paulo de Barros Carvalho ao fato de se considerar as 

imunidades como limitações ao poder de tributar (à competência tributária)229. 

                                            
229 “O raciocínio não procede. Inexiste cronologia que justifique a outorga de prerrogativas 
de inovar a ordem jurídica, pelo exercício de competências tributárias definidas pelo 
legislador constitucional, para, em momento subsequente, ser mutilada ou limitada pelo 
recurso da imunidade. Aliás, a regra que imuniza é uma das múltiplas formas de 
demarcação de competência. Congrega-se às demais para produzir o campo dentro do qual 
as pessoas políticas haverão de operar, legislando sobre matéria tributária. Ora, o que limita 
a competência vem em sentido contrário a ela, buscando amputá-la ou suprimi-la, enquanto 
a norma que firma a hipótese de imunidade colabora no desenho constitucional da faixa de 
competência adjudicada às entidades tributantes. Dirige-se ao legislador ordinário para 
formar, juntamente com outros mandamentos constitucionais, o feixe de atribuições 
entregue às pessoas investidas de poder político. Aparentemente, difere dos outros meios 
empregados por mera questão sintática. Enquanto o constituinte declara que compete à 
União instituir o imposto sobre produtos industrializados, menciona que é vedado a qualquer 
dos entes dotados de possibilidade legiferante gravar os livros e os periódicos, assim como 
o papel destinado à sua impressão. São expedientes de técnica legislativa utilizados para 
talhar, com zelo e segurança, a via por onde deverão fluir as medidas inovadoras daquela 
pessoa, no que tange aos assuntos tributários.” 
“Mas é curioso refletir que toda atribuição de competência, ainda que versada em termos 
positivos e categóricos, importa uma limitação. Entretanto, nem por isso estaríamos 
autorizados a falar de imunidade, para os casos que ultrapassem os limites conferidos. Se 
assim não fosse, poderíamos declarar-nos imunes à tributação de nossas rendas e 
proventos de qualquer natureza pelo Município, uma vez que tal iniciativa se encontra 
inequivocadamente defesa nos dizeres da Constituição. Nesse mesmo rumo, todos os 
administrados estariam imunes a exigências tributárias não determinadas por lei, em virtude 
de existir princípio lapidar que consagra o cânone da estrita legalidade. E, assim por diante, 
cada investida do Fisco, violadora dos primados da igualdade, da anterioridade, da 
universalidade da jurisdição e de todo o amplo catálogo de direitos e garantias que o 
Estatuto Maior prevê, suscitaria a invocação do versátil instituto da imunidade. Forçando 
mais o raciocínio, não seria desatino reduzir Capítulo I do Título VI da Constituição a uma 
tábua de limitações, que passaríamos a denominar ‘Imunidades tributárias’.” 
“A linha proposta não leva o pensamento ao miolo do problema da imunidade, deixando 
remanescer breve noção, que entrevemos insatisfatória, ao processo de conhecimento 
científico. Em última ratio, concebemos os dispositivos que identificam a chamada 

imunidade tributária como singelas regras que colaboram no desenho do quadro das 
competências, expostas, todavia, de esquemas sintáticos proibitivos ou vedatórios. Nada 
mais. E o fenômeno não é inusitado, como bem esclarece este trecho de Lourival Vilanova. 
‘Dada a interdefinibilidade dos modais deônticos explica-se por que as normas de direito 
positivo possam ser formuladas ora como obrigações, ora como permissões, com o aditivo 
da negação que reestabelece a equivalência desses modais (...). Tanto faz a norma dizer 
que o locatário fica proibido de sublocar a coisa dada em locação, como dizer que não está 
permitido como que é obrigatório não sublocar, sem o consentimento expresso ou tácito do 
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Admitimos que estamos considerando as imunidades como uma forma de limite 

anterior às implementações dos tributos, em virtude das competências tributárias, 

opção nossa, atacada pelo professor Paulo de Barros Carvalho por analisar algo que 

estaria fora (de maneira anterior, no critério temporal) do direito positivo. 

  Faremos uma rápida menção aos princípios constitucionais, sendo que 

estamos nos referindo aos mesmos, no plano do S2 (dos enunciados prescritivos 

jurídicos, considerando-os “enunciados prescritivos jurídicos vetores” para os demais 

enunciados prescritivos, que denominamos de “simples”). Nada impede que parte 

desses enunciados prescritivos jurídicos vetores possa dar origem a normas 

jurídicas vetoras (também denominados simplesmente de princípios jurídicos) no 

plano do S3, mas como já dissemos em capítulo anterior, nem todos poderão dar 

origem a normas jurídicas completas.  

  Há princípios constitucionais que são considerados sobreprincípios, 

tamanha sua importância para o direito como: da segurança jurídica; da certeza do 

direito; da igualdade; da liberdade e da justiça230. 

 

 

 

                                                                                                                                        
locador. A negação incidiu ora no verbo deôntico, ora na classe de ação, que se converteu 
num omitir. Fica proibido de fazer, como não ter permissão de fazer, como ficar obrigado a 
omitir um especificado tipo de ação, vêm a ser normativamente equivalentes.’ 
“O magistério do eminente pensador bem se acomoda ao assunto de que tratamos. O 
constituinte estabeleceu muitas prescrições sobre o exercício da atividade impositiva. Para 
tanto, utilizou, indiscriminadamente, os modais deônticos na linguagem do produto legislado, 
isto é, permitiu (fazer ou omitir), obrigou (a fazer ou a omitir) e proibiu (de fazer ou de omitir). 

Por essa maneira, fixou a fraseologia constitucional a larga pauta de diretrizes que se vira 
ao legislador ordinário, demarcando-lhe a competência tributária.” 
“Quem esteja familiarizado com as categorias lógicas do Direito, mesmo sem ter partes do 
bom jurista, nada acharia de anormal se o inciso II do art. 5º da CR, em vez de proclamar 
que ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da 
lei’, estatuí-se que ‘as obrigações de fazer ou não fazer haverão de ser estabelecidas em 
lei’. Alterado ficou tão-somente, o esquema oracional empregado no texto, sem qualquer 
prejuízo para a mensagem nele exarada.” 
“Uma lembrança final encerra este arrazoado que já vai longo: dada a interdefinibilidade dos 
modais deônticos, o legislador pode vedar ou proibir simplesmente negando a permissão ou 
obrigando a não fazer, o que implica manter a mesma mensagem, com alteração da 
estrutura frásica do idioma. Ainda assim, permanecendo forma sintática redutível à 
proibição, teremos hipótese de imunidade.” (CARVALHO, 2008, pp. 310/313).   
230 Paulo de Barros Carvalho, Direito tributário linguagem e método, pp. 261/273. 
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3.2.2.1 - Do princípio da legalidade 

 

O princípio da legalidade é veiculado no artigo 5º, inciso II, da 

Constituição Federal, valendo para todos os ramos do direito, sendo novamente 

expresso, em relação ao direito tributário, no artigo 150, inciso I, da Constituição 

Federal231. Lembremos que podemos ter a acepção de lei em sentido amplo, como 

todo e qualquer instrumento normativo primário, como, por exemplo, os 

mencionados no artigo 59 da Constituição Federal, ou em sentido estrito, como 

resultado da elaboração, votação e aprovação pelos representantes populares 

eleitos, que compõem o Poder Legislativo, nos seus três âmbitos: federal; estadual e 

municipal, que se sujeita à sanção ou veto do chefe do respectivo Poder Executivo. 

Acreditamos que para a criação ou majoração de tributos (com as exceções 

previstas na própria Constituição Federal232) não podemos utilizar a lei em sentido 

amplo (ela poder criar ou majorar tributos), no sentido de que todo e qualquer 

enunciado primário possa fazê-lo, pois acreditamos que apenas as leis em sentido 

estrito233 é que podem fazê-lo, acrescidas da medida provisória234 (devido as 

                                            
231 O artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, dispõe: “Sem prejuízo de outras garantias 
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: I – exigir ou aumentar tributos em lei que o estabeleça. (...)”   
232 O artigo 153, da Constituição Federal, dispõe: “Compete à União instituir impostos sobre: 
I – importação de produtos estrangeiros; II – exportação, para o exterior, de produtos 
nacionais ou nacionalizado; (...) IV – produtos industrializados; V – operações de crédito, 
câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; § 1º É facultado ao Poder 
Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos 
impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V. (...)    
233 “A lei, ‘expressão da vontade geral’ (Carré de Malberg), é o ato normativo primário por 
excelência, uma vez que, obedecidos apenas os ditames constitucionais, inova 
inauguralmente a ordem jurídica.” 
“Editando a lei, a sociedade, por seus representantes imediatos (os legisladores), se auto-
regula, vale dizer, se impõe normas quer cercearão a liberdade e a propriedade de seus 
membros, tendo em vista o bem comum.” 
“Nos países onde existe o chamado Estado de Direito, a lei – é norma geral, abstrata e igual 

para todos os que se encontram em situação jurídica equivalente – provém do Legislativo, 
cujos membros são eleitos pelo povo. Por exprimir, como vimos, a vontade geral, possui um 
primado sobre os atos normativos emanados dos demais Poderes. Deveras, a 
Administração Pública, que a realiza nos casos concretos, apóia-se exclusivamente na lei. O 
Judiciário, de seu turno, é o garantidor máximo da legalidade.” (CARRAZZA, 2004, p. 214). 
Lembremos que aos particulares (princípio da autonomia privada) tudo é permitido fazer se 
não for proibido por lei, ao passo que à Administração Pública, só se é permitido fazer o que 
é autorizado por lei.  
234 O artigo 62, § 2º, da Constituição dispõe: “Em caso de relevância e urgência, o 
Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo 
submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (...) § 2º Medida provisória que implique 
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alterações veiculadas pela Emenda Constitucional n° 32/2001). São leis em sentido 

estrito: as leis complementares e as leis ordinárias. Entretanto, também defendemos 

que as emendas constitucionais podem criar ou majorar tributos, posição com a que 

não concorda o professor Roque Antonio Carrazza235, devido ao fato das emendas 

constitucionais não serem enviadas ao chefe do Poder Executivo, para sanção ou 

veto, ao que respondemos que isso ocorre (envio para sanção ou veto do chefe do 

Executivo respectivo, após a aprovação de uma lei pelo Poder Legislativo) com as 

leis complementares e com as leis ordinárias, mas o Poder Legislativo pode derrubar 

o veto do chefe do Poder Executivo236, mostrando que o que vale afinal é a sua 

posição, fazendo por isso, com que defendamos a possibilidade de criação ou 

majoração de tributos por emenda constitucional. A essa necessidade de tomarmos 

                                                                                                                                        
instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, 
só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o 
último dia em que foi editada.” 
235 “É que não é dado à emenda constitucional criar ou aumentar tributos. Tal matéria foi 
reservada, pelo Constituinte Originário de 1988, à lei da pessoa política competente. Ora, 

emenda constitucional não é lei. Não, pelo menos, no sentido mais estrito da palavra.” 
“Quando a Constituição Federal proclama ser vedado às pessoas políticas ‘exigir ou 
aumentar tributo sem lei que o estabeleça’ (art. 150, I) está implicitamente estatuindo que a 
criação e o aumento de tributos dependem da edição deste ato normativo, observado o 
processo de elaboração que lhe é próprio.” 
“Tal processo exige a co-participação dos Poderes Legislativo e Executivo, a quem cabe 

sancionar, promulgar e fazer publicar as leis tributárias (art. 84, IV, da CF). Sem tal co-
participação nenhum tributo pode ser validamente instituído ou aumentado.” 
“Pois bem, enquanto a Emenda Constitucional n. 21/99 tenha brotado de uma proposta 

apresentada pelo Presidente da República, ela (como, de resto, todas as emendas 
constitucionais) não foi submetida a sanção. Ademais, viu-se promulgada e publicada pelas 
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (art. 60, § 3º, da CF), sem a 
participação, portanto, do Executivo.” 
“É justamente aí que se patenteia o descompasso entre o devido processo de elaboração 

das leis que criam ou aumentam tributos e a Emenda Constitucional n. 21/99.” 
“Note-se que a observância do devido processo legislativo na criação ou aumento dos 

tributos é uma garantia inafastável dos cidadãos-contribuintes, não podendo, destarte ser 
atropelada, nem mesmo por meio de emenda constitucional.” 
“Logo, a participação do Chefe do Executivo em todo o processo de criação ou aumento do 
tributo – o que só se dá quando isto é feito por meio de lei - não é uma mera prerrogativa 
desta autoridade, da qual poderia abrir mão, caso lhe aprouvesse.” 
“Pelo contrário, é o próprio contribuinte que tem o direito constitucional subjetivo de só ser 
tributado com base em lei, elaborada de acordo com o adequado processo. Ora, como na 

emenda constitucional não se dá a participação do Executivo seja na sanção (que, no caso, 
sequer existe), seja na promulgação, seja na publicação segue-se que ela não e o veículo 
próprio para a criação ou aumento de tributos.”(g.n.) (CARRAZZA, 2004, pp. 552/553). 
236 O artigo 66, § 4º, da Constituição Federal, dispõe: “A Casa na qual tenha sido concluída a 
votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República que, aquiescendo, o sancionará. 
(...) § 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu 
recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e 
Senadores, em escrutínio secreto.” 
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a lei em sentido estrito (acrescida da medida provisória) para a criação e majoração 

de tributos damos o nome de estrita legalidade, como o fazem os penalistas (sendo 

que há autores que a conceituam como sinônimo de tipicidade tributária, com o que 

não concordamos, entendida esta última, como a necessidade da lei veicular toda a 

regra-matriz de um determinado tributo237). Portanto defendemos que não podem 

criar ou aumentar tributos: as leis delegadas, pois não são elaboradas pelo Poder 

Legislativo238 (mesmo admitindo a exceção das medidas provisórias, por força da 

                                            
237 “O veículo introdutor da regra tributária no ordenamento há de ser sempre a lei (sentido 
lato), porém o princípio da estrita legalidade diz mais do que isso, estabelecendo a 
necessidade de que a lei adventícia traga no seu bojo os elementos descritores do fato 
jurídico e os dados prescritores da relação obrigacional. Esse plus caracteriza a tipicidade 
tributária, que alguns autores tomam como outro postulado imprescindível ao subsistema de 
que nos ocupamos, mas que pode, perfeitamente, ser tido como uma decorrência imediata 
do princípio da estrita legalidade.” (CARVALHO, 2008, p. 174).  
“Aliás, a tipicidade, no Direito Tributário, é, por assim dizer, mais rigorosa do que no próprio 
Direito Penal. Neste, a lei confere ao julgador, no momento da imposição da pena, uma 
considerável dose de subjetivismo. Já, naquele, a lei indica, peremptoriamente, ao seu 
aplicador, não só o fundamento da decisão, como o critério de decidir e as medidas que está 
autorizado a adotar, para que a arrecadação do tributo se processe com exatidão.” 
(CARRAZZA, 2004, p. 234). Só salientamos que estamos analisando o princípio da 
legalidade para a criação de normas, mais especificamente, no nosso caso, tributárias, e 
não na aplicação das mesmas, ou seja, após ocorridos os eventos fenomênicos colhidos 
pelas normas jurídicas, como fez o professor Roque Antonio Carrazza, ao compará-las com 
as normas penais. 
238 “Também às leis delegadas não é permitido criar ou aumentar tributos. (...)” 
“De logo podemos afirmar que às leis delegadas é interdito criar ou aumentar empréstimos 
compulsórios e impostos da competência residual da União. Por quê? Porque a Constituição 
Federal vedou expressamente a delegação em ‘matéria reservada à lei complementar’ (art. 
68, § 1º) e, como já remarcamos, tais tributos devem ser criados ou aumentados por meio 
deste tipo de ato normativo.” 
“Quanto aos demais tributos pensamos que de pouco valeria a proclamação constitucional 
de que só a lei pode exigir ou aumentar tributo (art. 150, I) se o legislador pudesse transferir 
esta atribuição, no tido ou em parte, a outro Poder do Estado, desprovido – salvo hipóteses 
excepcionalíssimas – de competência para o exercício da atividade normativa.” 
“na medida em que a Constituição não permitiu expressamente que o Chefe do Executivo, 
por meio de lei delegada, criasse ou majorasse tributos, deve prevalecer a interpretação que 
prestigia o princípio da legalidade tributária.” 
“Depois, a Carta Magna só previu a possibilidade de o Poder Executivo inovar a ordem 
jurídico-tributária no art. 153, § 1º, mas ‘atendidas as condições e os limites estabelecidos 
em lei’ e apenas em relação a quatro impostos federais.” 
“Ora, nenhum sentido teriam tais restrições se, por meio de lei delegada, o Poder Executivo 
pudesse criar ou aumentar quaisquer tributos (inclusive estaduais, municipais e distritais).” 
“Com efeito, o Legislativo poderia, por meio de resolução, poderia especificar o conteúdo da 
lei delegada com o qual o Chefe do Executivo (Presidente, Governador ou Prefeito), 
querendo, criaria ou aumentaria qualquer tributo, não só federal, mas, também estadual, 
municipal ou distrital, porquanto nada obsta a que sejam editadas leis delegadas estaduais, 
municipais ou distritais, além das federais.” 
“Esta, segundo nos parece não é a melhor interpretação para o art. 68 da CF, visto que 
anularia o art. 153, § 1º, da mesma Lei Fundamental.” (...)  
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Emenda Constitucional nº 32/2001). Com relação aos decretos legislativos, 

defendemos que os mesmos podem criar ou aumentar tributos, sendo que são o 

veículo introdutor de normas jurídicas, em nosso ordenamento jurídico, provenientes 

de Tratados ou Convenções Internacionais, que são comuns em matéria tributária 

(lembremos que os Tratados e as Convenções Internacionais não tem o poder de 

vincular, mesmo depois de aprovados, pois devem ser “transformados” em direito 

nacional através da veiculação do(s) respectivo(s) decretos-legislativos (artigo 59, 

inciso VI e artigo 49, inciso I, ambos da Constituição Federal). Sobre as 

resoluções239 (artigo 59, inciso VII, da Constituição Federal) as mesmas podem 

majorar tributos nos termos do disposto nos artigos 155, § 1º, inciso IV; 155, § 2, 

inciso IV; 155, § 2º, inciso V, alínea “a” e 155, § 2º, inciso V, alínea “b”240.  

 

3.2.2.2 – Do princípio da irretroatividade 

 

  Podemos considerar o princípio da irretroatividade em termos gerais 

(para todo o ordenamento jurídico), como decorrência do artigo 5º, XXXVI, da 

Constituição Federal241; em termos específicos, em matéria tributária, ele é veiculado 

no artigo 150, inciso III, alínea “a”242. Ele segue o brocardo latino tempus regit actum 

(o tempo rege o ato, no sentido da lei que rege o ato é a lei vigente no momento de 

                                                                                                                                        
   
239 Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário, p. 75. 
240 O artigo 155, da Constituição Federal, dispõe: “Compete aos Estados e ao Distrito 
Federal instituir impostos sobre: (...) § 1º O imposto previsto no inciso I: (...) IV – terá suas 
alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. § 2º O imposto previsto no inciso II 
atenderá ao seguinte: (...) IV – resolução do Senado Federal, de iniciativa do presidente da 
República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus 
membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e 
de exportação; V – é facultado ao Senado Federal: a) estabelecer alíquotas mínimas nas 

operações internas, mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria 
absoluta de seus membros; b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para 

resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de 
iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros. (...)” 
241 O artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, dispõe: “(...) XXXVI – a lei não 
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 
242 O artigo 150, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal dispõe: “(...) III – cobrar 
tributos: a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os 
houver instituído ou aumentado; (...)” 
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sua ocorrência). Lembremos que as leis denominadas interpretativas243 (aquelas 

que vem explicitar o sentido dos termos veiculados por uma lei anterior, sem inovar 

o direito positivo) podem existir no direito tributário, retroagindo à data da lei 

interpretada, de acordo com o previsto no artigo 106, inciso I, do Código Tributário 

Nacional244. Sempre que falamos do princípio da irretroatividade, ou seja, a vedação 

da lei “retroagir” para ser aplicada a fatos anteriores à sua vigência, nos lembramos 

que a regra em nosso direito positivo é esta, mas há uma exceção, inclusive 

                                            
243 “Tem-se por interpretativas apenas as leis que objetivam fixar a significação de norma 
jurídica que suscite dúvidas no seu sentido e alcance ou que possa vir a suscitá-las. 
Apresenta-se como pressuposto da lei interpretativa, portanto, a existência de incerteza 
sobre o significado normativo do preceito interpretado, incerteza esta que decorre da 
possibilidade de interpretações variadas, as quais se pretende uniformizar por meio do 
preceito interpretativo. Procura-se, pois, com essa espécie de procedimento legislativo, 
resolver problema de certeza e de igualdade na aplicação da lei.” 
“Muitas vezes, porém, não obstante as leis ou dispositivos legais sejam denominados 
‘interpretativos’, acabam por inovar as regras supostamente interpretadas, modificando-lhes 
as disposições. Isso acontece, por exemplo, quando a interpretação da lei antiga é pacífica, 
ou quando, existente a controvérsia, venha a nova legislação indicar uma solução que 
jamais foi admitida em face do regramento pretérito. Reitero, portanto, que somente quando 
verificar-se o escopo de elucidar os termos de dispositivo legal cujo conteúdo gere 
controvérsia, pode falar-se em natureza interpretativa da norma. Ainda assim, é preciso ter 
cuidado com a significação conferida por esse veículo, que não pode distanciar-se do foco 
das dúvidas existentes, quer dizer, é-lhe vedado alterar entendimentos já consolidados, 
restringir ou ampliar direitos.” 
“Existe forte corrente doutrinária que rejeita, terminantemente, a atribuição de caráter 
retroativo às leis interpretativas. Esse é o posicionamento adotado por Carlos Maximiliano, 
para quem a chamada ‘interpretação autêntica’, emanada do próprio poder que produziu o 
ato interpretado, pretendendo aclarar seu sentido e alcance, só se aplica aos casos futuros: 
não vigora desde a data do ato interpretado, uma vez que deve respeitar os direitos 

adquiridos em conseqüência do entendimento conferido, até então, pelo órgão aplicador 
(Judiciário ou Executivo).” (CARVALHO, 2008, pp. 294/295).  
“90 – A interpretação é uma só. Entretanto se lhe atribuem várias denominações conforme o 
órgão de que lhe procede; ou se origina em uma fonte jurídica, o que lhe dá força coativa; 
ou se apresenta como um produto livre da reflexão. Chamam-lhe autêntica, no primeiro 
caso; doutrinal no segundo (1). Aquela domina pela autoridade, esta pelo convencimento; 
uma vincula o juiz, tem a outra um valor persuasivo (2).” 
“Denomina-se autêntica a interpretação, quando emana do próprio poder que fez o ato cujo 

sentido e alcance ela declara. Portanto, só uma Assembléia Constituinte fornece a exegese 
obrigatória do estatuto supremo; as Câmaras, a da lei em geral, e o Executivo, dos 
regulamentos, avisos, instruções e portarias. O regulamento pode esclarecer o sentido da lei 
e completá-lo; mas não tem o valor da interpretação autêntica a oferecida por aquele, ou por 

qualquer outro ato ministerial (3): os tribunais tomam conhecimento das dúvidas levantadas 
sobre a correção da exegese constante de um regulamento, e, se lhes parecem 
procedentes, fulminam o mesmo, consideram-no írrito e nulo por incompatível com a lei a 
que se refere (4).” (MAXIMILIANO, 2005, pp. 71/72).  
244 O artigo 106, inciso I, do Código Tributário Nacional, dispõe: “A lei aplica-se a ato ou fato 
pretérito: I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a 
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; (...)”. 
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veiculada em nossa Constituição Federal245, que admite a retroatividade para 

beneficiar os acusados por crimes, ou seja, se uma nova lei vier a ser mais benéfica 

que a que foi aplicada, no tempo do fato, para um crime, deverá essa nova lei 

retroagir à data desse fato imputado como crime e lhe ser aplicada. Essa nova lei 

benéfica é denominada novatio legis in mellius246, ou lex mitior, sendo que há uma 

espécie de norma desse gênero que deixa de considerar aquele fato como crime, 

sendo denominada abolitio criminis.   

 

3.2.2.3 – Do princípio da anterioridade 

   

Esse princípio é veiculado no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”247, 

sendo que por ele é determinado que um tributo criado ou aumentado só pode ser 

cobrado no exercício financeiro seguinte. Para conjugar as alíneas “b” e “c” podemos 

estabelecer uma simples regra para sabermos quando o tributo aumentado ou 

criado poderá ser cobrado: primeiro, devemos verificar a data da publicação da 

referida lei que o aumentou ou o criou e dessa data devemos contar 90 (noventa) 

dias; se a data que resultar da soma dos 90 (noventa) dias cair no mesmo exercício 

financeiro (mesmo ano, pois o exercício financeiro em nosso país corresponde ao 

                                            
245 O artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, dispõe: “(...) XL – a lei penal não 
retroagirá, salvo para beneficiar o réu.”  
246 Apenas para fazer o contraponto, quando uma nova lei vem agravar a situação, ou seja, 
ser mais rigorosa que a anterior (sendo que essa nova lei não retroagirá), que foi aplicada 
ao fato, por ser a vigente ao seu tempo, esta nova lei será denominada novatio legis in pejus 
ou lex gravior. Só para constar, em termos de aplicação da lei no tempo, a regra é que se 

uma nova norma for eminentemente processual, ela deve ser aplicada aos procedimentos e 
processos já em curso; digo eminentemente processual, pois há normas que além de serem 
processuais, trazem consigo uma grande carga de direito material (de direito substantivo), 
sendo que nesse caso, não poderão ser aplicadas aos processos e procedimentos já em 
andamento, a não ser que sejam mais benéficas aos acusados, no caso de processos-
crime. Veremos um caso assim em relação aos crimes tributários, mais especificamente no 
tocante à possibilidade de extinção de suas punibilidades pelo pagamento integral do tributo 
e acessórios, que será comentado mais adiante. 
247 O artigo 150, da Constituição Federal, dispõe: “Sem prejuízo de outras garantias 
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: (...) III – cobrar tributos: (...) b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido 
publicada a lei que os instituiu ou aumentou; c) antes de decorridos noventa dias da data em 

que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea 
b; (...)” 
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ano civil – do calendário)248, esse tributo só poderá ser cobrado no primeiro dia do 

exercício financeiro seguinte, ou seja, no dia primeiro de janeiro do ano seguinte; 

entretanto, se a data que resultar da soma dos 90 (noventa) dias cair no próximo 

exercício financeiro (no ano seguinte), é a partir dessa data que o tributo poderá se 

cobrado. A previsão da alínea “c” (veiculada pela Emenda Constitucional nº 42/2003) 

visa evitar a surpresa dos contribuintes no início do ano, pois era muito comum que 

as leis que criavam ou aumentavam tributos fossem publicadas nos últimos dias do 

mês de dezembro (inclusive no último dia), fazendo com que o princípio da 

anterioridade fosse respeitado formalmente, pelo fato da espera da cobrança do 

novo tributo ou do tributo aumentado, pelo primeiro dia do ano, o que frustrava a 

finalidade do princípio da anterioridade (evitar surpresa e dar tempo para os 

contribuintes se adaptarem ao novo tributo ou ao aumento do tributo), mesmo 

formalmente o seguindo, garantindo um mínimo de 90 (noventa) dias de interstício 

entre a publicação da lei que criou ou aumentou o tributo e sua respectiva cobrança. 

Não podemos confundir, pelo fato do exercício financeiro coincidir com o ano civil, o 

princípio da anterioridade com o denominado princípio da anualidade, que exigia que 

para se criar ou aumentar tributos deveria haver prévia autorização específica no 

orçamento, sendo que não há mais previsão em nosso ordenamento do princípio da 

anualidade249. Devemos lembrar também da anterioridade nonagesimal (noventena 

ou anterioridade mitigada), que é uma espécie de anterioridade, mas que se refere 

especificamente às contribuições sociais, prevista no artigo 195, § 6º, da 

                                            
248 O artigo 34, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, dispõe: “O exercício financeiro 
coincidirá com o ano civil”. 
249 O artigo 141, da Constituição Federal de 1946, dispunha: “A Constituição assegura aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes 
à vida, à liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: (...) § 34 – 
Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça; nenhum será 
cobrado em cada exercício sem prévia autorização orçamentária, ressalvada, porém, a tarifa 
aduaneira e o imposto lançado por motivo de guerra.” (g.n.)  
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Constituição Federal250. Por fim, devemos mencionar as exceções ao princípio da 

anterioridade, que são previstas no artigo 150, § 1º, da Constituição Federal251. 

 

3.2.2.4 – Do princípio da isonomia 

   

O princípio da isonomia se aplica a todos os ramos do direito, estando 

previsto no artigo 5º, caput, da Constituição Federal252. Entretanto, o mesmo 

princípio foi repetido especificamente em relação à matéria tributária, no artigo 150, 

inciso II, da Constituição Federal253.  

                                            
250 O artigo 195, § 6º, da Constituição Federal, dispõe: “A seguridade social será financiada 
por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
das seguintes contribuições sociais: (...) § 6º As contribuições sociais de que trata este 
artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei 
que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b. 
(...)” 
251 O artigo 150, § 1º, da Constituição Federal, dispõe: “Sem prejuízo de outras garantias 
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: (...) § 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 
148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos 

previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos 
impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.” O artigo 148, inciso I, da Constituição Federal,  
dispõe: “A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios: I – 
para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra 
externa ou sua iminência; (...)”. O artigo 153, incisos I, II, IV e V, da Constituição Federal,  
dispõem: “Compete à União instituir impostos sobre: I – importação de produtos 
estrangeiros; II – exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; (...) 
IV – produtos industrializados; V – operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a 
títulos ou valores mobiliários; O artigo 154, inciso II, da Constituição Federal,  dispõe: “A 
União poderá instituir: (...) II – na iminência ou no caso de guerra externa, impostos 
extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão 
suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.” O artigo 153, inciso III da 
Constituição Federal,  dispõe: “Compete à União instituir impostos sobre: (...) III – renda e 
proventos de qualquer natureza; (...)”. O artigo 155, inciso III, da Constituição Federal,  
dispõe: “Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) III – 
propriedade de veículos automotores. (...)”. O artigo 156, inciso I, da Constituição Federal,  
dispõe: “Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I – propriedade predial e territorial 
urbana; (...)” 
252 O artigo 5°, caput, da Constituição Federal, dispõe: “Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: (...)”  
253 “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) II – instituir tratamento desigual entre 
contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em 
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“43. Ao fim e ao cabo desta exposição teórica têm-se por 
firmadas as seguintes conclusões:” 

“Há ofensa ao preceito constitucional da isonomia quando:” 

“I – A norma singulariza atual e definitivamente um destinatário 
determinado, ao invés de abranger uma categoria de pessoas, 
ou uma pessoa futura e indeterminada.” 

“II – A norma adota como critério discriminador, para fins de 
diferenciação de regimes, elemento não residente nos fatos, 
situações ou pessoas por tal modo desequiparadas. É o que 
ocorre quando pretende tomar o fator ‘tempo’ – que não 
descansa no objeto – como critério diferencial.” 

“III – A norma atribui tratamentos jurídicos diferentes em 
atenção a fator de discrímen adotado que, entretanto, não 
guarda relação de pertinência lógica com a disparidade de 
regimes outorgados.” 

“IV – A norma supõe relação de pertinência lógica existente em 
abstrato, mas o discrímen estabelecido conduz a efeitos 
contrapostos ou de qualquer modo dissonantes dos interesses 
prestigiados constitucionalmente.” 

“V – A interpretação da norma extrai dela distinções, 
discrímens, desequiparações que não foram professadamente 
assumidos por ela de modo claro, ainda que por via implícita”. 
(DE MELLO, 2004, pp. 47/48).  

 

3.2.2.5 – Do princípio da vedação de confisco por meio de tributo 

   

Este princípio veda que através da tributação possa haver o chamado 

“confisco”, ou seja, que ela ocorra em termos excessivos, para os particulares, o que 

acabaria com a iniciativa privada, não se respeitando a capacidade contributiva dos 

cidadãos. O problema do seguimento deste princípio é a dose de subjetividade que 

interfere no mesmo, no sentido de se saber se, em cada caso, há ou não confisco 

em virtude do quantum tributário, em relação ao que se é tributado. A mensuração 

das alíquotas dos tributos acaba por ser, na maioria das vezes, o meio pelo qual se 

analisa se estamos, ou não, diante de um caso de tributação confiscatória. 

Lembremos que a tributação não pode destruir as fontes da mesma, o que seria 

ilógico. 

                                                                                                                                        
razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.” 
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3.2.2.6 – Do princípio da capacidade contributiva 

 

Esse princípio é veiculado no artigo 145, § 1º, da Constituição 

Federal254. Ele pode ser dividido em: capacidade contributiva objetiva (absoluta) ou 

subjetiva (relativa), sendo importante para a primeira, as características objetivas 

dos eventos tributados (sendo irrelevantes as características subjetivas – no sentido 

de pessoais – do(s) sujeito(s) envolvidos nesses eventos) e para a segunda, 

características pessoais do(s) sujeito(s) envolvidos nesses eventos, o que nos leva a 

entender que quem tem condições econômicas maiores, deve contribuir mais 

tributariamente. No nosso país a capacidade contributiva que deve ser seguida é a 

objetiva ou absoluta, mesmo sabendo que o princípio da isonomia (igualdade) em 

matéria tributária só será alcançado se a tributação buscar atender à capacidade 

contributiva subjetiva ou relativa dos contribuintes255.  

                                            
254 O artigo 145, § 1º, da Constituição Federal, dispõe: “A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: “(...) § 1º Sempre que 
possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir 
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da 
lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. (...)”. 
255 “Segundo seu pensamento, pode ser entendida a capacidade contributiva absoluta como 
consistindo no dever (pré-jurídico) de o legislador escolher fatos que exibam conteúdo 
econômico. Ao fazê-lo estará realizando esse princípio, porém, não há cogitar-se, ainda, de 
aplicação do cânone da igualdade tributária. Este terá como pressuposto a satisfação da 
capacidade contributiva absoluta, equivale a dizer, a presunção de que, por participar de 
fatos economicamente expressivos, as pessoas estejam demonstrando condições de 
contribuir ao Erário. O plano da obediência ao princípio da igualdade na imposição fiscal 
cinger-se-ia àquele da capacidade contributiva relativa, ou melhor, sempre que o legislador, 
tendo escolhido para suposto de normas tributárias fatos que demonstrem signos de 
riqueza, deva dosar igualitariamente a carga impositiva. Neste estádio é que se poderá 
aludir à igualdade constitucionalmente prevista, pois é de todo possível o emprego dos 
instrumentos que existem à disposição do legislador (base de cálculo, alíquota, isenções), 
no sentido de atender às desigualdades sociais e mesmo individuais, na fase de instituição 
do ônus tributário. E isso representa a satisfação de um dever jurídico e não simplesmente 
pré-jurídico como acontece no caso da capacidade contributiva absoluta.” 
“Podemos resumir o que dissemos em duas proposições afirmativas bem sintéticas: realizar 
o princípio pré-jurídico da capacidade contributiva absoluta ou objetiva retrata a eleição, pela 

autoridade legislativa competente, de fatos que ostentem signos de riqueza; por outro lado, 
tornar efetivo o princípio da capacidade contributiva relativa ou subjetiva quer expressar a 

repartição do impacto tributário, de tal modo que os participantes do acontecimento 
contribuam de acordo com o tamanho econômico do evento. (...)”. 
“Consoante ousamos supor, no Brasil, o sistema do direito positivo exibe, em todas as 
figuras tributárias conhecidas, a observância do princípio da capacidade contributiva 
absoluta, uma vez que os fatos escolhidos são aqueles que denotam signos de riqueza. Em 

outras palavras, por capacidade contributiva deve entender-se apenas a absoluta e, mesmo 
assim, como dado pré-jurídico. Realizar o princípio da capacidade contributiva quer 
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3.2.2.7 – Do princípio da liberdade de tráfego   

 

Este princípio é veiculado no artigo 150, inciso V, da Constituição 

Federal256. 

  Além desses princípios constitucionais que devem ser seguidos 

aplicados para todos os tributos, temos alguns, também constitucionais, previstos 

para alguns tributos específicos. Podemos citar como exemplos: no caso do ICMS257 

e do IPI258, os princípios da seletividade e da não cumulatividade e no caso do IR259, 

os princípios da generalidade, da universalidade e da progressividade.   

 

3.2.2.8 - Imunidades 

 

  Como já comentamos anteriormente, com a ressalva feita através da 

opinião do professor Paulo de Barros Carvalho, estamos considerando as 

imunidades como uma espécie de limitação ao poder de tributar. 

Há vários conceitos na doutrina, além de as considerar limitações ao 

poder de tributar, sendo muito utilizados o de “não incidência constitucionalmente 

qualificada”, pois veicularia, ao contrário das normas que impõem tributos, uma 

hipótese de não aplicação de normas veiculadoras dos mesmos, conceito que é 

criticado por partir de uma negação e falar em não incidência de uma norma 

constitucional. Também a conceituam como “supressão da competência tributária”, 

sendo que se criticam essa conceituação, pois a mesma pressupõe primeiro uma 

norma que incida para tributar determinados eventos e depois uma outra (seria a 

                                                                                                                                        
significar, portanto, a opção a que se entrega o legislador, quando elege para antecedente 
das normas tributárias fatos de conteúdo econômico que, por terem essa natureza, fazem 
pressupor que as pessoas que deles participam apresentem condições de colaborar com o 
Estado mediante parcelas de seu patrimônio.” (CARVALHO, 2008, pp. 304/307). 
256 O artigo 150, inciso V, da Constituição Federal, dispõe: “Sem prejuízo de outras garantias 
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: (...) V – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de 
tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização 
de vias conservadas pelo Poder Público; (...)”  
257 Vide artigo 155, § 2º, incisos I e III. 
258 Vide artigo 153, § 3º, incisos I e II. 
259 Vide artigo 153, § 2, inciso I. 
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que veicula uma imunidade) que suprimiria essa competência tributária, no sentido 

da mesma ser retirada por essa norma posterior, o que não ocorre no nosso direito 

positivo. O professor Paulo de Barros Carvalho conceitua imunidade tributária como:  

“(...) classe finita e imediatamente determinável de normas 
jurídicas, contidas no texto da Constituição da República, e que 
estabelecem, de modo expresso, a incompetência das pessoas 
políticas de direito constitucional interno para expedir regras 
instituidoras de tributos que alcancem situações específicas e 
suficientemente caracterizadas.” (CARVALHO, 2008, p. 
341)260. 

                                            
260 “b) Imunidade como exclusão ou supressão do poder tributário.” 
“A idéia que se contém nesse juízo hospeda idêntico absurdo, apresentado de modo mais 
grosseiro. A etimologia dos verbos excluir e suprimir fala mais alto que qualquer argumento. 
De origens latinas, o primeiro vem de excludere e todos os significados que se lhe atribuem 
guardam a acepção de pôr de parte, expulsar, excetuar, afastar, tirar da lista. O outro 
proveio de supprimere, com o sentido de extinguir, fazer desaparecer, eliminar, anular, 
cortar, deixar de fora. É justamente essa a grandeza semântica que inspira o emprego de 
exclusão ou supressão do poder tributário, se bem que entre os dois verbos haja sensível 
diferença sematológica. Ao passo que excluir pressupõe a expulsão de algo que estivera 
incluído, suprimir traz à mente o ato de anular, de eliminar, de cancelar. O ponto de 

convergência é a condição de existir alguém, alguma coisa ou algum fato que se inscreva no 
quadro sotoposto ao poder tributário, razão necessária e suficiente para que seja objeto de 

exclusão ou de supressão.” 
“O exame moderado e objetivo daquilo que a doutrina quer exprimir com o uso desses 
vocábulos sugere tratamento diferente.” 
“De fato, só um apelo direto ao método diacrônico, inerente à investigação histórica, porém 
incomportável no plano da Ciência do Direito, poderia ter o condão de suster raciocínio 
desse quilate. Carrega dentro de si a suposição de dois instantes cronologicamente 
distintos: um, em que fossem definidas as faixas de competências tributárias entregues às 
entidades políticas; outro, posterior, quando se introduzem preceitos excludentes ou 
supressores de parcelas daqueles canais.” 
“Seja como for, no trajeto de tal concepção se levanta um obstáculo intransponível: a análise 
do fenômeno jurídico, em termos dogmáticos, é, substancialmente, de natureza sincrônica. 
Vale para aqui e para agora. O direito de ontem já não existe, e o de amanhã não sabemos 
qual será. Cabe-nos selecionar princípios e aglutinar normas, segundo o critério associativo 
do entrelaçamento vertical (subordinação hierárquica) e horizontal (coordenação), para 
montarmos o arcabouço do sistema jurídico em vigor, descrevendo-o metodologicamente. 
Nisso consiste o trabalho do cientista de Direito, em sentido estrito, enunciador frio e atento 
da realidade que observa: o direito positivo. (...)”. 
“(...) Resumindo, a imunidade não exclui nem suprime competências tributárias, uma vez 
que estas representam o resultado de uma conjunção de normas constitucionais, entre elas, 
as de imunidade. A competência pra legislar, quando surge, já vem com as demarcações 
que os preceitos da Constituição fixaram.” 
“c) Imunidade como providência constitucional que impede a incidência tributária -  hipótese 
de não-incidência constitucionalmente qualificada.(...)” 
“(...) Distrações desse gênero conduziram o pensamento mais em voga na doutrina à 
proclamação solene de que a imunidade representaria caso de não-incidência 
constitucionalmente qualificada. Aqui, encontramos novamente rompido o fio da idéia, nos 
longos giros do discurso descritivo das regras imunizantes. Bernardo Ribeiro de Moraes, 
rebatendo a proposta, deu-se pressa em aduzir a seguinte advertência: ‘não aceitamos a 
expressão ‘não-incidência constitucionalmente qualificada’ para exprimir a imunidade, 
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As imunidades se aplicam a todos os tributos, como gênero e não só 

aos impostos, não necessitando ser ampla e indivisível261. 

  São exemplos de imunidades, as alíneas do inciso VI262, do artigo 150 

da Constituição Federal. 

  O professor Paulo de Barros Carvalho traz outros exemplos de 

imunidades, que não as do artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal e também 

de taxas e contribuições: artigo 153, § 3º, inciso III; artigo 153, § 4º, inciso II; artigo 

153, inciso V; artigo 5º, inciso XXXIV; artigo 226, § 1º; artigo 230, § 2º; artigo 5º, 

inciso LXXIII; artigo 5º, inciso LXXVI, alíneas “a” e “b”; artigo 5º, inciso LXXVII; artigo 

40, § 18; artigo 195, inciso III, § 7º; artigo 149, § 2º, inciso I, todos da Constituição 

Federal263.    

 

3.3 – Das espécies tributárias 

 

  Devemos sempre lembrar que tributos264 são gênero, do qual são 

espécies: impostos, taxas e contribuições de melhoria, para uma corrente 

                                                                                                                                        
porque entendemos que a regra jurídica constitucional de imunidade incide sempre, como 
qualquer regra jurídica. É uma regra como qualquer outra regra positiva. Incide sobre os 
fatos imunes, para vedar a sua tributação. Daí ser imprópria a denominação ‘hipótese de 
não-incidência’.” 

“A afirmação leva a acreditar que a norma constituição possa não incidir, o que é inaceitável. 
A censura tem procedência, mas não foi nesse sentido que a locução surgiu e vem sendo 
empregada. A crítica presta-se a uma de suas acepções, precisamente aquela que sugere 
ter inexistido o fenômeno da subsunção do fato à regra e, por conseguinte, não haveria falar 
em efeitos jurídicos. É por incidir que a proposição normativa qualifica pessoas, coisas e 
estados de coisas, bem como é incidindo que o sistema, como um todo, atinge a disciplina 
integral do relacionamento intersubjetivo. Realmente, asseverar que a regra não incide 

equivale a negar-lhe tom de juridicidade, marca universal das unidades jurídico-normativas. 
Norma que não tenha essa virtude está à margem do direito ou não foi produzida segundo 
os ditames do ordenamento em vigor.” (CARVALHO, 2008, pp. 313/317). 
261 Paulo de Barros Carvalho, Direito tributário linguagem e método, pp. 318/324. 
262 O artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal, dispõe: “Sem prejuízo de outras 
garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: (...) VI – instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos 
outros; b) templos de qualquer culto; c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, 
inclusive suas funções, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de 
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos aos requisitos da lei; d) 

livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.” 
263

 Paulo de Barros Carvalho, Direito tributário linguagem e método, pp. 352/355. 
264 O artigo 3º, do Código Tributário Nacional, dispõe: “Tributo é toda prestação pecuniária 
compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de 
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doutrinária; para outra corrente são espécies: impostos, taxas e contribuições; para 

outra: impostos, taxas, contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios, por 

fim, para outra: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos 

compulsórios265 e contribuições sociais266. As duas últimas correntes acrescentam, 

como critérios diferenciadores das espécies tributárias, a necessidade de devolução 

do tributo, por parte do Estado e a destinação específica dada pelo Estado ao 

tributo, deixando de lado a previsão do inciso II, do artigo 4º, do Código Tributário 

Nacional267. Também devemos lembrar a classificação do professor Geraldo Ataliba 

que divide os tributos em duas espécies: vinculados e não vinculados (são 

vinculados a uma prévia atuação estatal, as taxas e as contribuições de melhoria, 

sendo que nas taxas a atuação estatal é imediatamente/diretamente ligada aos 

sujeitos passivos tributários e nas contribuições de melhoria a atuação estatal é 

mediatamente/indiretamente ligada aos sujeitos passivos tributários )268.   

                                                                                                                                        
ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada”.  
265 Para o professor Paulo de Barros Carvalho, os empréstimos compulsórios podem ser: 
impostos, ou taxas ou contribuições de melhoria, ao passo que as contribuições sociais 
podem ser ou taxas ou impostos. (Paulo de Barros Carvalho, Direito tributário linguagem e 
método, p. 379). 
266 “Esses cinco tributos sujeitam-se a regimes jurídicos divergentes, no que diz respeito às 
regras e princípios que disciplinam e informam o exercício das respectivas competências 
impositivas (capacidade contributiva, anterioridade etc.), em razão das próprias diferenças 
existentes entre as estruturas normativas de cada qual, analisadas a partir do texto 
constitucional.” 
“Assim, dependendo da espécie de que se trate, identificada mediante a aplicação dos 
critérios adotados (exigência de previsão legal de (i) vinculação da materialidade da 
hipótese tributária ao exercício de uma atividade por parte do Estado, referida ao 
contribuinte; (ii) destinação específica para o produto de sua arrecadação, e (iii) devolução 
do respectivo montante ao contribuinte, ao cabo de determinado período), o início de sua 
vigência será imediato ou diferido no tempo (seja para o exercício subseqüente ao da 
publicação da lei que a veicular, seja pelo prazo reduzido de 90 dias, contados da data 
daquela publicação), sua alíquota poderá ou não ser majorada pelo Poder Executivo etc.” 
(MARQUES, 2000, p. 249).  
267 O artigo 4º, do Código Tributário Nacional, dispõe: “A natureza jurídica específica do 
tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para 
qualificá-la: I – a denominação e demais características formais adotadas pela lei; II – a 
destinação legal do produto da sua arrecadação.”  
268 “52. O critério jurídico de classificação dos tributos está na consistência do 
aspecto material da hipótese e incidência” 
“52.1 Por isso, na própria lei tributária – situado em posição essencial e nuclear – haverá de 
ser encontrado o elemento decisivo de classificação. Efetivamente, este está na h.i., mais 
precisamente, no seu aspecto material.” 
“52.2 É a materialidade do conceito do fato, descrito hipoteticamente pela h.i. que fornece o 
critério para classificação das espécies tributárias.” 
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“52.3 O principal e decisivo caráter diferencial entre as espécies tributárias está na 
conformação ou configuração e consistência do aspecto material da hipótese da incidência.” 
“52.4 Conforme, pois, a consistência do aspecto material da h.i., será possível reconhecer 
as espécies de tributos.” 
“52.5 Quando fazemos repousar a nossa classificação dos tributos na consistência material 
do fato descrito pela h.i., damos formulação nova a velha indagação de autorizados 
precursores, como é o caso de Otto Mayer e Dino Jarach. Este é incisivo no trato do 
assunto.” 
“52.6  ‘O problema jurídico assim colocado, consiste em determinar a natureza e o conteúdo 
substancial dos pressupostos legais da obrigação tributária. Trata-se, pois, de determinar a 
natureza substancial dos fato imponíveis, ou bem, dos fundamentos que caracterizam os 
fatos imponíveis’ (Estrutura ..., cit., pg. 340).” 
“52.7 A classificação dos tributos pela consistência do aspecto material da h.i. é também 
adotada – embora com formulação explicitada de forma diversa – por Roque Carrazza, Aires 
Barreto, Paulo de Barros Carvalho, Cleber Giardino, Misabel Derzi, Diva Malerbi, Sacha 
Calmon, Estevão Horvath, Eduardo Bottallo.” 
“52.8 Examinado-se e comprando-se todas as legislações existentes – quanto à hipótese de 
incidência – verificamos que, em todos os casos, o seu aspecto material, das duas, uma: a) 
ou consiste num atividade do poder público (ou numa repercussão desta) ou, pelo contrário, 
b) consiste num fato ou acontecimento inteiramente indiferente a qualquer atividade estatal.” 
“Esta verificação permite classificar todos os tributos, pois – segundo o aspecto material de 
sua hipótese de incidência consista ou não no desempenho de uma atividade estatal – em 
tributos vinculados e tributos não vinculados.” 
“52.8.1 É que esta averiguação enseja afirmar que – no primeiro caso – o legislador vincula 
o nascimento da obrigação tributária ao desempenho de uma atividade estatal e – no 
segundo – não. No Brasil, tal critério é constitucionalmente consagrado de modo expresso, 
impedindo postura diversa do legislador ordinário.” 
“52.8.2 A Constituição obriga o legislador a pôr no cerne (aspecto material) da h.i. ou (a) o 
conceito de um fato consistente numa ação estatal, ou (b) um fato desta independente, 
remoto.” 
“52.9 Pode-se dizer, portanto que são tributos (1) vinculados aqueles cuja hipótese de 
incidência consiste na descrição de uma atuação estatal (ou uma consequência desta). 
Neste caso, a lei põe uma atuação estatal no aspecto material da h.i.” 
“São tributos (2) não vinculados aqueles cuja h.i. consiste na descrição de um fato qualquer 
que não seja atuação estatal. Isto é, a lei põe, como aspecto material da h.i., um fato 
qualquer não consistente em atividade estatal.” 
“52.9.1 Em outras palavras: a materialidade do fato descrito pela h.i. (aspecto material da 
h.i.) de todo e qualquer tributo ou é uma (1) atividade estatal ou (2) outra coisa qualquer. Se 
for uma atividade estatal o tributo será (1) vinculado. Se um fato qualquer, o tributo será (2) 
não vinculado.(...)”  
“(...) 52.14 Tributos vinculados são as taxas e contribuições (especiais) e tributos não 
vinculados são os impostos.” 
“52.15 Definem-se portanto, os tributos vinculados como aqueles cuja hipótese de incidência 
consiste numa atividade estatal; e impostos como aqueles cuja hipótese de incidência é um 
fato ou acontecimento qualquer não consistente num atividade estatal.” 
“52.16 A consistência da h.i. é que permite classificar os tributos em vinculação e não 
vinculados a uma atuação estatal. Se a h.i. consistir num atuação estatal, o tributo será um 
taxa ou contribuição (tributo vinculado); se consistir em outro fato qualquer, o tributo será 
não vinculado (imposto). (...)”. 
“(...) 59.3 A hipótese de incidência da taxa é uma atuação estatal diretamente 
(imediatamente) referida ao obrigado (pessoa que vai ser posta como sujeito passivo da 
relação obrigacional que tem a taxa por objeto).” 
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  O critério que deve ser utilizado para se determinar a espécie tributária 

é o baseado no binômio hipótese tributária (mais especificamente pelo seu critério 

material)/base de cálculo, sendo que se houver divergência ente os componentes 

desse binômio, deve prevalecer, para classificação da espécie tributária, a base de 

cálculo269. 

  Os impostos são repartidos pela Constituição Federal entre a União 

(artigos 153270; 154, inciso I e inciso II, todos da Constituição Federal); os Estados e 

                                                                                                                                        
“59.4 A h.i. da contribuição é uma atuação estatal indiretamente (mediatamente) referida ao 
obrigado (‘atuação estatal obliquamente vinculada ao contribuinte’, segundo Aires Barreto, 
Base ..., pg. 73).” 

“59.5 Na taxa, h.i. é o estado prestar um serviço, expedir uma certidão, desempenhar 
atividade tendente a culminar por dar ou manter uma licença, autorização etc., que se liga a 
alguém que é pela lei posto na situação de sujeito passivo do tributo.” 
“Do que se vê que, para que se configure a taxa, basta a lei prever atuação estatal que 
tenha referibilidade a alguém (que poderá ser posto como sujeito passivo do tributo). Este 
tributo irá nascer com a referibilidade (no momento em que a atuação estatal se referir 
concretamente a alguém).” 
“59.6 Nas contribuições, pelo contrário, não basta a atuação estatal. Só há contribuição 
quando, entre a atuação estatal e o obrigado, a lei coloca um termo intermediário, que 
estabelece a referibilidade entre a própria atuação e o obrigado. Daí o distinguir-se a taxa da 
contribuição pelo caráter (direto ou indireto) da referibilidade entre a atuação e o obrigado.” 
“59.7 Na contribuição medeia, entre a atuação e o obrigado, uma circunstância, um fato 
intermediário. É mediante esse fato ou circunstância que se estabelece a referibilidade entre 
a atuação estatal e o obrigado, o que nos leva a reconhecer que essa referibilidade é 
mediata, em contraste com o que se passa na taxa.” 
“59.8 Na contribuição, ou se tem uma atuação estatal que produz um efeito o qual (efeito) se 
conecta com alguém (que é, pela lei, posto na posição de sujeito passivo), ou, pelo 
contrário, se tem uma pessoa (que afinal será sujeito passivo) que desenvolve uma 
atividade ou causa uma situação que requer, exige, provoca ou desencadeia uma atuação 
estatal.” (ATALIBA, 1997, pp. 115/130). 
269 “Em conclusão, no direito brasileiro o tipo tributário encontra-se integrado pelo 
relacionamento lógico e harmônico da hipótese de incidência e da base de cálculo. O 
binômio, adequadamente reconhecido, revela a natureza do tributo submetido à 
investigação, permitindo a análise de sua compatibilidade relativamente ao sistema 
constitucional, sem interferência das imprecisões tão frequentes no discurso legislativo.” 
270 O artigo 153, da Constituição Federal, dispõe: “Compete à União instituir impostos sobre: 
I – importação de produtos estrangeiros; II – exportação, para o exterior, de produtos 
nacionais ou nacionalizados; III – renda e proventos de qualquer natureza; IV – produtos 
industrializados; V- operações de crédito, câmbio, e seguro, ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários; VI – propriedade territorial rural; VII – grandes fortunas, nos termos de lei 
complementar. (...)”. 
O artigo 154, da Constituição Federal, dispõe: “A União poderá instituir: I – mediante lei 
complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos 
e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta 
Constituição; II – na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, 
compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, 
gradativamente, cessadas as causas de sua criação.”  
O artigo 155, da Constituição Federal, dispõe: “Compete aos Estados e ao Distrito Federal 
instituir impostos sobre: I – transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou 
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o Distrito Federal (artigo 155, da Constituição Federal) e os Municípios (artigo 156, 

da Constituição Federal).  

  As taxas (artigo 145, inciso II, da Constituição Federal)271 podem surgir 

em decorrência do exercício do poder de polícia272 ou por serviço público, não 

podendo ter base de cálculo própria de impostos (artigo 145, § 2º, da Constituição 

Federal). As taxas se diferenciam de preço público (tarifa), pois as tarifas seguem o 

regime do direito privado, são cobradas mediante um contrato, sendo 

contraprestação por bem ou serviço público não obrigatório.  

  A contribuição de melhoria está prevista no artigo 145, inciso III, da 

Constituição Federal273 e no artigo 81, do Código Tributário Nacional274. 

  Os empréstimos compulsórios estão previstos no artigo 148, da 

Constituição Federal275. 

                                                                                                                                        
direitos; II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior; III – propriedade de veículos automotores; (...)”. 
O artigo 156, da Constituição Federal, dispõe: “Compete aos Municípios instituir impostos 
sobre: I – propriedade predial e territorial urbana; II - transmissão inter vivos, a qualquer 

título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais 
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; III – 
serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 
complementar; (...)”.  
271 O artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, dispõe: “A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: (...) II – taxas, em razão do 
exercício do poder de polícia, ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou posto a sua disposição; (...)”.   
272 O artigo 78, do Código Tributário Nacional, dispõe: “Considera-se poder de polícia a 
atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou 
liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do 
mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização 
do Poder Público, à tranquilidade pública, ou ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de 
polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com 
observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como 
discricionária, sem abuso ou desvio de poder.”  
273 O artigo 145, inciso III, da Constituição Federal, dispõe: “A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: (...) III – contribuição de 
melhoria, decorrente de obras públicas.” 
274 O artigo 81, do Código Tributário Nacional, dispõe: “A contribuição de melhoria cobrada 
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas 
correspectivas atribuições é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que 
decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite 
individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.” 
275 O artigo 148, da Constituição Federal, dispõe: “A União, mediante lei complementar, 
poderá instituir empréstimos compulsórios: I – para atender as despesas extraordinárias, 
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  As contribuições, dentro das quais estão as sociais (genéricas e para o 

financiamento do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social); as de intervenção no 

domínio econômico (CIDEs); as corporativas (no interesse de categorias 

profissionais ou econômicas) estão previstas no artigo 149, caput, da Constituição 

Federal276. Também devemos lembrar a contribuição para custeio da iluminação 

pública prevista no artigo 149 – A, da Constituição Federal277. Não nos esqueçamos 

que podem ser criadas contribuições residuais para o custeio do INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social, pela União, nos termos do disposto no artigo 195, § 4º, 

da Constituição Federal278. 

 

3.4 – Das normas gerais de direito tributário 

   

As normas gerais de direito tributário estão previstas no inciso III, do 

artigo 146, da Constituição Federal279, que trata da lei complementar. Em relação às 

                                                                                                                                        
decorrentes de calamidade pública, de guerra externa o sua iminência; II – no caso de 
investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o 
disposto no art. 150, III, b. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de 

empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição.”  
276 O artigo 149, caput, da Constituição Federal, dispõe: “Compete exclusivamente à União 

instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das 
categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas 
áreas, observado o disposto nos arts. 146, III e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 
195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. (...)”. 
277 O artigo 149-A, da Constituição Federa,l dispõe: “Os Municípios e o Distrito Federal 
poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de 
iluminação pública observado o disposto no art. 150, I e III. Parágrafo único. É facultada a 
cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.” 
278 O artigo 195, § 6º, da Constituição Federal, dispõe: “A seguridade social será financiada 
por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e 
das seguintes contribuições sociais: (...) § 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a 
garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, 
I.”  
279 O artigo 146, da Constituição Federal, dispõe: “Cabe à lei complementar: I – dispor sobre 
conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios; II – regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; III – 
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: a) 
definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos 
descriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e 
contribuintes; b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; c) 
adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas; 
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as 

empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do 
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normas gerais de direito tributário há duas correntes: a) a dicotômica, defendida 

pelos professores Geraldo Ataliba, Roque Antonio Carrazza280 e Paulo de Barros 

Carvalho281, que preceitua que as normas gerais em matéria tributária, veiculadas 

por lei complementar só tem cunho declaratório em relação ao conteúdo normativo 

tributário constitucional, podemos tão somente dispor sobre conflitos de competência 

e regular as limitações ao poder de tributar (o inciso III se remete aos incisos I e II, 

do artigo 146, da Constituição Federal, que são os seus parâmetros/conteúdos); b) a 

tricotômica, na qual se consideram os incisos I, II, e III desse artigo 146, da 

Constituição Federal, como independentes no conteúdo, no sentido de possibilitar 

um maior alcance e variedade de conteúdos das leis complementares em matéria 

tributária, principalmente os exemplificados no inciso III daquele artigo. Lembremos 

que o Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966, mesmo sendo lei ordinária, foi 

recepcionado pela nossa Constituição com status de lei complementar). 

“Qual a compreensão que devemos ter do papel a ser 
cumprido pelas normas gerais do direito tributário, no novo 
sistema?” 

“O primeiro passo é saber que são as tão faladas normas 
gerais de direito tributário. E a resposta vem depressa: são 
aquelas que dispõem sobre conflitos de competência entre as 
entidades tributantes e também as que regulam as limitações 
constitucionais ao poder de tributar. Pronto: o conteúdo esta 
firmado. Quanto mais não seja, indica denotativamente, o 
campo material, fixando-lhe limites. E como fica a dicção 
constitucional, que despendeu tanto verbo para dizer algo bem 
mais amplo? Perde-se no âmago de rotunda formulação 
pleonástica, que nada acrescenta. Vejamos. Pode o legislador 
complementar, invocando a disposição do art. 146, III, a, definir 
um tributo e suas espécies? Sim, desde que seja para dispor 
sobre conflitos de competência. Ser-lhe-á possível mexer no 
fato gerador, na base de cálculo e nos contribuintes de 
determinado imposto? Novamente sim, no pressuposto de que 

                                                                                                                                        
imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da 
contribuição a que se refere o art. 239. Parágrafo único. A lei complementar de que se trata 
o inciso III, d, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e 

contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que: I 
– será opcional para o contribuinte; II – poderão ser estabelecidas condições de 
enquadramento diferenciadas por Estado; III – o recolhimento será unificado e centralizado 
e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será 
imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento; IV – a arrecadação, a fiscalização 
e a cobranças poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado cadastro 
nacional único de contribuintes.” 
280 Roque Antonio Carrazza, Curso de Direito Constitucional Tributário, pp. 800/832.   
281 Paulo de Barros Carvalho, Direito tributário linguagem e método, pp. 357/373. 
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o faça para dispor sobre conflitos. E quanto à obrigação, 
lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários? 
Igualmente, na condição de satisfazer àquela finalidade 
primordial.” 

“Com tal interpretação, daremos sentido à expressão normas 
gerais de direito tributário, prestigiaremos a Federação, a 
autonomia dos Municípios e o princípio da isonomia das 
pessoas políticas de direito constitucional interno, além de não 
desprezar, pela coima de contraditórias, as palavras 
extravagantes do citado art. 146, III, a e b, que passam a 
engrossar o contingente das redundâncias tão comuns no 
desempenho da atividade legislativa.” (CARVALHO, 2008, pp. 
372/373). 

 

Remetemos o nosso leitor à interessantíssima discussão a respeito 

desse tema, pelos professores Rubens Gomes de Sousa, Geraldo Ataliba e Paulo 

de Barros Carvalho, veiculada nas páginas 13/33 do livro “Comentários ao Código 

Tributário Nacional”, sendo ímpar a seguinte passagem:  

“(...) Falou-se nada menos do que na própria destruição do 
regime federativo, todos os exageros verbais, que o calor do 
debate político comporta e o próprio Aliomar encontrou uma 
solução de compromisso, que foi a de delimitar-se essa 
competência, que ele queria ampla, pelas normas gerais, 
expressão que, perguntado por mim quanto ao sentido que ele 
lhe dava, no intuito de ter uma forma de interpretação 
autêntica, ele me confessou que não tinha nenhuma, que nada 
mais fora do que um compromisso político, que lhe havia 
ocorrido e que tinha dado certo. O importante era introduzir na 
Constituição a idéia; a maneira de vestir a idéia, a sua 
roupagem era menos importante do que o seu recebimento no 
texto constitucional e o preço deste recebimento foi a 
expressão ‘normas gerais’, delimitativa, sem dúvida, do âmbito 
da competência atribuída, mas em termos que nem ele próprio, 
Aliomar, elaborara ou raciocinara. Era o puro compromisso 
político”. (SOUSA, ATALIBA e CARVALHO, 2007, pp. 17/18). 

 

3.5 – Da regra-matriz de incidência tributária 

 

Partindo da premissa que adotamos para a norma jurídica, entendida 

em sentido estrito, como um juízo hipotético em que se houver um antecedente 

(hipótese ou suposto) então, deve-ser (pelo princípio da imputação; sendo esse um 

dever-ser neutro) um consequente (tese ou mandamento), sendo que no 



149 
 

antecedente haverá a descrição de um fato de possível ocorrência e no consequente 

uma relação entre dois sujeitos num dever-ser modalizado (P = permitindo; ou O = 

obrigando ou V = proibindo) e lembrando que a norma jurídica em sentido estrito 

pode ser conceituada como “a unidade mínima irredutível, com sentido deôntico 

completo, construída pelo intérprete a partir da leitura dos textos do direito positivo”, 

nos dizeres do professor Paulo de Barros Carvalho, foi desenvolvida a ideia da 

norma jurídica (sempre em sentido estrito) tributária em sentido estrito, como sendo 

a portadora do núcleo do tributo instituído (no sentido de ser a responsável pela 

incidência tributária), ao passo que foram consideradas normas jurídicas (sempre em 

sentido estrito) tributária em sentido amplo, todas as outras normas jurídicas 

tributárias que não instituíssem tributos, como por exemplo, as que trazem 

disciplinas administrativas, operativas etc. Essa norma jurídica (sempre em sentido 

estrito) tributária em sentido estrito foi denominada “regra-matriz de incidência 

tributária”. 

Na regra-matriz de incidência tributária, como já explicado, também 

(como toda norma jurídica em sentido estrito) haverá um antecedente (hipótese ou 

suposto), que descreve um fato, nesse caso, de conteúdo econômico, que implicará 

(num dever-ser neutro) num consequente (tese ou mandamento), que descreve a 

relação entre dois sujeitos, sendo um deles, o sujeito ativo, que é o Fisco em sentido 

amplo (em nível federal, estadual, distrital e municipal) que terá o direito subjetivo de 

exigir o tributo e o outro, sujeito passivo, que terá o dever jurídico de pagar o tributo. 

Decompondo a regra-matriz de incidência tributária, sem esquecer sua 

composição vale para todo e qualquer tributo, devemos dividir o antecedente 

(hipótese ou suposto) em três critérios: critério material (um comportamento humano, 

composto por um verbo, de predicação incompleta, e seu complemento); critério 

espacial (um determinado espaço) e critério temporal (um determinado tempo) e 

também dividir o consequente (tese ou mandamento) em dois critérios: o pessoal 

(integrado por um sujeito ativo e por um sujeito passivo) e o quantitativo (composto 

por uma base de cálculo e uma alíquota, que será aplicada sobre a base de cálculo). 

“Dentro desse arcabouço, a hipótese trará a previsão de um 
fato de possível ocorrência, enquanto a consequência 
prescreverá a relação jurídica que se vai instaurar, onde e 
quando acontecer o evento cogitado no suposto normativo. A 
hipótese alude a um fato e a consequência prescreve os efeitos 
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jurídicos que o acontecimento irá propagar, razão pela qual se 
fala em descritor e prescritor (Lourival Vilanova), o primeiro 
para designar o antecedente normativo, e o segundo para 
indicar seu conseqüente.” 

“Analiticamente, os muitos cientistas do direito têm insistido na 
tese de que, tanto no descritor (hipótese) quanto no prescritor 
(consequência), existem referências a aspectos ou dados 
identificativos. Na hipótese (descritor), haveremos de encontrar 
um critério material (comportamento de uma pessoa), 
condicionado no tempo (critério temporal) e no espaço (critério 
espacial). Já na consequência (prescritor), depararemos com 
um critério pessoal (sujeito ativo e sujeito passivo) e um critério 
quantitativo (base de cálculo e alíquota), em se tratando de 
regra tributária. A conjugação desses dados indicativos nos 
oferece a possibilidade de exibir, na sua plenitude, o núcleo 
lógico-estrutural da proposição normativa. (...)” (CARVALHO, 
2008, pp. 584/585). 

 

3.6 - Da obrigação tributária 

 

  Na obrigação tributária teremos sempre um sujeito ativo (credor) que 

será o titular do direito subjetivo de exigir, no caso do direito tributário, um tributo, e 

um sujeito passivo (devedor) que terá o dever jurídico, no caso do direito tributário, 

de pagá-lo. A obrigação tributária envolve esses dois aspectos, ou seja pode ser 

vista sob o ponto de vista do credor (sujeito ativo), denominado-se assim, crédito 

tributário e sob o ponto de vista do devedor (sujeito passivo), denominando-se 

assim, débito tributário (ou para alguns, também obrigação tributária, num sentido 

mais estrito). 

“Vem a ponto uma advertência que não pode ser preterida. O 
legislador brasileiro costuma empregar ‘crédito tributário’ numa 
acepção bem ampla, designando não só o direito subjetivo que 
o sujeito ativo tem para exigir a prestação, como também o 
próprio liame obrigacional, na sua integridade constitutiva. No 
que concerne à primeira dessas significações, mais estrita, 
vemos que é usada, em reiteradas oportunidades, na 
suposição de que pudesse subsistir independentemente da 
obrigação. Daí falar-se em nascimento da obrigação e posterior 
constituição do crédito, como se isso fosse logicamente 
possível.” 

“Não é, entretanto, a linha terminológica que seguimos. O 
crédito tributário é, simplesmente, uma forma de ver o laço 
obrigacional, o ângulo de quem observa pelo ponto de vista do 
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direito subjetivo de que está investido o credor da dívida 
tributária. A ele se contrapõe o débito tributário, consistente no 
dever jurídico atribuído ao sujeito passivo da relação. O 
vínculo, como um todo, pressupõe a integração de ambos, 
crédito e débito, sem o que perde sentido falar em relação 
jurídica de caráter obrigacional, como é o caso do tributo.” 

“Toda disciplina da Lei n. 5.172/66 estrutura-se com base na 
expressão ‘crédito tributário’, de amplitude discreta e 
insuficiente para transmitir de forma adequada as mensagens 
que o legislador se propôs. Melhor seria se tivesse empregado 
‘obrigação tributária’ de proporções semânticas mais 
abrangentes.” (CARVALHO, 2008, pp. 422/423). 

 

Tudo em matéria de relação tributária (relação entre sujeito ativo/credor 

e sujeito passivo/devedor) que não diga respeito ao pagamento do próprio tributo é 

denominado pelo Código Tributário Nacional, de obrigação acessória282. Entretanto 

o professor Paulo de Barros Carvalho utiliza no lugar do termo “obrigações 

acessórias”, o termo “deveres instrumentais”283, pois defende como muitos civilistas, 

                                            
282 O artigo 113, do Código Tributário Nacional, dispõe: “A obrigação tributária é principal ou 
acessória. § 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto 
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito 
dela decorrente. § 2º O obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto 
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da 
fiscalização dos tributos. § 3º A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, 
converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária.”  
283

 “Pois bem, quanto ao objeto, descrito na sua individualidade estática, ganhou projeção 
interessante estudo, pelo qual o critério seletivo das espécies é o caráter patrimonial da 
prestação. Há de mister separar as relações jurídicas na consonância de ser ou não, seu 
objeto, susceptível de avaliação econômica. Em caso afirmativo, teremos as relações 
jurídicas de cunho obrigacional; na hipótese contrária, relações jurídicas não-obrigacionais, 
ou veiculadoras de meros deveres. Surge, assim, a figura da obrigação, cujo traço 

característico é hospedar prestação de natureza patrimonial, na medida em que, sob 
diversas formas, seja passível de exprimir-se em valores economicamente apreciáveis. No 
extremo oposto, conhecidas como relações de índole não-obrigacional, ou de simples 
deveres, aqueles vínculos jurídicos cujo conteúdo não se possa representar, de alguma 
maneira, por símbolos ou equações econômicas.” 
“Importa esclarecer que, embora a maioria dos civilistas e dos teóricos gerais do Direito 
salientem o timbre da patrimonialidade como aspecto que estabelece distinção entre as 
relações jurídicas, separando as obrigacionais das não-obrigacionais, a orientação não goza 
de unanimidade, havendo aqueles que a contestam. Inobstante isso, vamos adotá-la, em 
função de seu forte potencial explicativo.” 
“Assim, recolhendo o vocábulo obrigação como sinônimo de relação jurídica de índole 
economicamente apreciável, podemos defini-la como o vínculo abstrato, que surge pela 
imputação normativa, e consoante o qual uma pessoa, chamada de sujeito ativo, credor ou 
pretensor, tem o direito subjetivo de exigir de outra, denominada sujeito passivo ou devedor, 
o cumprimento de prestação de cunho patrimonial. Advertimos que o termo obrigação 

costuma ser empregado com outras significações, representando o dever jurídico cometido 
ao sujeito passivo, no seio das relações de cunho econômico (obrigacionais) e, até, o 
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que uma obrigação, para ser consideradas como tal, dever ter necessariamente 

cunho econômico, sendo que para ele, “as obrigações acessórias” não têm essa 

característica. Aqui salientamos que não partilhamos da mesma opinião do ilustre 

professor, por dois motivos: primeiro, por não adotarmos o termo “obrigação”, em 

relação às relações jurídicas, com a condição da relação jurídica ter cunho 

econômico e segundo, por acreditarmos que as “obrigações acessórias”, mesmo 

que não constituam o pagamento de tributo ao Estado, também têm caráter 

econômico, pois podem ter seus custos aferidos (e sabemos que são altos), mesmo 

que isso não interesse na relação jurídica tributária entre os sujeitos passivos e os 

sujeitos ativos (Fisco, nos âmbitos federal, estadual, distrital e municipal). 

O ato que declara a ocorrência do fato jurídico tributário e constitui a 

obrigação tributária pode ser feito pelo contribuinte (no caso denominado 

autolançamento ou lançamento por homologação) ou pela autoridade administrativa 

(no caso do lançamento direto ou de ofício e no caso do lançamento misto ou por 

declaração). Esse ato corresponde à incidência tributária, no qual um desses 

sujeitos faz a subsunção da norma geral e abstrata ao evento do mundo 

fenomênico284. Devido a essas possibilidades, a doutrina classifica os lançamentos 

                                                                                                                                        
próprio dever jurídico, nos liames não-obrigacionais. Vê-se que a palavra é 
multissignificativa, problema semântico que persegue e atormenta constantemente o 
cientista do Direito.” 
“Relações jurídicas tributárias. No conjunto de prescrições normativas que interessam ao 

Direito Tributário, vamos encontrar os dois tipos de relações: as de substância patrimonial e 
os vínculos que fazem irromper meros deveres administrativos. As primeiras, previstas no 
núcleo da norma que define o fenômeno da incidência – regra-matriz – e as outras, 
circumpostas e ela, para tornar possível a operatividade da instituição tributária: são os 
deveres instrumentais ou formais.” (CARVALHO, 2008, pp. 318/319). 
284 “Desse modo, entendo que o crédito tributário só nasce com sua formalização, que é o 
ato de aplicação da regra-matriz de incidência. Formalizar o crédito significa verter em 
linguagem jurídica competente o fato e a respectiva relação tributária, objetivando o sujeito 
ativo, o sujeito passivo e o objeto da prestação, no bojo de norma individual e concreta. 
Essa é a configuração linguística hábil para constituir fatos e relações jurídicas, sendo o 
veículo apropriado à sua introdução no ordenamento.” 
“Cumpre assinalar que a formalização e conseqüente constituição do crédito tributário 
podem ser feitas tanto pela autoridade administrativa, por meio do lançamento (artigo 142 
do CTN), quanto pelo próprio contribuinte, em cumprimento a normas que prescrevem 
deveres instrumentais (art. 150 do CTN).” 
“Cabe à autoridade administrativa ou ao contribuinte, conforme o caso, aplicar a norma geral 
e abstrata produzindo norma individual e concreta, nela especificando os elementos do fato 
e da obrigação tributária, com o que fará surgir o correspondente crédito fiscal.” 
(CARVALHO, 2008, pp. 431/432).  
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em: auto lançamento ou lançamento por homologação285, que na verdade não é um 

lançamento, pois não é elaborado pela autoridade administrativa286 e sim, pelo 

sujeito passivo da obrigação tributária; lançamento de ofício ou direto (onde toda a 

atividade é elaborada pela autoridade administrativa, sem nenhuma participação do 

sujeito passivo) e lançamento misto ou por declaração (no qual a autoridade, com 

base em informações prestadas pelo sujeito passivo, o elabora). 

“Lançamento tributário é o ato jurídico administrativo, da 
categoria dos simples, constitutivos e vinculados, mediante o 
qual se insere na ordem jurídica brasileira uma norma 
individual e concreta, que tem como antecedente o fato jurídico 
tributário e, como conseqüente, a formalização do vínculo 
obrigacional, pela individualização dos sujeitos ativo e passivo, 
a determinação do objeto da prestação, formado pela base de 
cálculo e correspondente alíquota, bem como pelo 
estabelecimento dos termos espaço-temporais em que o 
crédito há de ser exigido.” 

“A definição do conceito de lançamento, tal qual expus, 
preenche inteiramente os elementos estruturais do ato jurídico 
administrativo, segundo a teoria tradicional. São eles:”  

“a) Motivo ou pressuposto: é a realização do ato ‘evento’, do 
qual tem notícia o agente da Administração. Não é ainda ‘fato 
jurídico tributário’ que vai surgir na forma de um enunciado 
lingüístico, integrado no conteúdo do ato. É aquele 
acontecimento do mundo que feriu a sensibilidade de um 
sujeito de direito e está à espera da linguagem própria que lhe 
dê forus de objetividade.” 

“b) Agente competente: é o funcionário que a lei indicar para o 
exercício de tal função, dependendo de cada espécie 
legislada.” 

“c) Forma: é a organização de linguagem que a lei entendeu 
adequada para o tributo, variante, também, caso a caso.” 

“d) Conteúdo ou objeto: é a norma individual e concreta 
inserida no sistema pelo ato de lançamento.” 

                                            
285 O artigo 150, caput, do Código Tributário Nacional dispõe: “O lançamento por 

homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o 
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se 
pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida 
pelo obrigado, expressamente a homologa.” 
286 O artigo 142, do Código Tributário Nacional dispõe: “Compete privativamente à 
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob 
pena de responsabilidade funcional.” 
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“e) Finalidade: é o objetivo colimado pelo expediente, qual seja, 
de tornar juridicamente possível o exercício do direito subjetivo 
à prestação tributária.” (CARVALHO, 2008, pp. 432/433). 

 

As garantias e privilégios do crédito tributário estão previstas nos 

artigos 183/193, do Código Tributário Nacional. 

 

3.7 – Da suspensão, da extinção e da exclusão do crédito tributário 

 

Após as noções básicas a respeito da obrigação tributária, com seu 

respectivo crédito/débito tributários, mencionaremos, rapidamente, as formas em 

que a exigibilidade do crédito tributário se suspende; as formas em que o crédito 

tributário se extingue e as formas que excluem o crédito tributário. 

São causas da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, as 

elencadas no artigo 151, do Código Tributário Nacional287: a moratória; o 

parcelamento; o depósito do seu montante integral; as reclamações e os recursos 

em processos administrativos; a concessão de medida liminar em mandado de 

segurança e a concessão de medida liminar ou tutela antecipada em qualquer outra 

espécie de ação judicial, que não o mandado de segurança. Ocorrendo uma das 

hipóteses descritas, o Fisco não poderá exigir o crédito tributário, enquanto 

permanecer a causa dessa suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 

São causas de extinção do crédito tributário, as elencadas no artigo 

156, do Código Tributário Nacional288: o pagamento; (outras formas que equivalem 

                                            
287 O artigo 151, do Código Tributário Nacional, dispõe: “Suspendem a exigibilidade do 
crédito tributário: I – moratória; II – o depósito do seu montante integral; III – as reclamações 
e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV – a 
concessão de medida liminar em mandado de segurança; V – a concessão de medida 
liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações 
acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela 
consequentes.”   
288 O artigo 156, do Código Tributário Nacional, dispõe: “Extinguem o crédito tributário: I – o 
pagamento; II – a compensação; III – a transação; IV – a remissão; V – a prescrição e a 
decadência; VI – a conversão de depósito em renda; VII – o pagamento antecipado e a 
homologação do lançamento nos termos do disposto no art. 150 e seus §§ 1º e 4º; VIII – a 
consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do art. 164; IX – a decisão 
administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não 
mais possa ser objeto de ação anulatória; X – a decisão judicial passada em julgado; XI – a 
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ao pagamento, como: a compensação, a transação, a conversão do depósito em 

renda, o pagamento antecipado e homologação do lançamento, a consignação em 

pagamento e a dação de imóvel em pagamento); a remissão (perdão); a decadência 

(perda do direito de constituir o crédito tributário, pelo decurso do prazo determinado 

em lei, para isso) e prescrição (perda do prazo, determinado em lei, para se cobrar o 

tributo); a decisão final em processo administrativo, ou seja, contra a qual não caiba 

mais recurso ou ação anulatória e por fim, a decisão judicial transitada em julgado 

(contra a qual não caiba mais recurso).   

O professor Paulo de Barros Carvalho elenca, como causas da 

extinção da relação tributária obrigacional: a) o desaparecimento do sujeito ativo; b) 

o desaparecimento do sujeito passivo; c) o desaparecimento do objeto (tributo); d) o 

desaparecimento do direito subjetivo de que é titular o sujeito ativo (pretensor), que 

equivale à desaparição do crédito; e) o desaparecimento do dever jurídico cometido 

ao sujeito passivo, que equivale à desaparição do débito. Ele comenta que no nosso 

direito positivo só não há previsão de extinção da relação tributária obrigacional pelo 

desaparecimento do objeto da mesma289.   

A decadência tributária está prevista nos artigos 173290 e 150, § 4º291, 

ambos do Código Tributário Nacional e a prescrição tributária está prevista no artigo 

174292, do Código Tributário Nacional. 

                                                                                                                                        
dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. 
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre 
a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos arts. 
144 e 149.”   
289 Paulo de Barros Carvalho, Direito tributário linguagem e método, pp. 466/467. 
290 O artigo 173, do Código Tributário Nacional, dispõe: “O direito de a Fazenda Pública 
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I – do primeiro dia 
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; II – da data em 
que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento 
anteriormente efetuado. Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contando da data em que tenha sido 
iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer 
medida preparatória indispensável ao lançamento.” 
291 O artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional, dispõe: “O lançamento por 
homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o 
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se 
pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida 
pelo obrigado, expressamente a homologa. (...) § 4º Se a lei não fixar prazo à homologação, 
será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem 
que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e 
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou 
simulação.” 
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São causas de exclusão do crédito tributário, as elencadas no artigo 

175293, do Código Tributário Nacional: a isenção e anistia. A isenção está 

disciplinada pelos artigos 176/179, do Código Tributário Nacional. A anistia, por sua 

vez, está disciplinada pelos artigos 180/182, do Código Tributário Nacional. 

Lembremos, para finalizar, que a Administração Tributária está 

disciplinada nos artigos 194/208, do Código Tributário Nacional (a fiscalização, nos 

artigos 194/200; a dívida ativa, nos artigos 201/204 e as certidões negativas, nos 

artigos 205/208). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
292 O artigo 174, do Código Tributário Nacional, dispõe: “A ação para a cobrança do crédito 
tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data a sua constituição definitiva. 
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 
em execução fiscal; II – pelo protesto judicial; III – por qualquer ato judicial que constitua em 
mora o devedor; IV – por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 
reconhecimento do débito pelo devedor.” 
293 O artigo 175, do Código Tributário Nacional, dispõe: “Excluem o crédito tributário: I – a 
isenção; II – a anistia. Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o 
cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal cujo crédito 
seja excluído, ou dela consequente.” 
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CAPÍTULO 4 – NOÇÕES GERAIS DO DIREITO PENAL 

 

  Da mesma forma como fizemos com o direito tributário, passaremos 

agora a fazer uma exposição de noções gerais do direito penal, mais 

especificamente, na sua parte denominada “parte geral”, para que nosso leitor saiba 

de que premissas fundamentais nós partimos nesse ramo do direito. Buscaremos 

ressaltar os aspectos que, em nossa opinião, possam interessar mais ao nosso 

presente trabalho. Mais uma vez, pedimos desculpas antecipadas, agora em relação 

aos colegas especializados em direito penal, pois traremos uma abordagem 

propedêutica, que, provavelmente, em nada inovará a matéria, mas somos da 

opinião, principalmente para os colegas tributaristas, que devemos demonstrar 

nosso sistema referencial em termos de estudo do direito penal. Não pretendemos 

esgotar, de modo algum, a denominada “parte geral” do direito penal, mas sim, 

escolher alguns de seus pontos, em virtude do objeto de nosso presente trabalho. 

   

4.1 - Da denominação 

 

  Atualmente, o termo mais utilizado, que designa este ramo do direito, é 

“direito penal”294. Esse termo é adotado pelo próprio direito positivo brasileiro, pois o 

código que o disciplina se denomina Código Penal (Decreto-lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 e também houve o Código Penal de 1890) e o código que trata 

                                            
294

 “As duas denominações mais frequentes de nossa ciência são ‘direito penal’ e ‘direito 
criminal’. Atualmente predomina a primeira (direito penal, droit penal, penal law, Strafrecht, 
diritto penale). Direito criminal, droit criminel, Kriminalrecht, criminal law, diritto criminale 
caíram em desuso, com exceção dos anglo-saxões, que seguem preferindo criminal law. O 

primeiro código do Brasil, de 1830, chamou-se ‘Código criminal’.” 
“Alguns autores contemporâneos afirmam que é preferível voltar a chamá-la ‘direito 
criminal’, porque o direito penal não se esgota com a pena como a única forma de coerção 
penal, mas abrange também as ‘medias de segurança’, que logo veremos o que são. Ainda 
que isto fosse correto, não seria menos certo que a principal forma de coerção penal 
continua sendo a pena que, para nós, em sentido estrito, também e a única de suas 
manifestações, podendo-se admitir outras só em sentido muito amplo e quase formal” 
(ZAFFARONI E PIERANGELI, pp. 85/86). 
“(...)Para vários autores, há diferença ente direito penal e direito criminal, sendo este 
abrangente  daquele, porque daria enfoque ao crime e suas consequências jurídicas, 
enquanto este seria mais voltado ao estudo da punição. Assim não nos parece e tudo não 

passa de uma opção terminológica. (...)” (NUCCI, 2010, p. 39). 
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de seu direito adjetivo (instrumental) é o Código de Processo Penal (Decreto-lei nº 

3.689, de 3 de outubro de 1941); portanto percebemos que o nosso legislador 

prestigiou essa denominação, que também foi seguida pelo legislador constitucional, 

que a utilizou em nossa Constituição Federal de 1988, como por exemplo, nos 

artigos 5º, inciso XL295, LVII296 e artigo 22, inciso I297. A denominação “direito penal” 

é também adotada nas faculdades de direito, para a disciplina respectiva. Essa 

expressão é adotada, além do Brasil, na Alemanha, Itália, França e Espanha298.  

  Há autores, com os quais concordamos, que preferem a designação 

“direito criminal” à “direito penal”, fundamentando que “direito penal” só se referiria 

às penas, que são consequências dos crimes, se esquecendo das medidas de 

segurança, como também consequências dos crimes, em certos casos, bem como 

em tese, não abrangeria o estudo dos próprios crimes, o que na verdade não ocorre, 

por parte dos que defendem a expressão “direito penal”. No Brasil, já tivemos um 

Código Criminal, no período do Império, sendo datado de 1830. Mesmo o direito 

positivo adotando a expressão “direito penal”, ainda são adotadas, pelo Poder 

Judiciário: “varas criminais”; “seções criminais dos Tribunais” e os advogados que 

trabalham com essa área do direito são denominados ainda, como “advogados 

criminalistas”. Mesmo que os que adotam a expressão “direito penal” não deixem de 

estudar os crimes e todas as suas consequências, como por exemplo, as medidas 

de segurança, que pertencem ao gênero “sanção penal”, mas não à espécie “pena”. 

Acreditamos ser melhor a expressão “direito criminal”, pois ela se refere ao crime, 

sem o qual não haverá pena, ou qualquer outra consequência, como a medida de 

segurança, ou seja, preferimos focar mais na causa (crime) do que numa espécie de 

sua consequência (pena), pois fundamental é a causa, pois sem a mesma não há 

consequência. Poder-se-ia dizer que ao falar da “pena”, como consequência, já 

estaríamos pressupondo sua causa, ou seja, o crime, mas mesmo assim, tendo que 

                                            
295 O artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, dispõe: “Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade; à segurança e 
a propriedade, nos termos seguintes: (...) XL – a lei penal não retroagirá, salvo para 
beneficiar o réu;”  
296

 “LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória;” 
297 O artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, dispõe: “Compete privativamente à União 
legislar sobre: I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 
aeronáutico, espacial e do trabalho;” (g.n.). 
298 Julio Fabbrini Mirabete, Manual de direito penal, Vol. 1, p. 21. 
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escolher, preferimos a expressão “direito criminal” pelo já exposto, bem como ser 

uma expressão “mais forte” semanticamente, no sentido de mencionar a palavra 

“crime”, que traz uma enorme carga valorativa e emocional consigo, ao passo que 

“pena”, em nossa opinião, não teria a mesma força semântica. Ainda preferem a 

expressão “direito criminal” os países anglo-saxões299. Concorda conosco, embora 

utilize a expressão “direito penal”, o professor Julio Fabbrini Mirabete300. 

   

4.2 – Do conceito 

 

  Verificamos que nem todos os autores penais consultados diferenciam 

“conceito” (seletor de propriedades e redutor de complexidades) de “definição” (dar 

os fins/limites do conceito), utilizando-os como sinônimos301. 

  Percebemos que muitos autores deste ramo do direito incluem na sua 

definição dois aspectos que são distintos, quais sejam: o conjunto de normas penais 

(criminais) do direito positivo, de um determinado local, num dado tempo e o estudo 

dessas normas penais (criminais), que como dissemos no começo deste trabalho, 

corresponde à Ciência do Direito, que descreve as normas penais (criminais) que 

são prescritivas. Assim fazem Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, 

que no lugar do verbo “descrever”, utilizam o verbo “interpretar” e no lugar de 

“Ciência do Direito”, preferem o termo “o saber do direito penal”.  

“Com a expressão ‘direito penal’ se designam – conjunta ou 
separadamente – duas entidades diferentes: 1) o conjunto de 
leis penais, isto é, a legislação penal; e 2) o sistema de 
interpretação desta legislação, isto é, o saber do direito penal.” 

“Tendo em conta esta duplicidade, e sem pretensões de dar 
uma definição – e sim uma simples noção prévia -, podemos 
dizer provisoriamente que o direito penal (legislação penal) é o 

                                            
299 Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, Manual de direito penal brasileiro – 
parte geral, pp. 85/86. 
300

 “Embora Direito Criminal seja expressão mais abrangente, relacionada que está com o 
fato principal do fenômeno jurídico (crime), alongando-se aos seus efeitos jurídicos, um dos 
quais é a pena, será utilizada aqui a denominação já tradicional de Direito Penal, em 

consonância com a legislação pátria e o currículo oficial dos cursos de Direito.” (MIRABETE, 
1994, p. 22). 
301 Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, Manual de direito penal brasileiro – 
parte geral, pp. 84/85; Julio Fabbrini Mirabete, Manual de direito penal, Vol. 1, pp. 22/24.  
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conjunto de leis que traduzem normas que pretendem tutelar 
bens jurídicos, e que determinam o alcance de sua tutela, cuja 
violação se chama ‘delito’, e aspira a que tenha como 
consequência uma coerção jurídica particularmente grave, que 
procura evitar o cometimento de novos delitos por parte do 
autor. No segundo sentido, direito penal (saber do direito penal) 
é o sistema de compreensão (ou de interpretação) da 
legislação penal. (...)” 

“(...) Quando dizemos que o saber do direito penal ‘interpreta’, 
estamos atribuindo-lhe um caráter interpretativo, mais não 
estamos indicando com isto uma característica própria do 
saber do direito penal e nem sequer de qualquer ciência 
jurídica, e sim que se trata de uma característica que é inerente 
a qualquer ciência: a física interpreta os fatos concernentes ao 
mundo físico, a biologia os concernentes ao mundo biológico 
etc. O saber do direito penal (ou ciência jurídico-penal) 
interpreta o concernente à legislação penal. Quando uma 
ciência interpreta – e todas o fazem – dá lugar a um sistema de 
compreensão de seu objeto (daquilo que interpreta), que, em 
nosso caso, é o sistema de compreensão do direito penal.” 
Aqui podemos afirmar que esse “sistema de compreensão de 
seu objeto”, é o “sistema externo’ (com o “terminus ad quem”), 
de Mario G. Losano. 
“A legislação penal se distingue da restante legislação pela 
especial consequência que associa à infração penal (delito): a 
coerção penal, que consiste quase exclusivamente na pena. A 
pena se distingue das restantes sanções jurídicas 
(distinguindo-se assim a legislação penal das restantes 
legislações: civil, comercial trabalhista, administrativa etc.) 
porque procura conseguir, de forma direta e imediata, que o 
autor não cometa novos delitos, enquanto as restantes 
sanções jurídicas têm uma finalidade primordialmente 
ressarcitória ou reparadora.” (ZAFFARONI E PIERANGELI, 
2004, pp. 84/85). 
 

 Não podemos concordar que as demais sanções que não as penais 

também não busquem diretamente que o infrator da norma jurídica não o faça 

novamente (busque a prevenção especial) e também sirva de exemplo para os 

demais cidadãos também não infringirem as normas jurídicas (busque a prevenção 

geral), pois essas são, para nós, características de todas as normas jurídicas, no 

exato ponto, como já tratado neste trabalho, nós as diferenciamos de outras normas, 

pois as sanções aos seus descumpridores serão impostas por um terceiro (Estado-

juiz), inclusive com o uso da força (de maneira coercitiva), ameaçando todos os 

cidadãos, pela previsão em abstrato dessa sanção, o que denominamos e 

justificamos o porquê, de coação.  
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Lembrando que há uma parcela do direito positivo que veicula normas 

jurídicas da espécie penal ou criminal, podemos definir o direito penal ou criminal 

como: a parcela da Ciência do Direito que descreve as normas jurídicas penais ou 

criminais302.  

Adiantando, podemos diferenciar o ilícito penal ou criminal, dos demais 

ilícitos (todos os demais não penais ou criminais), que fazem parte do gênero ilícito 

jurídico, pelas formas de sanção que lhe são aplicadas, que incluem as penas 

privativas de liberdade e restritivas de direito, pois as penas de multa não são 

exclusivas dos ilícitos penais ou criminais. A norma jurídica primária (endonorma) 

que foi infringida é a norma jurídica que prescrevia uma conduta proibida, sendo que 

o seu não cumprimento (ou seu conteúdo) é denominado delito (gênero do qual são 

espécies: os crimes e os delitos anões = contravenções penais), considerado o 

                                            
302 “1-A. Conceito de direito penal: é o corpo de normas jurídicas voltado à fixação dos 

limites do poder punitivo do Estado, instituindo infrações penais e as sanções 
correspondentes, bem como regras atinentes à sua aplicação. (...)” (NUCCI, 2010, p. 39). 
“2. Definição. Numerosas são as definições do direito penal, freqüentemente imperfeitas, 

lembrando-nos o famoso brocardo latino.” 
“Sinteticamente, von Liszt define-o como ‘conjunto das prescrições emanadas do Estado, 
que liga ao crime, como fato, a pena como consequência’. Não se afasta muito desta 
definição a de Mezger: ‘Direito Penal é o conjunto de normas jurídicas que regulam o poder 
punitivo do Estado, ligando ao delito, como pressuposto, a pena como consequência.’ Bem 
mais ampla é a de Asúa: ‘Conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el 
ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto del delito 
como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y 
asociando a la innfración de la norma uma pena finalista o uma medida aseguradora’.” 
“Realmente, não se pode dizer que o direito penal se ocupa somente com o crime e a pena. 
Não só outras conseqüências oriundas do delito se apresentam, como também mais vasto é 
o campo dessa disciplina. Aliás, o próprio Mezger, em seguida à sua definição, acentua que 
o direito penal do presente saltou o marco dessa denominação e que seu conteúdo se 
estende mais além dos limites que lhe assinala o sentido gramatical do nome. Já não se 
pode falar só da pena como consequência jurídica do crime.” 
“Resumidamente: direito penal é o conjunto de normas jurídicas que regulam o poder 
punitivo do Estado, tendo em vista os fatos de natureza criminal e as medidas aplicáveis a 
quem os pratica.” (NORONHA, 1993, p. 4) 
Não podemos concordar com as definições de direito penal ou direito criminal que 
falam em “regular o poder punitivo do Estado”, como as anteriores, pois para nós 
essa punição estatal é sinônimo de sanção jurídica, que sempre, para nós, será um 
malefício, no sentido de uma punição; portanto, o “poder punitivo do Estado” para 
nós pode ser denominado “poder sancionatório do Estado” e como já defendemos, 
esse poder se estende a todas as normas jurídicas e não só às normas jurídicas  
penais ou criminais, pois por exemplo, quando o Estado sanciona (pune) alguém com 
uma sanção administrativa, ou seja sanção não penal, também está exercendo esse 
poder sancionatório, denominado pelos autores anteriores, de poder punitivo, como 
se fosse algo privativo do direito positivo penal ou criminal, o que não é, pois é algo 
característico do direito positivo como um todo.   
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crime, como uma infração jurídica mais grave do que as demais infrações jurídicas 

não penais ou não criminais.  

 

4.3 – Sobre algumas características atribuídas ao direito penal 

 

  Várias características são atribuídas pela doutrina ao direito penal, 

sendo que quase toda ela o caracteriza como sendo sancionador, o que para nós 

não serve para diferenciá-lo dos demais ramos do direito, pois para nós, todos têm 

esse caráter sancionador, pois essa é uma característica, para nós, de todo o direito. 

  O direito penal ou criminal é realmente considerado como direito 

público, pois tem o Estado num dos pólos da relação jurídica prescrita nos 

consequentes (teses, mandamentos) das normas jurídicas penais ou criminais. 

  Falar que o direito penal ou criminal é: normativo, valorativo, finalista e 

sancionador, como o faz o professor Julio Fabbrini Mirabete303, é dizer algo comum 

a todos os ramos do direito, pois todos veiculam normas jurídicas, todos envolvem 

valores, todos têm finalidades e todos, como defendemos, são sancionadores, que é 

a característica, para nós, primordial do direito, pois é a sanção imposta 

(coercitivamente) em concreto e sua previsão em abstrato (coação) que garantem a 

eficácia social ou efetividade do direito, diferenciando as normas jurídicas, dentre as 

quais estão as normas jurídicas penais ou criminais, das demais espécies de 

normas. 

  Sobre a característica do direito penal ser secundário ou subsidiário, no 

sentido de ser a ultima ratio do direito, entendido como de “utilização” apenas em 

situações em que os demais ramos do direito não forem suficientes (para atingir os 

objetivos almejados pelos legisladores, representantes da sociedade) concordamos 

com a mesma, mesmo que em tese, pois há quem defenda uma maior aplicação do 

direito penal, como Günther Jacobs e seu “direito penal do inimigo”304; mas 

mostraremos que no caso dos crimes tributários, o legislador brasileiro foi contra 

essa característica, pois se “utilizou” do direito penal ou criminal com prima ratio, no 

sentido de buscar com a coação das sanções penais ou criminais, em relação aos 

                                            
303 Julio Fabbrini Mirabete, Manual de direito penal, Vol. 1, pp. 24/25. 
304 Günther Jacobs e Manuel Cancio Meliá, Direito penal do inimigo – noções e críticas.  
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crimes tributários e à possibilidade de  extinção dos mesmos, pelo pagamento do 

tributo e seus acessórios (sem mencionarmos, por enquanto o momento deste 

pagamento), aumentar a arrecadação tributária, contrariando assim, uma 

característica apontada pela imensa maioria da doutrina, como inerente ao direito 

penal ou criminal, desde seus primórdios. 

“Daí que somente são submetidas à pena algumas condutas 
antijurídicas, o que acentua hoje, no direito penal dos países 
centrais o caráter fragmentário que já havia assinalado Binding. 
Não é um sistema contínuo – como o direito civil por exemplo -, 
e sim um sistema descontínuo, alimentado somente por 
aquelas condutas antijurídicas em qua a segurança jurídica não 
parece satisfazer-se com a prevenção e reparação ordinária, 
posto que, em caso contrário, as condutas antijurídicas 
permaneceriam reservadas a cada um dos restantes âmbitos 
específicos do direito (civil comercial, laboral, administrativo 
etc.). Este processo seletivo de condutas antijurídicas 
merecedoras de coerção penal e matéria de permanente 
revisão, sendo manifesta a tendência à redução na política 
criminal dos países centrais, que propugnam abertamente a 
‘descriminalização’ ou ‘despenalização’ de inúmeras condutas.” 

“Em síntese: sustentamos que o direito penal tem, como 
caráter diferenciador, o de procurar cumprir a função de prover 
à segurança jurídica mediante a coerção penal, e esta, por sua 
vez, se distingue das restantes coerções jurídicas por que 
aspira assumir caráter especificamente preventivo ou 
particularmente reparador.” (g.n.) (ZAFFARONI E 
PIERANGELI, 2004, p. 99).  

 

 Aqui discordamos com bastante ênfase dos referidos professores, pois 

falar que o “direito penal é fragmentário” é falar de uma característica de todo o 

direito positivo (todos os seus ramos), no sentido de que nem todas as ocorrências e 

eventos no mundo fenomênico são disciplinadas/reguladas pelo direito, pois como 

se deve piscar, mascar um chiclete, pentear o cabelo ou não, ou seja, muita coisa do 

mundo escapa ao direito, inclusive os acontecimentos do mundo físico, muito 

recentes, para os quais ainda não houve tempo para o legislador disciplinar.  

Continuamos discordando, pois falar que o direito penal ou criminal “não é um 

sistema contínuo – como o direito civil por exemplo -, e sim um sistema 

descontínuo”, na nossa opinião seria lhe tirar o reconhecimento de sistema, no 

sentido de ser construído (sistema externo ou terminus ad quem, nos dizeres do 

professor Mario G. Losano) ou extraído (sistema interno ou terminus a quo, nos 
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dizeres do mesmo referido professor, o que foi, por exemplo, o trabalho da vida 

inteira de Hans Kelsen); no sentido de faltar uma verdadeira estrutura, por 

apresentar buracos (descontinuidade), não ligando todos os seus elementos 

(normas jurídicas, no caso, penais ou criminais). Para finalizar nossa crítica, 

discordamos também da opinião: “direito penal tem, como caráter diferenciador, o de 

procurar cumprir a função de prover à segurança jurídica mediante a coerção penal, 

e esta, por sua vez, se distingue das restantes coerções jurídicas por que aspira 

assumir caráter especificamente preventivo ou particularmente reparador”, pois não 

só o direito penal ou criminal tem o objetivo de buscar a segurança jurídica, todo o 

direito tem305, pela coerção jurídica, entendida, como gênero, da qual faz parte a 

coerção penal, como sua espécie, também tendo, mesmo que de forma indireta, o 

objetivo de ser reparador, nas situações de descumprimento das normas jurídicas e 

preventivo com relação a novos descumprimentos das mesmas, valendo aí a 

ameaça da aplicação das sanções previstas abstratamente (coação) e suas 

aplicações em concreto, de maneira coercitiva. 

  Boa parte da doutrina diferencia “direito penal objetivo”, entendido 

como o conjunto de normas jurídicas penais do denominado “direito penal subjetivo”, 

entendido como o direito de punir (jus puniendi) do Estado306. O professor Guilherme 

de Souza Nucci tem uma opinião diversa a respeito do denominado “direito penal 

subjetivo”:  

“(...) Embora alguns autores denominem direito penal subjetivo 
como o direito de punir do Estado, que surge após o 
cometimento da infração penal, parece-nos correta a visão de 
Aníbal Bruno ao sustentar que inexiste, propriamente, um 
direito penal subjetivo, pois ‘o que se manifesta no exercício da 
Justiça penal é esse poder soberano do Estado, um poder 
jurídico que se faz efetivo pela lei penal, para que o Estado 
cumpra a sua função originária, que é assegurar as condições 
de existência e continuidade da organização social. Reduzi-lo a 
um direito subjetivo falsifica a natureza real dessa função e 
diminui a sua força e eficácia, porque resolve o episódio do 
crime apenas em um conflito entre direitos do indivíduo e 
direitos do Estado” (Direito penal – Parte geral, t. I, p. 34-35).” 
(NUCCI, 2010, p. 39).  

                                            
305 Paulo de Barros Carvalho, Direito tributário linguagem e método, 2008, pp. 263/264. 
306 Julio Fabbrini Mirabete, Manual de direito penal, Vol. 1, pp. 25/26; Edgard Magalhães 
Noronha, Direito penal, Vol. 1, p. 7 e José Frederico Marques, Tratado de Direito Penal, Vol. 

I, pp. 4/6. 
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Se entendermos esse “direito penal subjetivo” como o direito de se 

aplicar a sanção, pelo Estado, ao descumpridor da norma jurídica penal ou criminal, 

na relação do consequente (tese, mandamento) da norma jurídica secundária 

(perinorma), não vemos problema, mas esse direito subjetivo estatal, no caso penal 

ou criminal, também existe em todos os demais ramos de direito público (por 

exemplo: direito subjetivo administrativo, direito subjetivo tributário etc.), em que o 

Estado sempre estará num dos pólos da relação jurídica existente no consequente 

(tese, mandamento) da norma jurídica secundária (perinorma).  

 

4.4 – Breve histórico sobre o estudo do direito penal 

 

  Poderíamos, entendido o direito penal como uma parte do direito 

(mesmo que não positivado), voltar muito no tempo, até chegarmos ao Antigo 

Oriente e na Grécia, como fazem os Delmanto307ou até a origem do próprio homem, 

como fazem Edgard Magalhães Noronha308, Julio Fabbrini Mirabete309 e Guilherme 

de Souza Nucci310, sendo que observaríamos em primeiro lugar o período em que 

prevalecia a chamada “vingança privada”, ao qual se seguiu o período em que 

prevalecia a chamada “vingança pública”311. 

                                            
307

 Celso Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Junior, Fábio M. de Almeida 
Delmanto, Código penal comentado, pp. 55/56. 
308

 Edgard Magalhães Noronha, Direito penal, Vol. 1, p. 20. 
309 Julio Fabbrini Mirabete, Manual de direito penal, Vol. 1, p. 35. 
310 Guilherme de Souza Nucci, Código penal comentado, pp. 39/40.  
311 Por todos: “1.4.2 Fases da vingança penal Na denominada fase da vingança privada, 

cometido um crime, ocorria a reação da vítima, dos parentes e até do grupo social (tribo), 
que agiam se proporção à ofensa, atingindo não só o ofensor, como também todo o seu 
grupo. Se o transgressor fosse membro da tribo, podia ser punido com a ‘expulsão da paz’ 
(banimento), que o deixava à mercê de outros grupos, que lhe infligiam, invariavelmente, a  
morte. Caso a violação fosse praticada por elemento estranho à tribo, a reação era a da 
‘vingança de sangue’, considerada como obrigação religiosa e sagrada, ‘verdadeira guerra 
movida pelo grupo ofendido àquele a que pertencia o ofensor, culminando, não raro, com a 
eliminação completa de um dos grupos’.” 
“Com a evolução social, para evitar a dizimação, surge o talião (de tales = tal), que limita a 
reação à ofensa a um mal idêntico ao praticado (sangue por sangue, olho por olho, dente 
por dente). Adotado no Código de Hamurábi (Babilônia), no Êxodo (povo hebraico) e na Lei 
das XII Tábuas (Roma) foi ele um grande avanço na história do Direito Penal por reduzir A 
abrangência da ação punitiva.” 
“Posteriormente, surge a composição, sistema pelo qual o ofensor se livraria do castigo com 

a compra de sua liberdade (pagamento em moeda, gado, armas etc.). Adotada, também, 
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  Muito interessante, ao qual remetemos nosso leitor, é o livro “História 

do Direito Penal”, de Maximiliano Roberto Ernesto Führer, no qual o autor faz a 

análise histórica do direito penal, desde a denominada pré-história, passando pelos 

sumérios, egípcios, assírios, Hititas, comentando os Códigos de Hamurabi e Manu, 

até chegar aos gregos, para depois passar aos romanos e continuar pela Idade 

Média, a Idade Moderna, chegando às Escolas do direito penal, desde a primeira, 

denominada de “Clássica”, até as mais recentes como as que defendem o direito 

penal mínimo (que buscam deixar o menor número possível de condutas 

disciplinadas pelo direito penal, condutas essas, que se descumpridas, serão 

crimes) e em contraposição, o direito penal máximo (buscando aumentar o número 

de condutas disciplinadas pelo direito penal, buscando-se um maior rigor por parte 

do Estado, com esse processo de criminalização de condutas)312. Günther Jakobs, 

com seu “Direito Penal do Inimigo”, pode ser dado como exemplo de defensor do 

direito penal máximo, sendo que ele defende que há situações em que as pessoas 

podem deixar de ser consideradas cidadãs (como por exemplo, os terroristas), e 

sem esse status, perder os seus direitos respectivos, sendo tratados como inimigos 

do Estado, se buscarem a eliminação deste (eles nutrem total não reconhecimento 

dele) e por isso seria justificado o Estado não garantir direitos de cidadão para 

                                                                                                                                        
pelo Código de Hamurábi, pelo Pentateuco e pelo Código de Manu (Índia), foi a composição 
largamente aceita pelo Direito Germânico, sendo a origem remota das formas modernas de 
indenização do Direito Civil e da multa do Direito Penal.” 
“A fase da vingança divina deve-se à influência decisiva da religião na vida dos povos 

antigos. O Direito Penal empregnou-se de sentido místico desde os seus primórdios, já que 
se devia reprimir o crime como satisfação aos deuses pela ofensa praticada no grupo social. 
O castigo, ou oferenda, por delegação divina era aplicado pelos sacerdotes, que infligiam 
penas severas, cruéis e desumanas, visando especialmente à intimidação. Legislação típica 
dessa fase é o Código de Manu, mas esses princípios foram adotados na Babilônia, no 
Egito (Cinco Livros), na China (Livro das Cinco Penas), na Pérsia (Avesta) e pelo povo de 
Israel (Pentateuco).” 
“Com a maior organização social, atingiu-se a fase da vingança pública. No sentido de se 

dar maior estabilidade ao Estado, visou-se à segurança do príncipe ou soberano através da 
aplicação da pena, ainda severa e cruel. Ainda em obediência ao sentido religioso, o Estado 
justificava a proteção ao soberano que, na Grécia, por exemplo governava em nome de 
Zeus, e era o seu intérprete e mandatário. O mesmo ocorreu em Roma, com a aplicação da 
Lei das XII Tábuas. Em fase posterior, porém, libertou-se a pena de seu caráter religioso, 
transformando-se a responsabilidade do grupo em individual (do autor da fato), em positiva 
contribuição ao aperfeiçoamento de humanização dos costumes penais.” (MIRABETE, 1994, 
pp. 36/37.   
312 Maximiliano Roberto Ernesto Führer, História do Direito Penal. 
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aqueles que buscam sua eliminação, sem reconhecê-lo como legítimo313; ele 

defende que deveria haver, dentro do direito penal, uma delimitação clara e 

facilmente perceptível do direito penal do inimigo314. 

  Maximiliano Roberto Ernesto Führer traz uma classificação dos crimes 

em: “crimes naturais” (aqueles considerados como “verdadeiros crimes”, em sua 

essência, no sentido de serem considerados como crimes desde sempre, buscando 

punir condutas que desde os primórdios da Humanidade, até os dias atuais, são 

consideradas de grande ofensividade para os indivíduos e a sociedade) e os “crimes 

plásticos” (que criminalizam condutas que não são claramente e atemporalmente 

consideradas nocivas aos indivíduos e à sociedade, podendo atender a interesses 

escusos de certas épocas)315. 

  Faremos a opção de pontuar o surgimento das denominadas Escolas 

de Direito Penal, que tinham como objeto o estudo científico do direito penal. 

                                            
313 “B. No Direito natural de argumentação contratual estrita, na realidade, todo delinquente 
é um inimigo (Rousseau, Fichte). Para manter um destinatário para expectativas normativas, 
entretanto, é preferível manter por princípio, o status de cidadão para aqueles que não se 

desviam (Hobbes, Kant).” 
“C. Quem por princípio se conduz de modo desviado não oferece garantia de um 
comportamento pessoal. Por isso, não pode ser tratado como cidadão, mas deve ser 
combatido como inimigo. Esta guerra tem lugar com um legítimo direito do cidadãos, em seu 
direito à segurança; mas diferentemente da pena, não é Direito também a respeito daquele 
que é apenado; ao contrário, o inimigo é excluído.” (JAKOBS E MELIÁ, 2010, p. 47). 
314 “E. Um Direito Penal do inimigo, claramente delimitado, é menos perigoso, desde a 
perspectiva do Estado de Direito, que entrelaçar todo o Direito Penal com fragmentos de 

regulações próprias do Direito Penal do inimigo.” (JAKOBS E MELIÁ, 2010, p. 47). 
315 “15. Com efeito, os verdadeiros crimes deitam raízes naquelas proibições que já existiam 
desde o princípio da Humanidade, ou até antes disso. Estas regras são informadas pela 
estética natural da vida e têm potencial para provocar o sentimento primitivo de vingança. A 
obediência ao comando legal é percebida como uma decorrência da própria existência. 
Deixamos de matar, de roubar, de estuprar e de ofender em função da força repelente dos 
valores negativos. Socorremos alguém em grave perigo atraídos pelos valores positivos. Ao 
reverso, os crimes plásticos, que não encontram correspondente histórico, não têm reflexo 
direto nos valores universais, não ofendem a ordenação da vida, nem estão lastreados na 
estrutura universal de crime e castigo, são incapazes de produzir sentimento de vingança na 
população.” 
“16. Com estas considerações é possível sintetizar a fórmula de reconhecimento do 
comportamento mala per se, que é o conteúdo do crime autêntico e natural. Em primeiro 

lugar, integra a relação do que historicamente a espécie humana considera crime. Em 
segundo lugar, ofende um valor objetivo universal (vida, bem, beleza, utilidade, santidade e 
verdade). E, finalmente, em terceiro lugar, desperta o sentimento de vingança na vítima e na 
população.” (FÜHRER, 2005, p. 143).       
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  A primeira Escola é a denominada Escola Clássica316, que surgiu após 

a publicação do livro “Dos delitos e das penas”, de Cesare Bonesana ou Marquês de 

                                            
316 “As idéias defendidas pelos mestres da chamada Escola Clássica surgiram lenta e 
naturalmente da insatisfação do povo com os abusos da Igreja e do regime absolutista que 
marcaram a Humanidade durante a Idade Moderna. A criação das primeiras estruturas 
doutrinárias do Direito Penal aproveitou esta experiência alcançada nos longos séculos de 
sofrimento e opressão. Por isto, aquela geração de penalistas defendia intransigentemente o 
livre-arbítrio humano que trazia como consectário a possibilidade de escolha entre o bem e 
o mal. Apoiada no criacionismo, a dogmática penal parecia perfeita, com a aparente 
inexistência de arestas e contradições internas.” 
“Mas, com o tempo, a pena-retribuição começou a parecer insuficiente para enfrentar a 
criminalidade. Ao mesmo tempo, floresciam novos métodos de investigação da Natureza, 
sob a influência das idéias do determinismo. Todos os fenômenos eram produto das leis 
mecânicas de causa e efeito – e, assim, poderiam ser teoricamente conhecidos e calculados 
antecipadamente.” 
“Neste contexto surgiu a Escola Positiva, retomando a bandeira da defesa social, 
inicialmente empunhada por Beccaria, e adotando o pensamento determinista, que negava 
a possibilidade de livre-arbítrio. Também sobre o homem agia a causalidade universal. A 
conduta humana seria mero resultado dos motivos determinantes.” 
“Os positivistas retiraram do centro de suas preocupações o estudo do crime em abstrato e 
voltaram seus estudos para o homem criminoso e suas causas. Três foram os fundadores 
desta escola: Lombroso, Ferri e Garofalo. (...)”. 
“(...) Como se vê, o Direito Penal dos tempos da Escola Clássica alcançou uma estrutura 
filosófica profundamente sólida e harmoniosa. Além disso, suas lições coincidiam 
exatamente com aquilo que os pais ensinavam aos filhos havia milênios, com um acréscimo 
importante de garantia, consistente na lei formal.’ 
“Existem coisas boas e ruins em si, e cabe ao ser humano escolher entre o certo e o errado, 
de acordo com sua capacidade de livre-arbítrio. A escolha errada fundamenta um castigo, 
consubstanciado na pena-retribuição. O dispositivo de segurança é a lei formal, editada pela 
autoridade competente, para evitar os abusos dos sistemas bárbaro e absolutista.” 
“Na base de tudo estava a responsabilidade moral, alicerçada na liberdade humana. A vida 
poderia ser comparada a uma balança, com dois pratos, onde estavam os motivos para as 
nossas ações. O livre-arbítrio humano, potente e absoluto, tinha força suficiente para fazer 
subir o prato contendo o motivo mais pesado, mesmo contra a força da gravidade.” 
“O Direito Penal era lógico, simples e facilmente compreensível pelo cidadão.” 
“Surgiram os deterministas da Escola Positiva tal e qual um furação, vergastando a bucólica 
e tranquila enseada da Escola Clássica. Pela força selvagem dos conceitos mais 
elementares de causalidade, o homem foi retirado do centro das decisões, para se alojar ao 
lado dos animais e coisas, como simples objeto ou mero elo na cadeia infinita de causa e 
feito.” 
“Não existe livre-arbítrio – bradavam os positivistas. Toda conduta humana é determinada 
por motivos – acrescentavam sempre.” 
“Como consequência, a responsabilidade moral foi substituída pela responsabilidade social 
fundada no simples fato de o homem viver em sociedade. A pena deixou de ser um castigo 
pela escolha errada, para se transmudar em medida de segregação pura. A medida da pena 
passou a ser calibrada pela quantidade de perigo que o agente oferecia para a sociedade.” 
“Muitos aderiram às novas idéias, mas a grande maioria não se conformava com um 
rompimento tão brusco, aliando-se às antigas teses longamente solidificadas, que pareciam 
eternas.” 
“O antagonismo entre as duas Escolas normalmente é observado de acordo com alguns 
aspectos penais básicos, como o método empregado (dedutivo, na Escola Clássica; e 
indutivo, na Escola Positiva), a natureza do delito (ente jurídico, na Escola Clássica; e fato 
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Beccaria (1738 – 1794), em 1764, Escola essa que privilegiava o estudo do crime, 

defendendo o livre-arbítrio e a utilidade das penas como forma de prevenção contra 

novos crimes, sendo que a responsabilidade criminal deriva da responsabilidade 

moral (para Kant a pena seria uma retribuição moral e para Hegel, a pena seria uma 

retribuição racional/jurídica, no qual, para este último, o crime negava o direito, 

sendo que a pena negava o crime e dessa negação da negação do direito, pela 

pena, se reafirmava o direito). Foram integrantes dessa Escola, além de Beccaria, 

Francesco Carrara e Paul Feurbach (1775 – 1833)317. Podemos lembrar aqui a 

opinião de Jean- Marie Guyau, que discordava do caráter moral da pena, no sentido 

de um mal em retribuição a outro mal (crime), sendo que em sua opinião, nenhum 

preceito ou valor moral era absoluto e universal, em todos os lugares e em todas as 

épocas, a não ser a caridade e a piedade318. 

“A humanidade quase sempre considerou inseparáveis a lei 
moral e sua sanção: aos olhos da maior parte dos moralistas, o 
vício chama racionalmente, em sua seqüência, o sofrimento, e 
a virtude constitui uma espécie de direito à felicidade. Assim, a 
idéia de sanção apareceu até aqui como uma das noções 
primitivas e essenciais de qualquer moral. Segundo os estóicos 
e os kantianos, é verdade, a sanção não serve de modo algum 
para fundamentar a lei. Para Kant, entretanto, ela é seu 
complemento necessário: o pensamento de todo ser racional 
une a priori a infelicidade ao vício e a felicidade à virtude 
através de um juízo sintético.” (GUYAU, 2007, p. 24).  

 

Aqui opinamos que a sanção pode até não fundamentar a lei (no 

sentido formal, jurídico), mas com certeza é o que lhe diferencia de outras leis (por 

exemplo: sociais, de educação etc.), lhe atribuindo eficácia social ou efetividade. A 

                                                                                                                                        
humano e social, na Escola Positiva), a pessoa do delinqüente (um homem comum, para os 
clássicos; e um homem com características criminogênicas especiais, para os positivistas) e 
a resposta penal (retribuição, para a Escola Clássica; e segregação, para a Escola 
Positiva).” 
“Mas, sem dúvida alguma, o grande choque causado pelos positivistas foi a introdução do 
determinismo. A questão sobre existência do livre-arbítrio é fundamental para toda a 
estrutura do Direito Penal. Da resposta dada a esta pergunta deriva o tipo de 
responsabilidade, a maneira de ver o criminoso, a orientação da pena e até a própria 
definição de crime.” (FÜHRER, 2005, pp. 55 e 58/59).      
317

 Maximiliano Roberto Ernesto Führer, História do Direito Penal, pp. 51/55. 
318 Jean-Marie Guyau, Crítica da ideia de sanção, pp. 24/41, 45/47 e 88/94. 
“(...) Só a caridade ou a piedade (sem a significação pessimista que lhe confere 
Schopenhauer) é uma idéia verdadeiramente universal, que nada pode limitar e que 
apresenta ao nosso espírito, com ou sem razão, um caráter absoluto.” (GUYAU, 2007, p. 
27).  
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relação entre a moral e o direito vem desde os primórdios da vida em sociedade, 

sendo que a moral sempre teve um campo mais amplo do que o direito, campo no 

qual deveria estar todo o direito, principalmente para os jusnaturalistas, pois nem 

tudo que é imoral é ilegal (contra o direito/ilícito), mas tudo que fosse contra o direito 

(ilícito) seria ou, pelo menos, num mudo ideal, deveria ser, imoral. Percebemos que 

essa nossa noção pode ser considerada como advinda de Kant e também foi 

defendida pela denominada Escola Clássica do direito penal.  

“Como a idéia de sanção é um dos princípios da moral 
humana, ela se encontra assim no fundamento de qualquer 
religião – cristã, pagã ou budista. Não existe uma só religião 
que não admita uma providência, e a providência não é senão 
uma espécie de justiça distributiva que, após ter agido 
incompletamente neste mundo, desforra-se em um outro: essa 
justiça distributiva é aquilo que os moralistas entendem por 
sanção. Pode-se dizer que a religião consiste essencialmente 
na crença de que existe uma sanção metafisicamente ligada a 
todo ato moral. Em outros termos, deve existir, na ordem 
profunda das coisas, uma proporcionalidade entre o estado 
bom ou mal da vontade e o estado bom ou mal da 
sensibilidade. Nesse ponto, portanto, parece que a religião e a 
moral coincidem, que suas exigências mútuas estão de acordo 
e, mais ainda, que a moral se completa pela religião. A idéia de 
justiça e de sanção, posta de hábito na linha de frente de 
nossas noções morais, evoca naturalmente, com efeito, sob 
uma forma ou outra, a ideia de uma justiça celeste.” 

“Gostaríamos de esboçar aqui a crítica dessa importante ideia 
de sanção, para expurgá-la de qualquer espécie de aliança 
mística. É verdade que existe um vínculo natural ou racional 
entre a moralidade do querer e uma recompensa ou um castigo 
aplicado à sensibilidade? Em outros termos, o mérito intrínseco 
teria o direito de se ver associado a um gozo, e o demérito, a 
uma dor?” (GUYAU, 2007, pp. 25/26).  

 

Podemos dizer, que para qualquer pessoa religiosa, em nossa opinião, 

não se conseguirá separar totalmente a moral da religião e dessa forma, haveria 

também uma relação com o direito, como parte da moral, sendo que em todas as 

áreas (direito, moral e religião), a base está numa imputação de causa e efeito, no 

sentido de que cada conduta (e até pensamento, principalmente para a religião) terá 

uma consequência, sendo uma sanção no sentido de castigo, se essa conduta 

contrariar o que a moral, ou o direito, ou a religião prescreverem. Vemos que para 

Guyau, sanção pode ser tanto um castigo, quanto um benefício, desde que imposta 
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em consequência a uma conduta, de forma independente da vontade do agente (até 

contra ela), com o que não concordamos e já explicamos o porquê. Podemos 

adiantar que o supergo de Freud, que será comentado mais à frente, também 

funciona nesse sistema de ação ou omissão e sua consequência, como um castigo 

ou como um benefício, sendo que esse superego “fiscaliza” continuamente o ego, de 

cada um dos seres humanos, mas que como falaremos, não seria o suficiente para 

manter uma vida (ou buscar manter uma vida) de paz e convívios sociais. Aqui, já 

estamos adiantando a justificativa, a motivação do direito, que se impõe, pelas suas 

sanções e respectivas coações e coerções.  

  Após a Escola Clássica, surgiu a Escola Positiva, com a publicação do 

livro “O homem delinquente”, em 1876, Cesare Lombroso (1836 – 1909), Escola 

essa que privilegiava o estudo do criminoso. Foram integrantes dessa Escola, além 

de Lombroso, Enrico Ferri (1856 – 1929) e Raffaele Garófalo (1851 – 1934). Essa 

escola negava o livre-arbítrio, defendendo, em oposição, o determinismo (haveria 

também para o homem a causalidade universal – causa e efeito; a conduta humana 

seria mero resultado dos motivos determinantes); para essa corrente a pena era 

uma medida de defesa social e se baseava no perigo que o indivíduo representasse 

para a sociedade319. 

 

4.5 – Noções da parte geral do direito penal brasileiro 

  

  Como já informado, passaremos a expor e desenvolver pontos da parte 

geral do direito penal que, em nossa opinião, possam ter mais relevância320 nos 

estudos dos crimes tributários e na extinção da punibilidade dos mesmos pelo 

pagamento do tributo e seus acessórios (sem ainda falarmos do seu momento 

temporal). 

                                            
319 Maximiliano Roberto Ernesto Führer, História do Direito Penal, pp. 55/57. 
320

 Nunca é demais lembrar que toda a parte geral do Código Penal é importante e 
necessária para o estudo e aplicação do direito penal, mas como ela é muito ampla e 
pretendemos falar de uma espécie de crime, qual seja, dos crimes tributários e em especial, 
de sua extinção de punibilidade pelo pagamento do tributo e seus acessórios, ainda sem 
falar em que momento pode ser efetuado esse pagamento, decidimos escolher os pontos 
que dizem, em nossa opinião, mais diretamente com o nosso tema.  
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  Cumpre lembrar que o direito positivo penal brasileiro se encontra 

compilado no Código Penal (Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940) e em 

legislações esparsas, que tratam em regra de temas específicos, como por exemplo, 

a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define crimes contra a ordem 

tributária, econômica e contra as relações de consumo. Por sua vez, o Código Penal 

é dividido em: Parte Geral, dos artigos 1º/120 (que por sua vez se subdivide no 

Título I – da aplicação da lei penal – artigos 1º/12; Título II – do crime – artigos 

13/25; Título III – da imputabilidade penal – artigos 26/28; Título IV – do concurso de 

pessoas – artigos 29/31; Título V – das penas – artigos 32/95; Título VI – das 

medidas de segurança – artigos 96/99; Título VII – da ação penal – artigos 100/106 

e Título VIII – da extinção da punibilidade – artigos 107/120); Parte Especial, que 

veicula os crimes em espécie, dos artigos 120/359-H e Disposições Finais, nos 

artigos 360 e 361. 

  Dessa parte geral do Código Penal, seguindo sua ordem, é que 

buscaremos comentar alguns de seus pontos que julgamos serem mais importantes 

ao estudo dos crimes tributários e a possibilidade da extinção de suas punibilidades, 

em virtude do pagamento do tributo e seus acessórios, ainda se falar no momento 

em que esse pagamento pode ser efetuado, o que faremos em capítulo próprio e 

específico. Lembremos que a parte geral do Código Penal foi veiculada pela Lei nº 

7.209, de 13 de julho de 1984. 

 

4.5.1 - Da anterioridade penal 

 

  O princípio da anterioridade penal é veiculado no artigo 1º, do Código 

Penal321.  Esse princípio positiva o brocardo em latim nullum crimen, nulla poena 

sine praevia lege, formulado por Feuerbach322.  Aqui podemos perceber que os 

estudiosos do direito penal se referem ao princípio da anterioridade no sentido 

utilizado pelos estudiosos do direito tributário, para o princípio da irretroatividade 

(praevia lege, seguindo o tempus regit actum – vide 3.2.2.2), pois a lei penal, como 

todas as outras de quaisquer ramos do direito, só podem ser aplicadas a eventos 

                                            
321 O artigo 1º, do Código Penal, dispõe: “Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há 
pena sem prévia cominação legal.”  
322 Edgard Magalhães Noronha, Direito penal, Vol. 1, p. 67. 
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ocorridos após a sua entrada em vigor, com a exceção prevista no inciso XL, do 

artigo 5º, da Constituição Federal323. Logo, o princípio da anterioridade, aqui, para os 

estudiosos do direito penal, não tem o mesmo conteúdo do princípio da 

anterioridade utilizado pelos estudiosos do direito tributário (vide 3.2.2.3). Mais, 

percebemos que no direito penal o princípio da anterioridade é veiculado juntamente 

com o princípio da legalidade, no artigo 1º, do Código Penal (atentem para o “não há 

crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal”), que 

é valido para todos os ramos do direito (vide 3.2.2.1); portanto num mesmo 

dispositivo legal (artigo 1º, do Código Penal) estão veiculados os princípios da 

legalidade e o da anterioridade (para os estudiosos do direito penal) ou da 

irretroatividade (para os estudiosos do direito tributário). Sobre o princípio da 

legalidade são válidas aqui, em termos de direito penal, os comentários que fizemos 

em relação ao direito tributário (vide 3.2.2.1), com exceção das medidas provisórias, 

que podem criar ou aumentar tributos, mas não podem criar crimes, de acordo com 

a vedação veiculada no artigo 62, § 1º, alínea “b”, da Constituição Federal324.   

 

4.5.2 - Da lei penal no tempo 

 

  No artigo 2º, do Código Penal325, é veiculado, de forma oblíqua, o 

princípio da anterioridade (para os estudiosos do direito penal e irretroatividade para 

os estudiosos do direito tributário), seguindo o brocardo latino tempus regit actum, 

que vale para todos os ramos do direito, pois a regra é da aplicação das leis a 

eventos ocorridos após a sua entrada em vigor e veicula, veiculando de forma direta, 

a exceção ao princípio da irretroatividade, permitindo que a lei retroaja para 

                                            
323 O artigo 5º, inciso LX, da Constituição Federal, dispõe: “(...) XL – a lei penal não 
retroagirá, salvo para beneficiar o réu;” 
324 O artigo 62, § 1º, alínea “b”, da Constituição Federal, dispõe: “Em caso de relevância e 
urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, 
devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. § 1º É vedada a edição de 
medidas provisórias sobre matéria: (...) b) direito penal, processual penal e processual civil; 
(...)” (g.n.) 
325 O artigo 2º, do Código Penal, dispõe: “Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior 
deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da 
sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o 
agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória 
transitada em julgado.” 
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favorecer os réus em matéria de direito penal (vide a nota de rodapé 246), seguindo 

o disposto no inciso LX, do artigo 5º, da Constituição Federal. 

  Também sobre a lei penal no tempo, há a disciplina do artigo 3º, do 

Código Penal326, seguindo também o tempus regit actum, prevendo uma 

ultratividade da lei penal, no sentido de que se uma lei penal perdurar por exemplo, 

por apenas 6 (seis meses) e criminalizar determinada conduta, essa se ocorrer 

nesses 6 (seis) meses será tipificada como crime, mesmo que seja apurada após a 

vigência da lei (esses seis meses), e mesmo que aquela conduta deixe de ser 

considerada crime. 

  Aqui faremos um pequeno parêntese para falar de regras de 

interpretação em direito penal (hermenêutica penal ou exegese penal), para lembrar 

que é possível criminalizar uma determinada conduta, por interpretação extensiva e 

também por interpretação analógica327 (que embora fale em “analógica”, não deixa 

de ser uma forma de interpretação do direito, mas que se vale, em sua utilização, da 

analogia, que não é método de interpretação do direito, sendo método de integração 

do direito). Lembremos que a analogia328 (método de integração do direito) é vedada 

para criminalizar condutas (analogia para prejudicar; in malam partem). Na 

interpretação extensiva, aumentamos o alcance do conteúdo que foi expresso pelo 

legislador, no sentido de atentar à mens legislatoris, que talvez não tenha sido bem 

contemplada na redação da lei, buscando uma maior logicidade do conteúdo da 

mesma, sendo que utilizaremos um exemplo para explicar: o artigo 235, caput, do 

Código Penal, veicula o crime de bigamia, o apenando com a pena de reclusão de 2 

(dois) a 6 (seis) anos; se fizéssemos uma interpretação literal deste dispositivo, 

perceberíamos que ele apena apenas quem se casa duas vezes (bigamia), ou seja, 

quem já era casado e se casa novamente, ao passo que se se cassasse três (tri), 

quatro (tetra) ou mais vezes (poli), o indivíduo escaparia da sanção penal. Portanto, 

                                            
326 O artigo 3º, do Código Penal, dispõe: “A lei excepcional ou temporária, embora decorrido 
o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao 
fato praticado durante a sua vigência.” 
327

 Edgard Magalhães Noronha, Direito penal, Vol. 1, pp. 70/74. Julio Fabbrini Mirabete, 
Manual de direito penal, Vol. 1, pp. 51/54. José Frederico Marques, Tratado de Direito 
Penal, Vol. I, pp. 171/187. Celso Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Junior, 
Fábio M. de Almeida Delmanto, Código penal comentado, pp. 78/79. Guilherme de Souza 
Nucci, Código penal comentado, pp. 55/57. 
328 O artigo 4º, do Decreto-lei nº 4.657/42 (Lei de introdução às normas do direito brasileiro), 
dispõe: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os 
costumes e os princípios gerais de direito.” (g.n.) 
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nem precisamos dizer que o legislador também quis apenar esse indivíduo que casa 

três ou mais vezes, já sendo casado, portanto, percebemos que o legislador ao 

utilizar o termo “bigamia”, utilizou um termo que diz menos do que deveria, logo 

interpretamos esse termo “bigamia”, de maneira extensiva, para abarcar o terceiro, 

quarto etc. casamentos. Em relação à interpretação analógica, ela também pode 

criminalizar condutas, sendo que o legislador quando se utiliza de uma enumeração 

exemplificativa e em seguida de uma “fórmula genérica”, ele quer que entendamos 

que devemos considerar os exemplos enumerados e outros, não enumerados, mas 

que se enquadrem na “fórmula genérica”, para evitar ter que tentar (tentativa fadada 

ao fracasso) elencar toda e qualquer possibilidade de conduta similar humana, no 

tipo penal; podemos dar como exemplo de interpretação analógica o disposto nos 

incisos III e IV, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal, que dispõe:  

“Art. 121. Matar alguém: (...) § 2º Se o homicídio é cometido: 
(...) III – com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, 
tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa 
resultar perigo comum; IV – à traição, de emboscada, ou 
mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne 
impossível a defesa do ofendido; (...)” (g.n.). 

 

 Verificamos a enumeração exemplificativa, nesses incisos, e em 

seguida, sublinhamos a “fórmula genérica”.   

 

4.5.3 – Do tempo do crime 

 

  O momento em que o nosso direito positivo considera ocorrido o crime 

(tempo do crime) é disciplinado pelo artigo 4º, do Código Penal329. Há três teorias 

que determinam o tempo do crime: a teoria da atividade (que estipula como 

momento do crime o momento da ação ou da omissão – conduta do agente); a 

teoria do resultado (que estipula como momento do crime o momento do seu 

resultado) e a teoria da ubiquidade ou mista (que estipula como momento do crime 

os momentos tanto da ação ou omissão, quanto o do resultado)330. Percebemos, 

                                            
329 O artigo 4º, do Código Penal, dispõe: “Considera-se praticado o crime no momento da 
ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.”  
330 Edgard Magalhães Noronha, Direito penal, Vol. 1, pp. 80/81. Julio Fabbrini Mirabete, 
Manual de direito penal, Vol. 1, pp. 69/70. Guilherme de Souza Nucci, Código penal 
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claramente, que no Brasil foi adotada a teoria da atividade em relação ao tempo do 

crime. Salientamos que determinar o tempo do crime é essencial para a aplicação 

das normas, lembrando o tempus regit actum. 

 

4.5.4 – Do lugar do crime 

 

  O nosso Código Penal disciplina a forma de determinação do lugar do 

crime no artigo 6º331. Da mesma forma que há três teorias para se determinar o 

tempo do crime, há as mesmas três, para determinarmos o lugar do crime: a teoria 

da atividade (que estipula como lugar do crime o lugar em que ocorreu a ação ou a 

omissão – conduta do agente); a teoria do resultado (que estipula como lugar do 

crime o lugar do seu resultado) e a teoria da ubiquidade ou mista (que estipula como 

lugar do crime os lugares tanto da ação ou omissão, quanto o do resultado)332. 

Percebemos, claramente, que no Brasil foi adotada a teoria da ubiquidade ou mista 

em relação ao lugar do crime. Salientamos que determinar o lugar do crime é 

essencial para a determinação da jurisdição competente, bem como seguir as regras 

de competência em matéria penal. 

 

4.6 - Do crime 

 

  A disciplina a respeito do crime é veiculada nos artigos 13/25, do 

Código Penal, como já comentamos e sobre a disciplina desses artigos, 

comentaremos de forma bastante resumida e genérica, pois sabemos que aqui há 

vários temas complexos, sendo que muito deles mereceriam uma dissertação ou 

                                                                                                                                        
comentado, pp. 80/81. Celso Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Junior, Fábio 
M. de Almeida Delmanto, Código penal comentado, pp. 94/95. José Frederico Marques, 
Tratado de Direito Penal, Vol. I, pp. 264/271. 
331 O artigo 6º, do Código Penal, dispõe: “Considera-se praticado o crime no lugar em que 
ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria 
produzir-se o resultado.” 
332

 Edgard Magalhães Noronha, Direito penal, Vol. 1, pp. 83/87. Julio Fabbrini Mirabete, 
Manual de direito penal, Vol. 1, pp. 75/76. Guilherme de Souza Nucci, Código penal 
comentado, p. 98. Celso Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Junior, Fábio M. 
de Almeida Delmanto, Código penal comentado, p. 98. 
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tese específicas. Devemos lembrar que há o gênero infração penal, do qual são 

espécies o crime (delito) e as contravenções penais (delitos anões)333.  

  A doutrina traz três conceitos a respeito do que seja crime334: a) o 

conceito material ou substancial, que diz respeito à visão da sociedade do que 

                                            
333 As contravenções penais são disciplinadas pelo Decreto-lei n° 3.688, de 3 de outubro de 
1941. 
334

 Por todos: “3.1 CONCEITOS DE CRIME 3.1.1 Introdução Em consequência do caráter 

dogmático do Direito Penal, o conceito de crime é essencialmente jurídico. Entretanto, ao 
contrário das leis antigas, o Código Penal vigente não contém uma definição de crime, que é 
deixada à elaboração da doutrina. Nesta, tem-se procurado definir o ilícito penal sob três 
aspectos diversos. Atendendo-se ao aspecto externo, puramente nominal do fato, obtém-se 
uma definição formal; observando-se o conteúdo do fato punível, consegue-se uma 
definição material ou substancial; e examinado-se as características ou aspectos do crime, 
chega-se a um conceito, também formal, mas analítico da infração penal.” 
“3.1.2 Conceitos formais Sob o aspecto formal, podem-se citar os seguintes conceitos de 

crime: ‘Crime é o fato humano contrário à lei’ (Carmignani). ‘Crime é qualquer ação 
legalmente punível’. ‘Crime é toda ação ou omissão proibida pela lei sob ameaça de pena’. 
‘Crime é uma conduta (ação ou omissão) contrária ao Direito, a que a lei atribui uma pena.’ 
Essa definições, entretanto, alcançam apenas um dos aspectos do fenômeno criminal, o 
mais aparente, que é a contradição do fato a uma norma de direito, ou seja, a sua 
ilegalidade como fato contrário à norma penal. Não penetram, contudo, em sua essência, 
em seu conteúdo, em sua ‘matéria’.” 
“3.1.3 Conceitos materiais Como as definições formais visam apenas ao aspecto externo 

do crime, é necessário indagar a razão que levou o legislador a prever a punição dos 
autores de certos fatos e não de outros, como também conhecer o critério utilizado para 
distinguir os ilícitos penais de outras condutas lesivas, obtendo-se assim um conceito 
material ou substancial de crime. As investigações dos estudiosos desenvolveram-se nesse 
sentido e abrangem inclusive ciências extrajurídicas como a Sociologia, a Filosofia, 
Psicologia etc. Para uns, o tema central do conceito de crime reside no caráter danoso do 
ato; para outros, no antagonismo da conduta com a moral; e para terceiros, no estado 
psíquico do agente. Essas conceituações, entretanto, esbarram na dificuldade decorrente de 
sofrer o fenômeno delituoso flutuações no tempo, no espaço, na filosofia política do Estado 
etc.” 
“A melhor orientação para a obtenção de um conceito material de crime, como afirma 
Noronha, é aquela que tem em vista o bem protegido pela lei penal. Tem o Estado a 
finalidade e obter o bem coletivo, mantendo a ordem, a harmonia e o equilíbrio social, 
qualquer que seja a finalidade do Estado (bem comum, bem do proletariado etc.) ou seu 
regime político (democracia, autoritarismo, socialismo etc.). Tem o Estado que velar pela 
paz interna, pelas segurança e estabilidade coletiva diante dos conflitos inevitáveis entre os 
interesses dos indivíduos e entre os destes e os do poder constituído. Para isso, é 
necessário valorar os bens ou interesses individuais ou coletivos, protegendo-se, através da 
lei penal, aqueles que mais são atingidos quando da transgressão do ordenamento jurídico. 
Essa proteção é efetuada através do estabelecimento e da aplicação da pena, passando 
esses bens a ser juridicamente tutelados pela lei penal. Chega-se, assim, a conceitos 
materiais ou substanciais de crime. ‘Crime é a conduta humana que lesa ou expõe a perigo 
um bem jurídico protegido pela lei penal’. ‘Crime é a ação ou omissão que, a juízo do 
legislador, contrasta violentamente com valores ou interesses do corpo social, de modo a 
exigir seja proibida sob ameaça de pena, o que se considere afastável somente através da 
sanção penal’. ‘Crime é qualquer fato do homem, lesivo de um interesse, que possa 
comprometer as condições de existência, de conservação e de desenvolvimento da 
sociedade’. Jiménez de Asua considera o crime como a conduta considerada pelo legislador 
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possa e deva ser considerado crime e por isso, punido com a sanção penal; b) o 

conceito formal, que mostra que crime é o que a lei determina como tal e c) o 

dogmático–analítico, que traz o conteúdo que deve existir para que haja um crime, 

estudando todos os seus elementos (falaremos adiante, um pouco mais a respeito 

                                                                                                                                        
como contrária a uma norma de cultura reconhecida pelo Estado e lesiva de bens 
juridicamente protegidos, procedente de um homem imputável que manifesta com sua 
agressão perigosidade social.” 
“A referência nessas definições, porém, a ‘valores ou interesses do corpo social’, ‘condições 
de existência, de conservação e de desenvolvimento da sociedade’ e ‘norma de cultura’ 
apresenta problemas; Manoel Pedro Pimentel afirma que resta ‘ainda a dificuldade em se 
fixar o critério segundo o qual o legislador consideraria a conduta como contrária à norma de 
cultura’. Não se construiu ainda, assim, um conceito material inatacável de crime.” 
“3.1.4 Conceitos analíticos O conceito formal de delito com referência aos elementos que o 

compõem (melhor seria falar-se em aspectos ou características do crime), de caráter 
analítico, tem evoluído. Gattaglini, embora reconheça que o delito é um todo unitário, 

decompõe-no em elementos por razões práticas, definindo-o como o ‘fato humano descrito 
no tipo legal e cometido com culpa, ao qual é aplicável a pena’. Basileu Garcia conceitua-o 
como a ‘ação humana, antijurídica, típica, culpável e punível.’ A punibilidade, mesmo 
considerada como a ‘possibilidade de aplicar-se a pena’, não é, porém, elemento do crime. 
Afirma Hungria que ‘um fato pode ser típico, antijurídico, culpado e ameaçado de pena, isto 
é, criminoso, e, no entanto, anormalmente deixar de acarretar a efetiva imposição de pena’. 
Essa exclusão ocorre nos casos de não-aplicação da pena por causas pessoais de isenção 
(art. 181, nºs I e II, art. 348, § 2º etc.) ou pela extinção da punibilidade (art. 107). Nesses 
casos, o crime persiste, inexistindo apenas a punibilidade.” 
“Por essas razões, passou-se a conceituar o crime como a ‘ação típica, antijurídica e 
culpável’. Essa definição vem consignada tanto pelos autores que seguem a teoria 
causalista (naturalista, clássica, tradicional), como pelos adeptos de teoria finalista da ação 
(ou da ação finalista) (item 3.2.4). Entretanto, a palavra culpabilidade, como se verá, para os 
primeiros consiste num vínculo subjetivo que liga a ação ao resultado, ou seja, no dolo 
(querer o resultado ou assumir o risco de produzi-lo) ou na culpa em sentido estrito (dar 

causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia). Verificando-se a existência 
de um fato típico (composto de ação, resultado, nexo causal e tipicidade) e antijurídico, 
examinar-se-á o elemento subjetivo (dolo ou culpa em sentido estrito) e, assim, a 
culpabilidade. Com a enunciação da teoria da ação finalista proposta por Hans Welzel, 
porém, passou-se a entender que a ação (ou conduta) é uma atividade que sempre tem 
uma finalidade. Admitindo-se sempre que o delito é uma condita humana voluntária, é 
evidente que tem ela necessariamente uma finalidade. Por isso, no conceito analítico de 
crime a conduta abrange o dolo (querer ou assumir o risco de produzir o resultado) e a culpa 
em sentido estrito. Se a conduta é um dos componentes do fato típico, deve-se definir o 
crime como ‘fato típico e antijurídico’. O crime existe em si mesmo, por ser um fato típico e 

antijurídico, e a culpabilidade não contém o dolo ou a culpa em sentido estrito, mas significa 
apenas a reprovabilidade ou censurabilidade da conduta. O agente só será responsabilizado 
por ele se for culpado, ou seja, se houver culpabilidade. Pode existir, portanto, crime sem 
que haja culpabilidade, ou seja, censurabilidade ou reprovabilidade da conduta, não 
existindo a condição indispensável à imposição da pena. Injusto ou antijuridicidade é, pois, a 
desaprovação do ato; culpabilidade, a atribuição de tal ato ao seu autor.” 

“Deve-se lembrar também que o delito, conduta típica e ilícita, pode ensejar, como resposta 
final, tanto a pena como a medida de segurança. Por isso, diz bem Walter Coelho: 
‘Podemos, pois, reafirmar, em perspectiva bem mais acurada e extensiva, que o crime é o 
fato humano típico e ilícito em que a culpabilidade é o pressuposto da pena, e a 
periculosidade o pressuposto da medida de segurança.” (MIRABETE, 1994, pp. 91/94). 
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desse conceito). Antes de continuarmos, gostaríamos de opinar sobre esses 

conceitos. Sobre o conceito material de crime, já percebemos que o mesmo não 

atende aos rigores da dogmática jurídica (Ciência do Direito em sentido estrito), pois 

o que a sociedade pensa, se não for veiculado no direito positivo, à analise da 

dogmática jurídica escapa; claro que interessa o que pensa a sociedade a respeito 

da criminalização ou não de condutas, pois ela é regida por um direito positivo, mas 

isso será de interesse num estudo mais amplo do que o dogmático jurídico 

(buscando uma análise pela Ciência do Direito em sentido amplo), como por 

exemplo, pela Sociologia do Direito, que é o que tentamos ao buscar o auxílio da 

Psicologia, mais especificamente pela Psicanálise de Freud, em seus aspectos 

social, cultural e antropológico; podemos defender esse conceito material, no sentido 

de que haveria condutas contrárias ao direito consideradas, pela sociedade, como 

mais graves, sendo que essas deveriam ser consideradas crimes (espécie de ilícito 

penal), ao passo que as demais, contrárias também ao direito, mas consideradas 

menos graves, para a sociedade, deveriam apenas ser ilícitos não-penais. Sobre o 

conceito formal, dizemos que o mesmo atende ao óbvio, no sentido de que é 

considerado crime o que a lei escolher como tal; aqui está dito algo que sempre 

defendemos, pois fica muito difícil ou impossível buscar a essência – fazer uma 

análise ontológica – do crime, pois o que é considerado crime varia de época para 

época e de lugar para lugar, sendo uma espécie de ilícito jurídico, como também é o 

ilícito não-penal (como por exemplo: o civil; administrativos), sendo que essas duas 

espécies de ilícitos têm a mesma estrutura lógica, na qual uma norma primária, 

veiculadora de conduta, foi descumprida e deu causa à aplicação de uma norma 

secundária, que terá em seu antecedente, o fato do descumprimento da norma 

primária e no consequente uma sanção, como ocorre com toda norma jurídica 

completa. Percebemos que pela estrutura de juízo hipotético da norma jurídica 

completa, não conseguiremos diferenciar os ilícitos não-penais (por exemplo: os 

civis; administrativos) dos ilícitos penais, como sempre defendeu Kelsen; portanto, 

acreditamos que só podemos diferenciar ilícitos penais, dos não-penais, pela 

espécie de sanção, sendo que nas sanções penais há a possibilidade de privação 

de liberdade e restrição ao exercício de direitos, sem falarmos da retribuição e 

prevenções especial e geral, o que para nós, caracterizam todas as sanções. 
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  Tentaremos resumir as ideias a respeito do conceito analítico ou 

dogmático de crime. Há três correntes a respeito do conceito analítico ou dogmático 

de crime: a bipartida; a tripartida e a quadripartida335. Os adeptos da corrente 

bipartida defendem que crime é fato típico (ação ou omissão voltada para um 

resultado - tipo, tatbestnad, fattispecie – como modelo legal de conduta) e 

antijurídico (ilícito), ou é fato típico (ação ou omissão voltada para um resultado - 

tipo, tatbestnad, fattispecie – como modelo legal de conduta) e culpável. Os adeptos 

da corrente tripartida defendem que crime é fato típico (ação ou omissão voltada 

para um resultado - tipo, tatbestnad, fattispecie – como modelo legal de conduta), 

antijurídico (ilícito) e culpável ou é fato típico (ação ou omissão voltada para um 

resultado - tipo, tatbestnad, fattispecie – como modelo legal de conduta), antijurídico 

(ilícito) e punível. Os adeptos da corrente quadripartida defendem que crime é fato 

típico (ação ou omissão voltada para um resultado - tipo, tatbestnad, fattispecie – 

como modelo legal de conduta), antijurídico (ilícito), culpável e punível336.  

  Além das correntes acima citadas, há os adeptos do causalismo (que 

defendem que o dolo e a culpa em sentido estrito integram/estão na culpabilidade) e 

os adeptos do finalismo (que defendem que o dolo e a culpa em sentido estrito 

                                            
335

 “(...) Justamente quanto ao conceito analítico é que se podem encontrar as maiores 
divergências doutrinárias. Há quem entenda ser o crime, do ponto de vista analítico: a) um 
fato típico e antijurídico, sendo a culpabilidade apenas um pressuposto de aplicação da 

pena (René Ariel Dotti, Damásio de Jesus, Julio Fabbrini Mirabete, Celso Delmanto, Flávio 
Augusto monteiro de Barros, entre outros); b) um fato típico, antijurídico, culpável e punível 
(Basileu Garcia, Muñoz Conde, Hassemer, Battaglini, Jimenez de Asúa, Antón Oneca, 
Gimbernat Ordeig, Giorgio Marinucci e Emilio Dolcini, entre outros); c) um fato típico e 
culpável, estando a antijuridicidade ínsita ao próprio tipo (Miguel Reale Júnior, entre outros 
adeptos da teoria dos elementos negativos do tipo); d) fato típico, antijurídico e punível, 
constituindo a culpabilidade a ponte que liga o crime à pena (Luiz Flávio Gomes); e e) um 
fato típico, antijurídico e culpável. Nesta corrente, que é majoritária, no Brasil e no exterior, e 

com a qual concordamos, dividem-se finalistas (Assis Toledo, Heleno Fragoso, Juarez 
Tavares, José Henrique Pierangeli, Eugenio Raúl Zaffaroni, Fernando de Almeida Pedroso, 
Jair Leonardo Lopes, Cesar Roberto Bitencourt, Luiz Regis Prado, Rodolfo Tigre Maia, Jorge 
Alberto Romeiro, Luiz Luisi, David Teixeira de Azevedo, Rogério Greco, Fernando Galvão, 
Reinhart Maurach, Heinz Zipf, entre outros), causalistas (Nélson Hungria, Frederico 
Marques, Aníbal Bruno, Magalhães Noronha, Paulo José da Costa Júnior, Vicente Sabino 
Júnior, Salgado Martins, Euclides Custódio da Silveira, Manoel Pedro Pimentel, Roque de 
Brito Alves, Baumann, Mezger, entre outros) e os adeptos da teoria social da ação, que se 
propõe a ser uma tentativa de ajuste, num só quadro, dos principais aspectos do causalismo 
e do finalismo (Jescheck, Wessels, Schmidt, Engisch, Wolff, entre outros). O mais 
importante, nesse contexto, é perceber que a estrutura analítica do crime não se liga 
necessariamente à adoção da concepção finalista, causalista ou social da ação delituosa.” 
(NUCCI, 2010, pp.123/124).     
336 Guilherme de Souza Nucci, Código penal comentado, pp. 123/124 e 127. 
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integram/estão na tipicidade). Para os causalistas, a culpabilidade seria integrada: 

pelo dolo ou culpa em sentido estrito, pela imputabilidade e pela exigibilidade de 

conduta diversa). Já para os finalistas, a culpabilidade seria integrada: pela 

imputabilidade, pela exigibilidade de conduta diversa e pela consciência potencial da 

ilicitude337. Devemos lembrar que a culpa em sentido amplo (lato sensu) é gênero, 

do qual são espécies: o dolo e a culpa em sentido estrito (stricto sensu). O dolo pode 

ser classificado em: direto/determinado (aquele em que o agente quer o resultado) 

ou indireto/indeterminado (o eventual, em que o agente assume o risco de causar o 

resultado ou o alternativo, em que o agente visa mais de um resultado de maneira 

alternativa); genérico (o dolo em que o agente ou quer o resultado ou assume o risco 

de produzi-lo) ou específico (elemento subjetivo do injusto, no qual o agente quer o 

resultado para um fim específico) e de dano (o dolo no qual o agente quer o dano ou 

assume o risco de produzi-lo) ou de perigo (o agente quer causar perigo ao bem 

juridicamente tutelado pela norma penal). A culpa em sentido estrito (stricto sensu) 

poder ser: consciente (aquela em que o agente prevê o resultado, mas espera que o 

mesmo não ocorrerá) ou inconsciente (ordinária, comum), que tem três espécies: 

negligência (um não fazer), imprudência (um fazer afoito, precipitado) e imperícia 

(ausência de habilidade específica)338. Há ainda o denominado preterdolo, que se 

relaciona a um crime qualificado pelo resultado, onde o agente teve dolo para um 

resultado, mas alcançou outro(s) resultados(s) de forma culposa339, sendo que há a 

veiculação sobre o mesmo no artigo 19, do Código Penal340. 

  No nosso direito penal positivo a regra é que se punam os crimes 

dolosos, sendo que para se punir um crime na sua forma culposa, essa previsão 

deve estar expressa na lei penal, sendo o que a doutrina denomina de princípio da 

excepcionalidade do crime culposo, previsto no artigo 18, parágrafo único, do 

Código Penal341. 

                                            
337 Edgard Magalhães Noronha, Direito penal, Vol. 1, pp. 93/102. Julio Fabbrini Mirabete, 
Manual de direito penal, Vol. 1, pp. 94/95. Celso Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto 
Delmanto Junior, Fábio M. de Almeida Delmanto, Código penal comentado, pp. 119/124. 
Guilherme de Souza Nucci, Código penal comentado, pp. 123/126. 
338 Ibid. pp. 133/142; Ibid., pp. 136 e 142/144; Ibid., pp. 152/155; Ibid., pp. 204/214. 
339 Edgard Magalhães Noronha, Direito penal, Vol. 1, pp. 143/144. Julio Fabbrini Mirabete, 
Manual de direito penal, Vol. 1, pp. 146/148. 
340 O artigo 19, do Código Penal, dispõe: “Pelo resultado qua agrava especialmente a pena, 
só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente.” 
341 O artigo 18, do Código Penal, dispõe: “Diz-se o crime: I – doloso, quando o agente quis o 
resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; II – culposo, quando o agente deu causa ao 
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  Fundamental também é a diferenciação entre um crime consumado e 

um crime tentado, que vem veiculada no artigo 14, do Código Penal342. Aqui vale 

lembrar do iter criminis (caminho do crime), composto pela cogitação, seguida dos 

atos preparatórios, seguidos dos atos executórios, seguidos da consumação. A 

cogitação se situa na mente dos indivíduos, não sendo punida pelo legislador penal 

(cogitaticionis poenan nemo patitutur, de Ulpiano), sendo que a exteriorização da 

conduta passa a haver com os atos preparatórios, sendo que, em regra, também 

não são punidos, mas há exceções, como por exemplo, o crime do artigo 291, do 

Código Penal, que são seguidos pelos atos executórios, que se dirigem para a 

prática do crime e da sua consumação343.      

  Interessam-nos, também o arrependimento eficaz e a desistência 

voluntária, veiculados no artigo 15, do Código Penal344 e o arrependimento posterior, 

veiculado no artigo 16, do Código Penal345, sendo comentaremos mais adiante, o 

arrependimento posterior, no tocante aos crimes tributários. 

  Vamos apenas citar as causas de exclusão de ilicitude (antijuridicidade) 

ou justificativas, que são: o estado de necessidade; a legítima defesa; o estrito 

cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito346. Aproveitamos também 

                                                                                                                                        
resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos 
expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o 
pratica dolosamente.” (g.n.)  
342 O artigo 14, do Código Penal, dispõe: “Diz-se o crime: I – consumado, quando nele se 
reúnem todos os elementos de sua definição legal; II – tentado, quando, iniciada a 
execução. Não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo 
único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao 
crime consumado, diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços). 
343 Julio Fabbrini Mirabete, Manual de direito penal, Vol. 1, pp. 149/150. 
344 O artigo 15, do Código Penal, dispõe: “O agente que, voluntariamente, desiste de 
prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já 
praticados.” 
345 O artigo 16, do Código Penal, dispõe: “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 1 (um) a 2/3 (dois terços).”  
346 O artigo 23, do Código Penal, dispõe: “Não há crime quando o agente pratica o fato: I – 
em estado de necessidade; II – em legítima defesa; III – em estrito cumprimento de dever 
legal ou no exercício regular de direito. Parágrafo único. O agente, em qualquer das 
hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo.” 
O artigo 24, do Código Penal, dispõe: “Considera-se em estado de necessidade quem 
pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de 
outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era 
razoável exigir-se. § 1º Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de 
enfrentar o perigo. § 2º Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a 
pena poderá ser reduzida de 1 (um) a 2/3 (dois terços).” 
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apenas para citar as causas de exclusão da culpabilidade ou dirimentes347: 

menoridade; a doença mental; a embriaguez completa e fortuita; a coação irresistível 

e a obediência hierárquica.  

  Para terminarmos este subcapítulo sobre o crime, vamos citar algumas 

classificações sobre o mesmo, tendo em vista o maior interesse para os crimes 

tributários. Há a classificação que divide os crimes em: materiais (que são os crimes 

em que no tipo legal há a descrição da conduta e do resultado da mesma e para ele 

ser considerado ocorrido/consumado, o resultado deve ocorrer); formais (que são os 

crimes em que no tipo legal há a descrição da conduta e do resultado da mesma e 

para ele ser considerado ocorrido/consumado, o resultado não precisa ocorrer, ou 

seja, a consumação ocorre com a conduta) e de mera conduta (que são os crimes 

em que no tipo legal há a descrição apenas da conduta, com a qual ele é 

considerado ocorrido/consumado)348. Há também a classificação dos crimes em: de 

dano (que só se consumam com um dano ao bem juridicamente tutelado) e os de 

perigo (que se consumam com apenas a colocação em perigo do bem juridicamente 

tutelado), se dividindo estes em: de perigo abstrato (não é necessário ter havido o 

                                                                                                                                        
O artigo 25, do Código Penal, dispõe: “Entende-se em legítima defesa quem, usando 
moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito 
seu ou de outrem.” 
347 O artigo 22, do Código Penal, dispõe: “Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em 
estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível 
o autor da coação ou da ordem.” O artigo 26, do Código Penal, dispõe: “É isento de pena o 
agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao 
tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou 
de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo único. A pena pode ser 
reduzida de 1 (um) a 2/3 (dois terços), se ao agente, em virtude de perturbação de saúde 
mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz 
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.” 
O artigo 27, do Código Penal, dispõe: “Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente 
inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.” O artigo 28, 
do Código Penal, dispõe: “Não excluem a imputabilidade penal: I – a emoção ou a paixão; II 
– a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. § 1º É 
isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou 
força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz, de entender o 
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. § 2º A pena 
pode ser reduzida de 1 (um) a 2/3 (dois terços), se o agente, por embriaguez, proveniente 
por caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena 
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento.”   
348 Edgard Magalhães Noronha, Direito penal, Vol. 1, p. 107. Julio Fabbrini Mirabete, Manual 
de direito penal, Vol. 1, p. 128. Celso Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto Delmanto 
Junior, Fábio M. de Almeida Delmanto, Código penal comentado, p. 126. Guilherme de 
Souza Nucci, Código penal comentado, p. 137. 
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perigo real no caso em concreto, pois a lei o presume) e de perigo concreto (deve 

ser provado a ocorrência do perigo no caso em concreto)349. 

 

4.7 - Das penas 

 

  Como já foi por nós e bastante comentado a respeito das sanções 

jurídicas, que são o gênero, do qual as penas são uma subespécie da espécie 

sanção penal, todos os comentários que fizemos a respeito das sanções (gênero), 

valem para as penas (subespécie da espécie sanção penal). 

  Antes de prosseguirmos devemos relembrar que a sanção jurídica é o 

gênero, do qual são espécies: as sanções penais e as sanções não-penais. As 

sanções penais, no direito positivo penal brasileiro, se subdividem em duas 

subespécies: as penas e as medidas de segurança. Por sua vez, a subespécie 

“penas” se subdivide em: penas privativas de liberdade; penas restritivas de direitos 

e penas de multa350.  

  As penas estão disciplinadas no Título V – Das Penas, dos artigos 

32/95 do Código Penal e as medidas de segurança estão disciplinadas no Título VI – 

Das Medidas de Segurança, dos artigos 96/99, do Código Penal. O sistema 

brasileiro, que divide as sanções penais em penas e medidas de segurança e as 

prevê uma em substituição à outra, nos casos de semi-imputabilidade e 

inimputabilidade, é denominado “sistema vicariante ou unitário”351. 

                                            
349 Edgard Magalhães Noronha, Direito penal, Vol. 1, pp. 107/108. Julio Fabbrini Mirabete, 
Manual de direito penal, Vol. 1, pp. 128/129. Celso Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto 
Delmanto Junior, Fábio M. de Almeida Delmanto, Código penal comentado, p. 126. 
Guilherme de Souza Nucci, Código penal comentado, pp. 137/138. 
350 O artigo 32, do Código Penal, dispõe: “As penas são: I – privativas de liberdade; II – 
restritivas de direitos; III – de multa.” 
351 “De acordo com a lei anterior, as mediadas de segurança podiam ser aplicadas, 
isoladamente, aos inimputáveis e, cumuladas com penas, aos semi-imputáveis e aos 
imputáveis considerados perigosos. A tendência moderna, porém, é de buscar uma medida 
unificada, concluindo-se pela necessidade de adotar o princípio da fungibilidade entre pena 
e medida de segurança. Seguindo tal orientação, na reforma penal substitui-se a aplicação 
para os semi-imputáveis e imputáveis do sistema duplo binário (dois trilhos), que conduz a 
aplicação de pena e medida de segurança, para o sistema vicariante ou unitário, em que se 
pode aplicar somente pena ou medida de segurança para os primeiros e unicamente a pena 
para os demais. Afirma-se: ‘A medida de segurança, de caráter meramente preventivo e 
assistencial, ficará reservada aos inimputáveis. Isso, em resumo, significa: culpabilidade – 
pena; periculosidade – medida de segurança. Ao réu perigoso e culpável não há razão para 
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  Pelo objeto do nosso trabalho optamos por não comentar as medidas 

de segurança. 

  Tentaremos fazer um breve resumo dos aspectos que julgamos 

pertinentes sobre as penas, em relação ao objeto de nosso trabalho. 

  As penas privativas de liberdade estão disciplinadas nos artigos 33/42 

do Código Penal. As penas restritivas de direitos estão disciplinadas nos artigos 

43/48352. A pena de multa está disciplinada nos artigos 49/52353. 

                                                                                                                                        
aplicar o que tem sido, na prática, uma fração de pena eufemisticamente denominada 
medida de segurança.” (MIRABETE, 1994, pp. 241/242). 
352 O artigo 43, do Código Penal, dispõe: “As penas restritivas de direitos são: I – prestação 
pecuniária; II – perda de bens e valores; III – (Vetado.); IV – prestação de serviço à 
comunidade ou a entidades públicas; V – interdição temporária de direitos; VI – limitação de 
fim de semana.” O artigo 45, do Código Penal, dispõe: “Na aplicação da substituição 
prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. § 1º A 
prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a 
entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não 
inferior a um salário mínimo nem superior a trezentos e sessenta salários mínimos. O valor 
pago será reduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se 
coincidentes aos beneficiários. § 2º No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do 
beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. § 3º A 
perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação 
especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto – o que for 
maior – o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, 
em consequência da prática do crime. § 4º (Vetado.)” O artigo 46, do Código Penal, dispõe: 

“A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações 
superiores a 6 (seis) meses de privação de liberdade. § 1º A prestação de serviços à 
comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao 
condenado. § 2º A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, 
hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas 
comunitários ou estatais. § 3º As tarefas a que se refere o § 1º serão atribuídas conforme as 
aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de 
condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. § 4º Se a pena 
substituída for superior a 1 (um) ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva 
em menor tempo (art. 55), nunca inferior à ½ (metade) de pena privativa de liberdade 
fixada.” O artigo 47, do Código Penal, dispõe: “As penas de interdição temporária de direitos 
são: I – proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato 
eletivo; II – proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de 
habilitação especial, de licença ou autorização do poder público; III – suspensão de 
autorização ou de habilitação para dirigir veículo; IV – proibição de frequentar detrminados 
lugares.” O artigo 48, do Código Penal, dispõe: “A limitação de fim de semana consiste na 
obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de 
albergado ou outro estabelecimento adequado. Parágrafo único. Durante a permanência 
poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades 
educativas.” 
353 O artigo 49, do Código Penal, dispõe: “A pena de multa consiste no pagamento ao fundo 
penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será, no mínimo, de 
10 (dez) e, no máximo, 360 (trezentos e sessenta) dias multa. § 1º O valor do dia multa será 
fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal 
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  Aqui vale relembrar que o que, em nossa opinião, diferencia os ilícitos 

penais, dos ilícitos não-penais é que para os ilícitos penais, há a possível previsão 

de penas (privativas de liberdade), sendo que a pena de multa e as restritivas de 

direito não servem como critério diferenciador, pois também são previstas como 

sanção para os ilícitos não-penais. 

  Em se tratando do tema das penas, devemos mencionar o livro do 

professor Oswaldo Henrique Duek Marques, “Fundamentos da pena”, em que faz 

uma análise histórica sobre as mesmas, desde as sociedades primitivas, até as mais 

recentes teorias a seu respeito, obra à qual remetemos nosso leitor. Algumas ideias 

que foram veiculadas nessa referida obra, em termos históricos, comentamos nos 

tópicos em que tratamos dos crimes e nos tópicos em que tratamos da sanção 

jurídica, gênero do qual as sanções penais são uma espécie e as penas, uma 

subespécie dessas últimas. O referido professor deixa claro que não concorda com 

as concepções, nos seus dizeres “arcaicas”, sobre as penas, no sentido de ainda 

portarem aspectos de vingança e castigo, concordando com Jean Marie Guyau (vide 

4.4), buscando fundamentá-las com sua finalidades preventivas e socializadoras.  

“Entretanto, apesar das recentes teorias sobre a pena, 
baseadas nos estudos mais progressistas no âmbito do Direito 
Penal, do ponto de vista prático a pena traz consigo as 
conotações arcaicas da realidade mítico-cultural da vingança e 
do castigo, que, longe de legitimarem o sistema penal, 
impedem que a pena possa atingir as pretendidas finalidades 
preventivas e socializadoras. (...)” 

“(...) Este estudo pretende demonstrar a necessidade de 
afastar das penalidades suas estruturas de fundo emocional, 
como a vingança e o castigo. Afastadas essas estruturas, a 
pena privativa de liberdade poderá ter eficácia preventiva, além 
de atingir seu objetivo de revitalizar o tecido social violado pelo 
crime, seja por meio de reparação do dano, seja pela sua 
função socializadora.” (MARQUES, 2008, pp. 1/2). 

 

Não concordamos com essa sua opinião e mostraremos, 

principalmente através das ideias de Freud na Psicanálise e de nossas críticas às 

ideias do behaviorismo (principalmente as veiculadas sobre a obra de Sidman) que 

essas denominadas “concepções arcaicas”, sobre a vingança e retribuição, estão 

                                                                                                                                        
vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse salário. § 2º O valor da multa 
será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária.” 
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presentes desde o surgimento das sanções, que estão presentes desde o 

surgimento da vida em grupo do homem, impostas aos descumpridores das regras 

de convivência, sendo que esses seus fundamentos, em nossa opinião, não 

excluem possíveis outros, como a prevenção e a socialização, sendo que nesse 

aspecto específico, concordamos com as opiniões de Hegel (vide 4.4).  

  Sobre a aplicação de penas devemos mencionar as circunstâncias 

agravantes354; a reincidência355 e as circunstâncias atenuantes356. 

Aproveitando o tema das penas, sempre acreditamos que a pena 

privativa de liberdade não é a mais eficiente para os crimes tributários; há tempos 

defendemos que a pena de multa seria a mais eficiente (com maior eficácia social) 

para esses criminosos, pois eles não precisariam ser segregados da sociedade e 

nem deveriam, pois além do perdimento do proveito do crime (o dinheiro sonegado 

aos cofres públicos), nos termos do artigo 91, inciso II, b, do Código Penal, que 

                                            
354 O artigo 61, do Código Penal, dispõe: “São circunstâncias que sempre agravam a pena, 
quando não constituem ou qualificam o crime: I – a reincidência; II – ter o agente cometido o 
crime: a) por motivo fútil ou torpe; b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a 
impunidade ou vantagem de outro crime; c) à traição, de emboscada, ou mediante 
dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido; d) 
com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que 
podia resultar perigo comum; e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; f) com 

abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de 
hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica; g) com abuso de 
poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão; h) contra 
criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida; i) quando o ofendido 
estava sob a imediata proteção da autoridade; j) em ocasião de incêndio, naufrágio, 
inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido; l) em 

estado de embriaguez preordenada.” 
355

 O artigo 63, do Código Penal, dispõe: “Verifica-se a reincidência quando o agente comete 
novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o 
tenha condenado por crime anterior.” 
O artigo 64, do Código Penal, dispõe: “Para efeito de reincidência: I – não prevalece a 
condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração 
posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período 
de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; II – não se 
consideram os crimes militares próprios e políticos.” 
356 O artigo 65, do Código Penal, dispõe: “São circunstâncias que sempre atenuam a pena: I 
– ser o agente menor de 21(vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na 
data da sentença; II – o desconhecimento da lei; III – ter o agente: a) cometido o crime por 
motivo de relevante valor social ou moral; b) procurado, por sua espontânea vontade e com 
eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do 
julgamento, reparado o dano; c) cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em 

cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, 
provocada por ato injusto da vítima; d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, 
a autoria do crime; e) cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o 

provocou.”       
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dispõe: "São efeitos da condenação (...) II - a perda em favor da União, ressalvado o 

direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: (...) b) do produto do crime ou de qualquer 

bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato 

criminoso", eles deveriam a título de pena, pagar mais 10% a 50% (por exemplo) 

sobre o valor da condenação, que no caso, seria o valor estipulado pela sentença da 

execução fiscal. Defendemos que o condenado deveria repor o que sonegou, mais 

esse acréscimo, como pena de multa, respondendo com todos os seus bens, 

mesmo os auferidos anteriormente ao crime, de maneira lícita, pois o patrimônio do 

devedor (condenado) responde ao credor (Estado). Se ele não tivesse numerários 

para saldar essa dívida para com a sociedade, deveria reverter o fruto do seu 

trabalho, menos o necessário para sua sobrevivência e de sua família, para 

amortizá-la, pelo mesmo período da prescrição da pretensão punitiva (ou executória) 

do Estado. É uma proposta de lege ferenda, que acreditamos, seria muito eficiente 

para essa espécie de criminoso que se vale da ambição por dinheiro. Deveríamos 

então reformular os dispositivos do Código Penal que disciplinam a pena de multa 

(artigos 49/52, 58 e 60). Poderiam alegar que todos os criminosos que cometessem 

crimes contra o patrimônio, também deveriam ter esse “benefício”, como, por 

exemplo, o furto (nem vamos falar de, por exemplo, o roubo, pois houve violência ou 

grave ameaça à vítima, e nos outros casos em que também houvesse essa espécie 

de modus operandi intimidatório às vítimas), mas a diferença, para nós, é total, no 

sentido de que essa espécie de criminosos não colaborou para que surgissem os 

bens, alvo de suas ações, ao contrário dos criminosos tributários, que muitas vezes 

(e só nesses casos) colaboraram com o seu trabalho, trabalho esse, que deu 

nascimento a uma obrigação tributária, que não foi adimplida. 

“(...) Dizendo de outro modo, a sociedade mantém as normas e 
se nega a conceber-se a si mesma de outro modo. Nessa 
concepção, a pena não é tão-somente um meio para manter a 
identidade social, mas já constitui essa própria manutenção. 
Certamente, pode ser que se vincule à pena determinadas 
esperanças de que se produzam consequências de psicologia 
social ou individual de características muito variadas, como, por 
exemplo, a esperança de que se mantenha ou solidifique a 
fidelidade ao ordenamento jurídico. Mas a pena já significa algo 
independente dessas consequências: significa uma 
autocomprovação.” (JAKOBS, 2003, p. 04). 
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  As condenações penais têm efeitos genéricos e específicos357. 

  Sobre a extinção da punibilidade, comentá-la-emos em capítulo 

próprio, para que após, possamos falar da extinção da punibilidade dos crimes 

tributários, pelo pagamento do tributo e seus acessórios (ainda sem comentar até 

em que momento deve ser efetuado esse pagamento). 

  Sobre a prescrição em matéria de direito penal, devemos lembrar que 

há duas espécies: prescrição da pretensão punitiva (perda do direito de punir do 

Estado, pelo decurso de tempo), prevista no artigo 109, do Código Penal e 

prescrição da pretensão executória (perda do direito do Estado de aplicar a pena 

transitada em julgado ao condenado, por decurso de tempo), prevista no artigo 110 

do Código Penal. O tema da prescrição no direito penal é disciplinado nos artigos 

109/118, do Código Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
357 O artigo 91, do Código Penal, dispõe: “São efeitos da condenação: I – tornar certa a 
obrigação de indenizar o dano causado pelo crime; II – a perda em favor da União, 
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde 

que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato 
ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido 
pelo agente com a prática do fato criminoso.” O artigo 92, do Código Penal, dispõe: “São 
também efeitos da condenação: I – a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: a) 

quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a uma ano, nos 
crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração 
pública; b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) 

anos nos demais casos; II – a incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou 
curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra filho, tutelado ou 
curatelado; III – a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática 
de crime doloso. Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, 
devendo ser motivadamente declarados na sentença.” 
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CAPÍTULO 5 – ASPECTOS GERAIS DOS CRIMES TRIBUTÁRIOS 

 

  Após comentarmos de maneira bastante sucinta os nossos sistemas de 

referência em termos de direito tributário e de direito penal, passaremos a comentar 

o ponto de intersecção desses dois ramos do direito, qual seja, os crimes tributários. 

  Os crimes tributários estão, atualmente, previstos no Código Penal, nos 

artigos 168-A358; 334, in fine359 e 337-A360 e na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 

                                            
358

 O artigo 168-A, do Código Penal (apropriação indébita previdenciária), dispõe: “Deixar de 
repassar à previdência social a contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma 
legal ou convencional: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. § 1º Nas 
mesmas penas incorre quem deixar de: I – recolher, no prazo legal, contribuição ou outra 
importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento 
efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público; II – recolher contribuições 
devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à 
venda de produtos ou à prestação de serviços; III – pagar benefício devido a segurado, 
quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela 
previdência social. § 2º É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, 
confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as 
informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do 
início da ação fiscal. § 3º É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a 
de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que: I – tenha promovido, 
após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição 
social previdenciária, inclusive acessórios; ou II – o valor das contribuições devidas, 
inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela previdência social, 
administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.”  
359 O artigo 334, do Código Penal (contrabando ou descaminho), dispõe: “Importar ou 
exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou 
imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria: Pena – reclusão, 
de 1 (um) a 4 (quatro) anos. § 1º Incorre na mesma pena quem: a) pratica navegação de 
cabotagem, fora dos casos permitidos em lei; b) pratica fato assimilado, em lei especial, a 
contrabando ou descaminho; c) vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de 

qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou 
industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País 
ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no 
território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem; d) adquire, recebe ou 
oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, 
mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou 
acompanhada de documentos que sabe serem falsos. § 2º Equipara-se às atividades 
comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino 
de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. § 3º A pena aplica-se em 
dobro, se o crime de contrabando ou descaminho é praticado em transporte aéreo.” (g.n.). 
360 O artigo 337-A, do Código Penal (sonegação de contribuição previdenciária), dispõe: 
“Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as 
seguintes condutas: I – omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de 
informações previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, 
trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços; 
II – deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as 
quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de 
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1990361 (que define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações 

de consumo, e dá outras providências). Optamos por não comentar o crime próprio 

previsto no artigo 3º, da Lei nº 8.137/1990, que só poder ser cometido por 

funcionários públicos. 

  Lembremos que também para os crimes tributários se aplicam as 

soluções para os conflitos aparentes de normas (antinomias) no direito penal, que se 

resolvem: pelo princípio da especialidade (norma especial prevalece sobre norma 

geral); princípio da subsidiariedade (alguns crimes são punidos apenas de maneira 

                                                                                                                                        
serviços; III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas 
ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias: Pena – 
reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. § 1º É extinta a punibilidade se o agente, 
espontaneamente, declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as 
informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do 
início da ação fiscal. § 2º É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a 
de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que: I – (Vetado.) II – o 

valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual, ou inferior àquele 
estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o 
ajuizamento de suas execuções fiscais. § 3º Se o empregador não é pessoa jurídica e sua 
folha de pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.510,00 (um mil, quinhentos e dez reais), 
até a 1/2 (metade) ou aplicar apenas a de multa. § 4º O valor a que se refere o parágrafo 
anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos 
beneficiários da previdência social.” 
361 O artigo 1º Lei n° 8.137/90, dispõe: “Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou 
reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; II - fraudar a 
fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer 
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; III - falsificar ou alterar nota fiscal, 
fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável; 
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso 
ou inexato; V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento 
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, 
ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Pena - reclusão,  de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, 
e multa. Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 
(dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade 
da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração 
prevista no inciso V.” 
O artigo 2º Lei n° 8.137/90, dispõe: “Constitui crime da mesma natureza: I – fazer declaração 
falsa ou emitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para 
eximir-se total ou parcialmente, de pagamento de tributo; II – deixar de recolher, no prazo 
legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de 
sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos; III – exigir, pagar ou 
receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela 
dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal; IV – deixar de 
aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto 
liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento; V – utilizar ou divulgar programas de 
processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir 
informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. Pena – 
detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.”      
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subsidiária); princípio da consunção (ou absorção, que importa bastante em termos 

de crimes tributários, pois estes, muitas vezes, têm como crimes meio, outros 

crimes, como o de falsificação de documentos, que são sempre absorvidos pelo 

crime fim, no caso, o crime tributário, que será o único sancionado) e pelo princípio 

da alternatividade (também importante em termos de crimes tributários, como por 

exemplo, no caso do artigo 1º, da Lei nº 8.137/90, que prevê várias condutas, sendo 

que se o agente incorrer em mais de uma delas, apenas por uma será sancionado).   

   

5.1 - Do bem jurídico tutelado pelos crimes tributários 

 Faz-se necessária uma explanação sobre o bem jurídico tutelado pela 

Lei nº 8.137/90 e pelos artigos 168-A, 334, in fine e 337-A, do Código Penal. 

“Vimos que há certos entes pelos quais o legislador se 
interessa, expressando este interesse em uma norma jurídica, 
o que faz com que sejam considerados juridicamente como 
bens (bens jurídicos), e que quando o legislador penal quer 
tutelar esta norma, punindo a sua violação com uma pena, os 
bens jurídicos passam a ser considerados bens jurídicos 
penalmente tutelados.”  

“Não se concebe a existência de uma conduta típica que não 
afete um bem jurídico, posto que os tipos não passam de 
particulares manifestações de tutela jurídica desses bens. 
Embora seja certo que o delito é algo mais - ou muito mais - 
que a lesão a um bem jurídico, esta lesão é indispensável para 
configurar a tipicidade. É por isto que o bem jurídico 
desempenha um papel central na teoria do tipo, dando o 
verdadeiro sentido teleológico (de telos, fim) à lei penal. Sem o 
bem jurídico, não há um 'para que?' do tipo e, portanto, não há 
possibilidade alguma de interpretação teleológica da lei penal. 
Sem o bem jurídico caímos num formalismo legal, numa pura 
‘jurisprudência de conceitos’.” (ZAFFARONI e PIERANGELI, 
2004, pp. 438/439). 

 

Já comentamos anteriormente que as condutas consideradas mais 

ofensivas, no seio de uma sociedade, são erigidas pelo legislador à categoria de 

crimes; isso é feito para tentar dar uma maior proteção a determinados interesses 

(bens no sentido mais amplo do termo) da mesma, sendo que esses interesses 

protegidos pelas normas penais são os denominados bens jurídicos tutelados pelo 

direito penal. Essa maior proteção é dada, ao menos em tese, pela previsão de uma 
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sanção mais grave aos descumpridores das normas penais, do que às demais 

sanções não-penais, podendo inclusive, atingir o status libertatis dos infratores das 

normas penais (criminosos), com pena privativa de liberdade. Essa coação, pela 

previsão em abstrato de uma sanção penal, na subespécie pena privativa de 

liberdade, é, ao menos em tese, mais forte, do que a veiculada pela previsão em 

abstrato de uma sanção não-penal ou penal, não privativa de liberdade. Tudo isso 

visando a uma maior prevenção geral (para todos os integrantes da sociedade) e 

específica (para que o criminoso não reincida), bem como uma mais forte resposta 

do Estado, para essas infrações às normas, no caso, penais. 

 Muitos autores preferem, em vez de utilizar o termo “bem jurídico”, 

utilizar o termo “objeto jurídico do crime”, que quer dizer a mesma coisa. Mas não 

custa lembrar que não podemos confundir objeto jurídico do crime (bem jurídico 

tutelado penalmente) com o objeto material do crime, que é a pessoa ou coisa (em 

sentido bem amplo) sobre a qual recai a conduta criminosa. E também não podemos  

“(...) confundir o objeto material do crime e o ‘corpo de delito’; 
embora possam coincidir, este é constituído do conjunto de 
todos os elementos sensíveis do fato criminoso, como prova 
dele, incluindo-se os instrumentos, os meios e outros objetos 
(arma, vestes da vítima, papéis etc).” (MIRABETE, 1994 p. 
121). 

 

  Parte da doutrina, com a qual concordamos, defende que o bem 

juridicamente tutelado pelos dispositivos penais tributários é o Erário. Logo, 

percebemos que o maior interesse do Estado em criminalizar certas condutas, dos 

sujeitos passivos de obrigações tributárias, é proteger e desestimular ações 

tendentes a desfalcar o Erário, o que nos mostra claramente que o interesse 

primordial é financeiro. Tanto é financeiro, proteger as entradas de dinheiro nos 

cofres públicos, que a própria legislação veicula a excludência de ilicitude de crime 

tributário pelo pagamento do tributo e seus acessórios (sem mencionarmos, por 

enquanto, o que faremos em momento oportuno, até em que momento esse 
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pagamento pode ser efetuado). Concordam conosco Guilherme de Souza Nucci362 e 

os Delmanto363. 

 Também corrobora com nossa idéia de qual seja o bem jurídico 

tutelado penalmente pelas normas que tipificam crimes tributários, o fato de que o 

artigo 168-A, do Código Penal, está inserido no Título II - Dos Crimes Contra o 

Patrimônio. Salientemos que no caso, o patrimônio é do Estado (seu Erário). Mas 

esse argumento é só complementar, pois sabemos que não é o local dentro do 

Código que dará a natureza de um crime, nem o bem jurídico que ele pretende 

tutelar. 

 Boa parte da doutrina defende que também a fiscalização tributária 

seria um bem juridicamente tutelado pelas normas que tipificam crimes tributários, 

pois o crime 337-A, do Código Penal, está inserido no Título XI - Dos Crimes Contra 

a Administração Pública, no Capítulo II - Dos Crimes Praticados Por Particular 

Contra a Administração Em Geral. Contra essa idéia já nos referimos no parágrafo 

anterior, pois não é o local onde está o crime no Código Penal que lhe dará a 

natureza e mostrará seu bem juridicamente tutelado. Fora esse aspecto, podemos 

dizer que a Administração Pública, mais especificamente sua fiscalização, no caso 

tributária, é protegida, mas no tocante específico à proteção ao Erário. Lembremos 

que a fiscalização tributária tem como fim evitar descumprimentos, por parte dos 

sujeitos passivos tributários, de suas obrigações tributárias, tudo isso visando 

proteger o Erário. 

 Outro fato que demonstra que o bem juridicamente tutelado pelos 

crimes tributários é o Erário, e que o Estado tem como principal interesse receber os 

seus créditos tributários, é a elaboração de programas de parcelamento dos débitos 

tributários, parcelamentos estes, que suspendem a pretensão punitiva do Estado, 

                                            
362 Guilherme de Souza Nucci, Leis penais e processuais penais comentadas, pp. 1039, 
1041, 1045 e 1048. Guilherme de Souza Nucci, Código penal comentado, pp. 799, 1152 e 

1163.  
363 Celso Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Junior, Fábio M. de Almeida 
Delmanto, Código penal comentado, pp. 603, 956 e 973. Roberto Delmanto, Roberto 
Delmanto Junior e Fábio M. de Almeida Delmanto, Leis penais especiais comentadas, pp. 
242, 253, 257, 261, 262, 265, 271, 275 e 284. Também concorda conosco Wilian Wanderley 
Jorge, Curso de direito penal tributário – parte geral e especial, pp. 388, 396, 403, 407, 412, 

418, 422, 428, 440, 444, 460 e 472.  
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mostrando mais uma vez que é a entrada de recursos para o Erário o principal 

objetivo de nosso Estado364.   

  Entretanto, outra boa parte da doutrina, defende que o bem jurídico 

tutelado pelos crimes tributários é a própria Administração tributária, com o que não 

concordamos pelos motivos já expostos. Defende essa opinião contrária à nossa, o 

professor Hugo de Brito Machado. 

“Pode parecer que o bem jurídico protegido pelas normas que 
definem os crimes contra a ordem tributária é o interesse da 
Administração Pública na arrecadação dos tributos. Não é. 
Basta, aliás, ver-se que, se fosse, não haveria como justificar o 
crime de excesso de exação, tipificado como a conduta do 
funcionário público que ‘exige tributo ou contribuição social que 
sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega 
na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza’.” 

“Note-se que a lei penal, ao definir o crime de excesso de 
exação, protege tanto o direito do contribuinte de não pagar 
tributo indevido como o direito de não sofrer cobrança de 
tributo, mesmo sendo este devido, por meio vexatório ou 
gravoso que a lei não autoriza. Resta claro, portanto, que a lei 
penal protege, isto sim, a ordem jurídica tributária e não o 
interesse na arrecadação. (...)” 

“(...) A nosso ver, o bem jurídico consubstanciado ‘nas funções 
que o tributo deva exercer de acordo com os dispositivos 
constitucionais’ é o bem jurídico protegido pelas normas que 
definem os crimes contra a ordem tributária. Não estamos 
seguros de que a solidariedade social seja o sentimento que 
justifica o Estado. Tal sentimento pode ser o de necessidade 
de proteção, de segurança, em face exatamente da ausência 
de solidariedade humana. Seja como for, certo é que existe 
uma ordem tributária com a indiscutível função de garantir a 
existência do Estado, e essa ordem tributária constitui o bem 
jurídico protegido nos crimes em estudo.” 

“Realmente, nos crimes contra a ordem tributária, como esta 
expressão bem o diz, o bem jurídico protegido é a ordem 
tributária e não o interesse na arrecadação do tributo. A ordem 
tributária, como o bem jurídico protegido pela norma que 
criminaliza o ilícito tributário, não se confunde com o interesse 
da Fazenda Pública. A ordem tributária é o conjunto das 
normas jurídicas concernentes à tributação. É uma ordem 
jurídica, portanto, e não um contexto de arbítrio. É um conjunto 

                                            
364 A Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, institui o Programa de Recuperação Fiscal – 
REFIS; a Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, instituiu o Parcelamento Especial - PAES; a 
Medida Provisória nº 303, de 29 de junho de 2006, instituiu o Parcelamento Excepcional – 
PAEX e a Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, que instituiu o REFIS da crise.  
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de normas que constituem limites ao poder de tributar e, assim, 
não pode ser considerado instrumento do interesse exclusivo 
da Fazenda Pública como parte nas relações de tributação.” 
(MACHADO, 2008, pp. 22/23).  

 

  O argumento do crime de excesso de exação não nos convence, pois 

todo poder pode ser utilizado com excesso, sendo que ao Estado cabe punir esse 

excesso, como no caso do crime de abuso de autoridade previsto na Lei nº 

4.898/65365. 

 

5.2 – Do artigo 83, da Lei nº 9.430/96 

 

  Hoje o tema veiculado pelo artigo 83, da Lei nº 9.430/96, em sua antiga 

redação366 (vigente até a Lei nº 12.382, de 25 de fevereiro de 2011, que o modificou) 

                                            
365 O artigo 3º, da Lei nº 4.898/65, dispõe: “Art. 3º Constitui abuso de autoridade qualquer 
atentado: a) à liberdade de locomoção; b) à inviolabilidade do domicílio; c) ao sigilo da 
correspondência; d) à liberdade de consciência e de crença; e) ao livre exercício do culto 
religioso; f) à liberdade de associação; g) aos direitos e garantias legais assegurados ao 
exercício do voto; h) ao direito de reunião; i) à incolumidade física do indivíduo; j) aos 
direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional.” 
O artigo 4º, da Lei nº 4.898/65, dispõe: “Art. 4º Constitui também abuso de autoridade: a) 
ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as formalidades legais ou 
com abuso de poder; b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a 
constrangimento não autorizado em lei; c) deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz 
competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa; d) deixar o juiz de ordenar o 
relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada; e) levar à prisão e nela 
deter quem quer que se proponha a prestar fiança, permitida em lei; f) cobrar o carcereiro ou 
agente de autoridade policial carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesa, 
desde que a cobrança não tenha apoio em lei, quer quanto à espécie, quer quanto ao seu 
valor; g) recusar o carcereiro ou agente de autoridade policial recibo de importância recebida 
a título de carceragem, custas, emolumentos ou de qualquer outra despesa; h) o ato lesivo 
da honra, ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou 
desvio de poder ou sem competência legal; i) prolongar a execução de prisão temporária, de 
pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir 
imediatamente ordem de liberdade.” 
366 A antiga redação do artigo 83, da Lei nº 9.430/96, dispunha: “A representação fiscal para 
fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1º e 2º da Lei 
8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos 
arts. 168-A e 337-A do Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, será 
encaminhada ao Ministério Público depois de proferida  a decisão final, na esfera 
administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Parágrafo único. 
As disposições contidas no caput do art. 34 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 

aplicam-se aos processos administrativos e aos inquéritos e processos em curso, desde que 
não recebida a denúncia pelo juiz.” 
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já se encontra pacificado, tanto que há a Súmula vinculante nº 24, do Supremo 

Tribunal Federal, que dispõe: “Não se tipifica crime material contra a ordem 

tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento 

definitivo do tributo.” Hoje, com as modificações veiculadas pelo artigo 6º, da Lei nº 

12.382/2011, o artigo 83, da Lei nº 9.430/96, passou a ter a seguinte redação: 

“Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos 
crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1º e 2º da 
Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a 
Previdência Social, previstos nos arts. 168-A e 337-A do 
Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida  a 
decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal 
do crédito tributário correspondente. § 1º Na hipótese de 
concessão de parcelamento do crédito tributário, a 
representação fiscal para fins penais somente será 
encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa 
física ou jurídica do parcelamento. § 2º É suspensa a pretensão 
punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput, 
durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica 
relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída 
no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha 
sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. § 
3º A prescrição criminal não corre durante o período de 
suspensão da pretensão punitiva. § 4º Extingue-se a 
punibilidade dos crimes referidos no caput quando a pessoa 
física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o 
pagamento integral dos débitos oriundos de tributos, inclusive 
acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de 
parcelamento. § 5º O disposto nos §§ 1º a 4º não se aplica nas 
hipóteses de vedação legal de parcelamento. § 6º As 
disposições contidas no caput do art. 34 da Lei nº 9.249, de 26 
de dezembro de 1995, aplicam-se aos processos 
administrativos e aos inquéritos e processos em curso, desde 
que não recebida a denúncia pelo juiz.”367 

  

Salientamos que, há muito, defendíamos além da constitucionalidade 

do antigo artigo 83, da Lei nº 9.430/96 (o que não muda com sua nova redação), que 

o mesmo veiculava providências até óbvias em se tratando de crimes tributários 

materiais, pois se o crime consiste na supressão ou redução de tributo, como ele 

poderia ocorrer se não houvesse a certeza de existir o tributo, que se dá pelo 

                                            
367

 Sobre o § 6º, do artigo 83, da Lei nº 9.430/96, falaremos adiante, no subcapitulo 6.3, pois 
o mesmo mudou totalmente o assunto, em nossa opinião, sobre a extinção da punibilidade 
do crime tributário pelo pagamento integral do tributo e acessórios, no tocante até em que 
momento ele pode ser efetuado. 
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lançamento definitivo (contra o qual não cabe mais recurso na esfera 

administrativa)? Mais, embora a Súmula vinculante nº 24, do Supremo Tribunal 

Federal, mencione apenas “(...) no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90 (...)”, 

defendemos, como sempre fizemos, que a sua ideia deve ser estendida para todo e 

qualquer crime tributário material, pois o tributo, num crime tributário material (aquele 

em que no tipo penal há a descrição de conduta(s) e de resultado(s), sendo que 

para haver a sua consumação, o resultado previsto deve ocorrer) é elemento do tipo, 

sem o qual, fica impossível a ocorrência do crime. Citamos como exemplo de outros 

crimes tributários materiais, os do artigo 334, in fine e do 337-A, ambos do Código 

Penal. Lembremos que alguns autores defendem que a existência do lançamento 

definitivo do tributo é condição objetiva de punibilidade ou de ilicitude (para nós, 

melhor do que de punibilidade, pois não haverá nem o crime).  

“(...) Outro exemplo recente, consolidado por decisão do 
Supremo Tribunal Federal, e a consideração da solução 
definitiva do processo administrativo, que apura a existência de 
débitos tributários, como condição objetiva de punibilidade, 
para autorizar o ajuizamento de ação penal por crime contra a 
ordem tributária. Somente se pode concluir ser penalmente 
relevante uma obrigação tributária não cumprida quando, 
administrativamente, conclui-se que há débito. Do contrário, 
poder-se-ia iniciar a ação penal – o que significa por si só, um 
constrangimento – para, depois, na órbita administrativa, 
apurar-se que nada é devido aos cofres públicos (STF, HC 
84.092, 2ª T., rel. Celso de Mello, 22.06.2004, v.u.).” (g.n.) 
(NUCCI, 2010, p. 549). 

 

  Aqui concordamos com o professor Nucci, no tocante à espera da 

decisão administrativa definitiva quanto à existência do débito tributário, mas 

acrescentamos: e se for apurado no processo de execução fiscal que nada é devido, 

ainda assim pode haver esse constrangimento da ação penal? Em nossa opinião, 

não, inclusive em favor da coerência do direito e de sua aplicação (jurisdição), para 

evitar contradições e abalo à segurança jurídica. 

Não confundamos condição objetiva de ilicitude (ou de punibilidade), 

com condição de procedibilidade, que é processual, sendo por exemplo, a requisição 

ou representação nas ações penais públicas condicionadas a requisição ou 

representação.      
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  Já defendemos, há muito tempo, que nos crimes tributários materiais, 

além da espera pela constituição definitiva do crédito tributário, em sede 

administrativa, também dever-se-ia, de lege ferenda, a Justiça Criminal, aguardar o 

término da execução fiscal, ou seja, o trânsito em julgado da decisão jurisdicional 

que a julgar, pois nesta, o crédito tributário pode ser inteiramente desconstituído, 

sendo, para nós, a execução fiscal uma prejudicial externa ao processo crime por 

crime tributário. Tudo isso para evitar decisões jurisdicionais conflitantes, como por 

exemplo: na execução fiscal (Justiça Cível) for julgado que não há débito tributário e 

no processo crime por crime tributário (Justiça Criminal) houver a condenação; isso 

seria uma completa contradição no sistema do direito, bem como uma ameaça 

concreta à segurança jurídica, que como já vimos, e muito bem explicou o professor 

Paulo de Barros Carvalho, é um dos maiores, se não o maior, objetivo do direito. 

Tentaremos, nos próximos subcapítulos, defender essa nossa posição.   

 

5.2.1 – Da jurisdição 

 

  Traremos algumas ideias a respeito da jurisdição, para defendermos 

nossa sugestão feita logo acima, ou seja, evitar conflitos entre decisões 

jurisdicionais368. 

 O direito tributário prevê obrigações (principais e as acessórias, 

também chamadas estas últimas, de deveres instrumentais) aos sujeitos passivos, 

que só o são, pois as têm. O Estado passa a ser titular de um direito subjetivo, o de 

exigir o cumprimento dessas obrigações por parte dos sujeitos passivos, que 

passam a ter o dever de cumpri-las. Estes últimos, se não as cumprirem, serão 

sancionados. O direito penal “escolhe” (na verdade, o legislador) determinadas 

situações, por política criminal369 (ao menos em tese), e as erige à classe de crimes, 

                                            
368 Utilizaremos uma distinção entre atos judiciais, como sendo quaisquer atos emanados 
por um juiz e atos jurisdicionais, como sendo atos dos juízes se valendo da jurisdição, isto é, 
aplicando o direito positivo ao caso concreto, para solucionar um litígio que lhe foi levado, 
com força de última palavra. Lembremos que o Poder Judiciário se rege pelo princípio da 
inércia jurisdicional, isto é, só age se provocado a agir. 
369 “Se por política se entende a ciência ou arte de governo, por política criminal pode-se 
entender a política relativa ao fenômeno criminal, o que não seria mais que um capítulo da 
política geral. Política criminal seria a arte ou a ciência de governo, com respeito ao 
fenômeno criminal.” 
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posto serem atitudes, ao menos na teoria, que possuem contra si, um maior grau de 

reprovabilidade e por isso, devem ser mais severamente sancionadas370.  

 Assim procedeu o legislador ao editar a Lei nº 8.137/1990, 

especificamente nos artigos 1º e 2º (que correspondem aos crimes tributários) e 

definir os artigos 168-A, 334, in fine e 337-A do Código Penal. 

 Bom, sabemos que quem detém a competência tributária, além de 

poder legislar sobre determinados tributos e arrecadá-los, também pode (e deve, 

posto serem os tributos bens públicos indisponíveis, também se baseando, na 

supremacia dos interesses públicos sobre os privados) fiscalizar se os sujeitos 

passivos estão cumprindo com suas obrigações tributárias. Se o sujeito ativo, 

através do Fisco, ao fiscalizar, notar que houve ou há a possibilidade de ter havido, 

algum não atendimento a uma(s) obrigação(ões) tributária(s), isto é, uma infração 

tributária, ele procede à lavratura de um AIIM (auto de infração e imposição de 

multa), que permite, contra si, a defesa por parte do sujeito passivo, em sede 

administrativa. Lembremos que não há contencioso administrativo371 em nosso país, 

                                                                                                                                        
“A política criminal guia as decisões tomadas pelo poder político ou proporciona os 
argumentos para criticar estas decisões. Cumpre, portanto, uma função de guia e de crítica.” 
“Podemos afirmar que a política criminal é a ciência ou a arte de selecionar os bens (ou 
direitos), que devem ser tutelados jurídica e penalmente, e escolher os caminhos para 
efetivar tal tutela, o que iniludivelmente implica a crítica dos valores e caminhos já eleitos.” 

“Faz anos Quiróz Cuarón propôs que se fale de ‘política criminológica’ em lugar de ‘criminal’. 
“Embora a expressão 'política criminal' (Kriminalpolitik) seja um tecnicismo, supondo que 
esta política deve guiar-se pela criminologia, a proposta parece aceitável. O certo é que a 
própria criminologia atual tem revelado até que ponto seu conhecimento - que deveria servir 
de base à política - não está condicionado, ou às vezes não passa de uma racionalização ou 
discurso de justificação desta. Ainda que os termos hoje apareçam em boa parte invertido 
(não parece ser a criminologia que condiciona a política, e sim a política que condiciona a 
criminologia), o vínculo tão íntimo entre ambas permite que continue sendo aceitável a 
proposta do criminólogo mexicano e talvez fortaleça a sua argumentação.” (Eugenio Raúl 
Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, Manual de Direito Penal Brasileiro, p. 129). 
370 Lembremos, o conceito material de crime diz com o fato de ser uma atitude humana 
contrária aos interesses da sociedade; o conceito formal de crime é identificado pela 
definição dada pelo direito positivo do que ele seja. 
371 “O sistema do contencioso administrativo foi originariamente adotado na França, de onde 
se propagou para outras nações. Resultou da acirrada luta que se travou no caso da 
Monarquia entre o parlamento, que então exercia funções jurisdicionais, e os Intendentes, 
que representavam as administrações locais. (...) Firmou-se, assim, na França o sistema do 
administrador-juiz, vedando-se à Justiça Comum conhecer os atos da Administração, os 
quais se sujeitam unicamente à jurisdição especial do contencioso administrativo, que 

gravita em torno da autoridade suprema do Conselho do Estado, peça fundamental do 
sistema francês. Essa orientação foi conservada na reforma administrativa de 1953, sendo 
mantida pela vigente Constituição de 4.10.58. No sistema francês todos os tribunais 
administrativos sujeitam-se direta ou indiretamente ao controle do Conselho de Estado, que 
funciona como juízo de apelação (juge d’appel), como juízo de cassação (juge de cassation) 
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logo toda decisão administrativa pode ser alvo de revisão jurisdicional (pelo princípio 

da universalidade ou inafastabilidade da jurisdição), posto que só o Poder Judiciário 

pode decidir com efeito que transite em julgado, tomado aqui como definitividade 

dada à solução do conflito levado a si, isto é, a última palavra. 

 Toda vez que se apura que um sujeito passivo deve alguma parcela de 

dinheiro aos cofres públicos (ao Erário), o Estado, através do Fisco, se já superadas 

as discussões em sede administrativa (e só quando isso ocorrer) inscreverá a dívida 

ativa e expedirá a sua certidão, para poder cobrá-la por meio do Poder Judiciário372, 

através de uma ação executiva, que no caso, será fiscal. 

 Agora surge o seguinte problema: era procedimento comum que, antes 

de uma decisão final administrativa, que diria se o sujeito passivo devia ou não (an 

debeatur), e quanto (quantum debeatur), o Fisco encaminhar o caso para o 

Ministério Público, para que este, vislumbrando a hipótese de haver no caso, crime 

tributário, instaurar uma ação penal pública incondicionada (pois na dúvida, o 

Ministério Público deve dar início à ação penal, pois para ele vigora o in dubio pro 

societate, com o que concordamos) contra esse sujeito passivo. Vejam o absurdo, 

nem mesmo a Administração (Fisco) tinha se pronunciado de forma definitiva (em 

sede administrativa) sobre a ocorrência ou não de infração tributária e a existência 

de débito tributário e o sujeito passivo já poderia ser denunciado e até condenado 

por crime tributário. Felizmente a Lei nº 9.430/96373, em seu artigo 83, buscou 

eliminar esse problema, sendo que, após inúmeras discussões, foi expedida a 

Súmula Vinculante nº 24, do Supremo Tribunal Federal.  

                                                                                                                                        
e, excepcionalmente, como juízo originário e único de determinados litígios administrativos 
(juge de premier et dernier ressorte), pois que dispõe de plena jurisdição em matéria 
administrativa. (...) Embora caiba à jurisdição administrativa o julgamento do contencioso 
administrativo – ‘ensemble des litigies que peut faire naître l'activité de l’ Administration’ -, 

certas demandas de interesse da Administração ficam sujeitas à Justiça Comum desde que 
se enquadrem numa destas três ordens: a) litígios decorrentes de atividades públicas com 
caráter privado; b) litígios que envolvam questões de estado e capacidade as pessoas e de 
repressão penal; c) litígios que se refiram à propriedade privada. Como a delimitação da 
competência das duas Justiças está a cargo da jurisprudência, freqüentes são os conflitos 
de jurisdição, os quais são solucionados pelo Tribunal de Conflito, integrado por dois 
ministros de Estado (Garde des Sceaux et Ministre de la Justice), por três conselheiros de 
Estado e por três membros da Corte de Cassação. As atribuições do Conselho de Estado 
são de ordem administrativa e contenciosa, servindo ao governo na expedição de avisos e 

no pronunciamento sobre matéria de sua competência consultiva e atuando como órgão 
jurisdicional nos litígios em que é interessada a Administração, ou seus agentes. (...)”. (Hely 
Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, pp. 47/48). 
372 As obrigações tributárias não têm executoriedade. 
373 STF - (HC 81611/DF, de 10/12/2003 e ADI 1571/UF de 10/12/2003). 
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 Partindo-se dessa premissa (esperar a decisão administrativa) para o 

Ministério Público poder ingressar com uma ação penal pública incondicionada 

contra o sujeito passivo, ocorrerá o seguinte: o Fisco ajuizará uma execução fiscal e 

o Ministério Público, uma ação penal. Duas ações, com um mesmo fundamento 

(existência de um fato que originou uma hipotética dívida que pode vir a ser também 

crime tributário, pois vigora entre nós, o princípio da presunção de inocência contido 

no artigo 5º, inciso LVII, da CF). Aqui está uma grande incoerência do nosso 

sistema jurídico. As duas ações existem e nelas o devido processo legal (veiculado 

no artigo 5º, inciso LIV, da CF) e também a ampla defesa e o contraditório (contidos 

no artigo 5º, inciso LV, da CF), tudo para que se julgue se um fato traz um débito do 

sujeito passivo (a Dívida Ativa goza de presunção relativa), que agora também é réu, 

em duas ações, para com o Fisco, e se este débito é criminoso; pelo menos deveria 

ocorrer nessa ordem lógica e cronológica, por que? Pelo simples fato dos crimes 

tributários previstos no artigo 1º da Lei nº 8.137/1990, serem crimes materiais, isto é, 

preverem um resultado (suprimir ou reduzir tributo) que deve necessariamente 

ocorrer, para que eles existam, isto é, se consumem. Isso também ocorre com os 

crimes tributários previstos nos artigos 334, in fine e 337-A, ambos do Código Penal. 

Apenas o Poder Judiciário, na execução fiscal é que poderá decidir, de 

forma definitiva, se há ou não débito tributário; só depois disso é que poderemos dar 

prosseguimento a um eventual processo por crime tributário material, pois o 

processo de execução se constitui uma prejudicial necessária e fundamental para 

esse processo; logo, o juiz ao receber uma denúncia por crime tributário material (do 

artigo 1º da Lei nº 8.137/80, ou dos artigos 334, in fine e 337-A, do Código Penal) 

deve suspender esse processo até que se decida, com trânsito em julgado, a 

execução civil, com base nos artigos 93 e 94 do Código de Processo Penal, artigos 

que comentaremos mais a frente. 

Lembremos o disposto no artigo 116, inciso I, do Código Penal, que 

dispõe: “Antes de passar em julgado a sentença penal, a prescrição não corre: I - 

enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o 

reconhecimento da existência do crime;”. Isto impede uma eventual impunidade de 

quem cometer um crime tributário material, por decurso do prazo da prescrição da 

pretensão punitiva do Estado. O artigo 116, inciso I, do Código Penal é, segundo a 
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doutrina374, um caso de suspensão do curso do prazo prescricional da pretensão 

punitiva do Estado. 

A atuação do Ministério Público não será impedida, ela só será diferida, 

para continuar após o trânsito em julgado da execução civil, para evitar decisões 

jurisdicionais antagônicas e ilógicas, bem como desperdício de tempo e dinheiro 

públicos e abalo da certeza que o direito deve trazer e sempre buscar. 

Vejam o problema, só se saberá se houve débito tributário, para poder 

haver o resultado do crime tributário material: supressão ou redução de tributo, de 

maneira dolosa, ao término do processo executivo fiscal, que dirá de forma definitiva 

(com trânsito em julgado), com a última palavra, se o sujeito passivo tem um débito 

tributário, e quanto, portanto, se deve pagar "X" ou não. Logo essa declaração 

judiciária é condição necessária para se haver um crime tributário material, posto 

que se o Poder Judiciário disser na Execução Fiscal que não há débito tributário, o 

resultado (supressão ou redução de tributo, de forma dolosa), fica impossível de 

ocorrer e com isso, essa espécie de crime se consumar, logo a Justiça Criminal não 

pode afirmar de forma diferente, pois o processo executivo fiscal é um processo 

prejudicial externo ao processo crime, tão prejudicial quanto vital (existencial); logo o 

processo criminal deve, por lógica e respeito à tipicidade (do artigo 1º, da Lei nº 

81.37/1990 e dos artigos 334, in fine e 337-A, do Código Penal) aguardar o 

pronunciamento se há ou não o débito tributário, por parte do Poder Judiciário, por 

meio do processo executivo fiscal, para poder ser possível existir o resultado do 

crime tributário material, muitas vezes em varas de execução especializadas neste 

assunto específico (não há varas especializadas em crimes tributários); por que 

haveria essa especificidade: varas executivas ficais? Isto demonstra o grau de 

especialização que se reputa necessário a essa matéria, e a decisão mais 

especializada deve ser a que prevalece. Rubens Gomes de Sousa, citado por James 

Marins:  

“A solução definitiva do problema da justiça fiscal, entre nós, 
exige por conseguinte, um perfeito entrosamento entre as duas 
instâncias, administrativa e judiciária. Quanto ao aspecto 
judicial do problema, é claro em face do que dissemos acima, 
que a solução perfeita seria a criação de tribunais 

                                            
374 Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli, Julio Fabbrini Mirabete, E. Magalhães 
Noronha e José Frederico Marques. 
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especializados também dentro do Poder Judiciário.” (g.n.) 
(MARINS, 2003, p. 69).  

 

Devemos lembrar ainda o fato dos crimes tributários poderem ser 

considerados como exemplos de normas penais em branco, necessitando o 

magistrado penal para aplicá-las, de conhecimentos acerca de institutos de direito 

tributário. 

“As normas penais em branco são, portanto, as de conteúdo 
incompleto, vago, exigindo complementação por outra norma 
jurídica (lei, decreto, regulamento, portaria, etc) para que 
possam ser aplicadas ao fato concreto. Esse complemento já 
pode existir quando da vigência da lei penal em branco ou ser 
posterior a ela.”  

“(...) Norma penal em branco em sentido estrito é apenas 
aquela cujo complemento está contido em outra regra jurídica 
procedente de uma instância legislativa diversa, seja de 
categoria superior ou inferior àquela.” 

“(...) Existem também as normas penais em branco em sentido 
amplo (ou normas incompletas, ou fragmentos de normas).” 
(MIRABETE, 1994, p. 50). 

 

As normas penais em branco em sentido estrito também são chamadas 

de normas penais em branco heterogêneas, e as em sentido amplo, de 

homogêneas.  

As normas penais que estabelecem os crimes tributários seriam 

normas penais em branco em sentido amplo (homogêneas), pois dependem de 

complementação das leis tributárias. 

 Jurisdição vem do latim juris dictio, isto é, dicção do direito. 

 Podemos definir jurisdição como o poder incumbido ao Poder Judiciário 

de aplicar o direito ao caso concreto para solucionar as lides, de maneira definitiva, 

isto é, com a imutabilidade do julgamento (trânsito em julgado), após um 

determinado prazo para recursos. Entendemos lide como um conflito existente no 

mundo social levado à solução por parte do Estado (Poder Judiciário ou Poder 

Executivo), que se pautará no direito positivo para resolvê-lo. Chiovenda a definiu 

como “poder de se atribuir o direito ao caso concreto, para compor a lide e 

resguardar o ordenamento jurídico”. Carnelutti definiu lide como: “conflito de 

interesses qualificado por uma pretensão resistida.” 
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“(...) Toda via, no magistério de Galeno Lacerda, o conceito 
‘carnelutino’ que lide (conflito de interesses privados) necessita 
ser ampliado. Carnelutti terá esquecido ‘que há interesses 
relevantes pertencentes a outras esferas da ordem jurídica e 
que, assim, a lide nem sempre se manifesta em conflitos 
apenas entre particulares. Considerando os valores 
antinômicos tutelados pelo direito, podem perfeitamente 
ocorrer, num processo, conflitos, quiçá mais relevantes, entre 
interesses públicos ou de ordem pública, com inexistência de 
conflito privado, sem que a atividade do juiz deixe de ser 
jurisdicional. ... (omissis) ... Modificando o conceito de 
Carnelutti impõe-se afirmar, portanto, que existe lide sempre 
que houver, também, conflito de interesses públicos ou 
particulares, a serem compostos pelo processo’ (Teoria geral 
do processo, Forense, 2006, p. 67-8). (...)”. (CARNEIRO, 2010, 
p. 5). 

“(...) Como enfatizou Galeno Lacerda, quanto à importância do 
conflito de interesses como causa do processo, ‘a Jurisdição, 
como atividade específica do Poder Judiciário, existe por causa 
do conflito e para solucioná-lo. Esta a finalidade indiscutível do 
Judiciário como poder autônomo do Estado’ (Comentários ao 
CPC, 7. ed., Forense, 1998, v. III, t. 1, n. 6, p. 15)”. 
(CARNEIRO, 2010, p. 6). 

   

     

Concorda conosco, ou seja, coloca o trânsito em julgado (definitividade 

da decisão jurisdicional), como requisito integrante do conceito de jurisdição, Athos 

Gusmão Carneiro: 

“7. A coisa julgada como atributo específico da jurisdição” 

“A autoridade de ‘coisa julgada material’ é atributo específico 
da jurisdição. Toda sentença, findo o prazo para recurso, ou 
esgotados os recursos interponíveis, faz coisa julgada ‘formal’, 
i. e., torna-se imodificável, inimpugnável dentro do processo.” 

“As sentenças de mérito (com algumas exceções) adquirem, 
além disso, também a autoridade de ‘coisa julgada material’: 
sua eficácia projeta-se fora do processo em que tal sentença 
foi proferida, tornando-se imutáveis os efeitos da sentença 
(segundo Liebman), ou imutável a declaração contida na 
sentença (Hellwig). Transitada uma sentença materialmente 
em julgado, não poderão mais as partes (ou seus sucessores) 
discutir ou reclamar, em processo posterior, quanto ao bem da 
vida que a sentença atribuiu ou denegou, a qualquer delas. 
Esta é a ‘eficácia vinculativa plena’ característica da atividade 
jurisdicional, e que só a atividade jurisdicional produz.” 
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“As decisões administrativas, mesmo as pronunciadas por 
autoridade da mais alta hierarquia, não adquirem a 
imutabilidade decorrente da coisa julgada, pois a matéria, nos 
limites em que se alegue lesão a direito individual ou coletivo, 
pode ser objeto de reexame pelo Poder Judiciário, ao qual toca 
a última palavra.” 

“Todavia, se é verdade que só atividade jurisdicional é capaz 
de produzir a eficácia vinculativa plena, tal princípio não nega 
caráter jurisdicional a atividades do juiz, como no processo de 
execução propriamente dito, ou n o processo cautelar, que não 
conduzem a tal eficácia; aliás, a própria sentença que põe fim 
ao processo sem julgamento de mérito também produz coisa 
julgada apenas formal.” (g.n.) (CARNEIRO, 2010, pp. 17/18). 

   

 Dada a existência de um número menor de bens, em acepção bem 

ampla do termo, em relação aos interesses das pessoas, em uma sociedade, é 

natural que haja uma disputa por eles, sendo que fatalmente haverá conflitos de 

interesses entre as pessoas. 

“(...) a jurisdição é, ao mesmo tempo, poder, função e 
atividade. Como poder, é manifestação do poder estatal, 
conceituado como capacidade de decidir imperativamente e 
impor decisões. Como função, expressa o encargo que têm os 
órgãos estatais de promover a pacificação de conflitos 
interindividuais mediante a realização do direito justo e através 
do processo. E como atividade ela é o complexo de atos do juiz 
no processo, exercendo o poder e cumprindo a função que a lei 
lhe comete. O poder, a função e a atividade somente 
transparecem legitimamente através do processo devidamente 
estruturado (devido processo legal).” (CINTRA, GRINOVER e 
DINAMARCO, 2002, p. 131). 

 

 Segundo Jaime Guasp:  

“a Jurisdição pode conceber-se tanto a partir de um ponto de 
vista subjetivo (conjunto de órgãos estatais que intervêm no 
processo) como desde um ponto de vista objetivo (conjunto de 
matérias processuais nas quais intervêm os órgãos do Estado) 
como a partir de um ponto de vista de atividade (conjunto de 
atos realizados pelos órgãos estatais a intervir no processo).” 
(MARINS, 2003, p. 73). 

 

 Para solucionar esses conflitos, o direito é usado pelo Poder Judiciário, 

visando à harmonia social, que o faz através da jurisdição. 
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 Percebemos que a jurisdição é um poder para o Estado, que o exerce 

através do Poder Judiciário, que tem essa função como típica375, mas não deixa de 

                                            
375 “A manutenção da independência entre os Poderes gera, porém, uma peculiaridade 
constitucional, qual seja, a existência de funções típicas e atípicas dentro de um mesmo 
Poder do Estado.” 
“Não é viável a manutenção de Poderes harmônicos, independentes e autônomos dentro de 
uma estruturação rígida de funções.” 
“Com efeito, caso não fosse possível certa flexibilização nessa divisão de funções, o Poder 
Legislativo, para por exemplo, contratar servidores, deveria reportar-se ao Poder Executivo, 
dado que sua função seria exclusivamente a edição de atos normativos de caráter geral e 
abstrato (...).” 
“Logo, o que se constata é que o texto constitucional prioritariamente designou ao Poder 
Executivo, ao Poder Legislativo, e ao Poder Judiciário, respectivamente, as funções 
administrativa, legislativa e judicante. Não só essas, porém. É que, embora de forma 
subsidiária, cada Poder exerce função que originariamente pertenceria aos demais.” 
“É dessa relação que nasce a conceituação de funções típicas e atípicas.” 
“Funções típicas são as que guardam uma relação de identidade com o Poder por que são 
desempenhadas.” 
“Atípicas, contrariamente, são aquelas que não guardam nota de identidade e, por isso 
mesmo, são originariamente desincumbidas pelos outros órgãos de poder.” 
“Nessa relação, o Executivo tem a função típica de administrar e aplicar a lei de ofício, e as 
funções atípicas de legislar e julgar. Por exemplo, quando nomeia ou demite um funcionário, 
ou contratada uma obra pública, exerce função administrativa, portanto, sua função típica. 
Quando, porém, toma a iniciativa de um projeto de lei realiza função típica do Poder 
Legislativo.” 
“A Constituição na discriminação dessas funções típicas e atípicas, ouve-se, ao que parece, 
com o critério peculiar. Em primeiro lugar, fixou uma regra: a cada Poder atribuiu a 
respectiva função típica e as atípicas necessárias à manutenção de sua autonomia e 
independência. Fora disso, traçou execuções por disposições expressas. Assim, o Poder 
Executivo em virtude da opção constitucional pela separação dos Poderes, tem 
prerrogativas não só para exercer atos de administração ordinária, como também para, 
entendendo-os ilegais, rever espontaneamente seus atos, ou promover o processo 
administrativo apto a apurar uma falta funcional. São funções, a princípio, atípicas, porém 
necessárias à preservação de sua autonomia e independência em face do Judiciário. A 
edição de medidas provisórias, porém, depende de anotação expressa no texto 
constitucional, pois a ausência desse instituto não abalaria a independência do Poder 
Executivo.” 
“O mesmo raciocínio vale para o Poder Judiciário. Tipicamente deve julgar. Os atos de 
administração de seus serviços internos, como, por exemplo, a aquisição de suprimentos, 
conquanto função atípica, é fundamental para a preservação da autonomia e independência 
desse Poder em face do Poder Executivo. Assim, independe de cláusula constitucional 
expressa. Agora, a capacidade de elaboração das suas propostas orçamentárias é função 
atípica que só existe em virtude de anotação expressa no texto constitucional, pois, embora 
garantia de suma importância, a ausência dessa prerrogativa não desqualificaria a 
independência do Poder Judiciário.” 
“Com relação ao Poder Legislativo, veja-se a questão do julgamento dos crimes de 
responsabilidade do Presidente da República. Cuida-se de função atípica, cuja existência 
não é inerente ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes. Logo, sua 
existência tem lugar em virtude da indicação textual dos arts. 52, I, 85 e 86 da Carta 
Federal.” 
“O que se conclui, em resumo, é que a mera opção pela separação dos Poderes, 
consagrada pelo art. 2º de nossa Lex Major prenuncia a adoção de um regime em que cada 
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ser um dever, pois toda vez que um litígio for levado a seu conhecimento, ele deve 

ser resolvido; vigora o princípio da universalidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, 

inciso XXXV, que dispõe:  

“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito", que com o direito de petição, previsto no 
artigo 5º, inciso XXXIV, alínea "a", que dispõe: são a todos 
assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o 
direito de petição aos Poderes públicos em defesa de direitos 
ou contra ilegalidade ou abuso de poder;”   

 

Tudo isso transforma a jurisdição em um direito subjetivo dos 

integrantes da sociedade. 

“A pacificação é o escopo magno da jurisdição e, por 
conseqüência, de todo o sistema processual (uma vez que todo 
ele pode ser definido como disciplina jurídica da jurisdição e 
seu exercício). É um escopo social, uma vez que se relaciona 
com o resultado do exercício da jurisdição perante a sociedade 
e sobre a vida gregária dos seus membros e felicidade pessoal 
de cada um. (...)” 

“É para a consecução dos objetivos da jurisdição e 
particularmente daquele relacionado com a pacificação com 
justiça, que o Estado instituiu o sistema processual, ditando 
normas a respeito (direito processual), criando órgãos 
jurisdicionais, fazendo despesas com isso e exercendo através 
deles o seu poder).” (CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO, 
2002, pp. 24/25). 

 

 Atualmente entende-se que não se pode aplicar qualquer pena sem um 

processo prévio (nulla poena sine praevia judicio)376, processo esse informado pelas 

garantias constitucionais inseridas no artigo 5º, da Constituição Federal, que dispõe: 

“XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; LIII - ninguém será processado 

nem sentenciado senão pela autoridade competente; LIV - ninguém será privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

                                                                                                                                        
Poder ficam atribuídas as funções que lhe são típicas e as atípicas necessárias à 
manutenção de sua independência. Fora disso, é necessária a existência de normas 
constitucionais expressas.” (Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior, Curso 
de Direito Constitucional, pp. 303/304).  
376 Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, 
Teoria Geral do Processo, p. 32. 
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contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; LVI - são 

inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; LVII - ninguém será 

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

 Não podemos esquecer que o Estado, ao decidir os conflitos levados à 

sua apreciação (lides), substitui a vontade das partes, de maneira imparcial. 

 A jurisdição é a aplicação do direito positivo ao caso concreto, sendo 

realizada por meio do processo. 

 Vigora com relação à jurisdição o princípio da inércia do Poder 

Judiciário, isto é, o(s) interessado(s) deve(m) levar o conflito até ele, sendo que se 

instalará uma lide, que por ele será julgada. O Poder Judiciário não age de ofício, 

mas depois de instalada a lide, o processo se desenvolve pelo impulso oficial. 

 Uma característica primordial da jurisdição, em nossa opinião e, como 

mostramos também na de Athos Gusmão Carneiro, é o caráter imutável das 

decisões dadas através dela. Só o Poder Judiciário pode resolver conflitos com 

definitividade, através da chamada coisa julgada. 

“Coisa julgada, é a imutabilidade dos efeitos de uma sentença, 
em virtude da qual nem as partes podem repropor a mesma 
demanda em juízo ou comportar-se de modo diferente daquele 
preceituado, nem os juízes podem voltar a decidir a respeito, 
nem o próprio legislador pode emitir preceitos que contrariem, 
para as partes, o que já ficou definitivamente julgado (...)”. 
(CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO, 2002, p. 136).  

 

Aqui, em nossa opinião, é que está a grande diferença entre a 

jurisdição e a possibilidade do Poder Executivo (Administração) de julgar processos 

administrativos, pois estes não têm em suas decisões, a característica da 

imutabilidade, pois devemos lembrar o princípio da universalidade da jurisdição, 

previsto no artigo 5 º, inciso XXXV, que dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Logo, toda decisão administrativa pode 

ser alvo de revisão pelo Poder Judiciário. Os processualistas utilizam-se do termo 

“transitada soberanamente em julgado”, quando as decisões além de não poderem 

ser atacadas por recursos, também não o podem ser por ação rescisória (prevista 

nos artigos 485/495 do Código de Processo Civil) ou por ação de revisão criminal 

(prevista nos artigos 621/631 do Código de Processo Penal). 
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“Define-se coisa julgada como a imutabilidade dos efeitos da 
sentença. Conforme lapidarmente ensina Liebman, a coisa 
julgada não é um novo efeito da sentença, mas uma qualidade 
dos efeitos que naturalmente já tinha, sendo essa qualidade a 
imutabilidade. Nos termos do art. 467 do Código de Processo 
Civil, ‘denomina-se coisa julgada material a eficácia que torna 
imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso 
ordinário ou extraordinário’.” 

“Diz-se que há coisa julgada formal quanto à imutabilidade dos 
efeitos da sentença dentro do processo, por inexistência de 
outros meios processuais de revisão; diz-se que há coisa 
julgada material em virtude de a imutabilidade projetar-se 
também fora do processo, impedindo a repetição da demanda 
e o reexame da matéria mesmo em processo autônomo.” 

“Verifica-se, pois, que a imutabilidade da sentença além de ter 
um fundamento lógico e social, de exigência de estabilidade 
das relações jurídicas, também tem um sentido de garantia 
individual, tanto que a Constituição Federal a protege inclusive 
contra as eventuais alterações legislativas: ‘A lei não 
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada’ (art. 5 º, XXXVI).” 

“Com efeito, aquele que detém a seu favor uma decisão judicial 
irrecorrível e, portanto, imutável, tem o direito de não voltar a 
ser demandado quanto àquele objeto, inexistindo possibilidade 
de nova atuação jurisdicional.” (GRECO FILHO, 1994, pp. 
53/54). 

 

“Concluímos, pois, que a característica essencial da jurisdição 
e do ato jurisdicional está na formação da coisa julgada.” 

“Ora, no direito positivo brasileiro aos atos administrativos 
praticados pelos órgãos judicantes da Administração Pública 
falta-lhes o atributo da coisa julgada, já que as suas decisões 
são sempre suscetíveis de reapreciação pelo Poder Judiciário 
(Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXV). Tais atos 
revestem, pois, natureza administrativa e não jurisdicional.” 
(XAVIER, 2002, pp. 300/301). 

 

A coisa julgada formal é tida como preclusão máxima, pois com ela 

está encerrado e resolvido o processo, sem que, necessariamente, esteja resolvido 

o conflito material (substancial), que só estaria resolvido com a coisa julgada 

material.  

“Afigura-se-nos que a função jurisdicional é de índole 
substitutiva. Se ela se destina a solucionar um conflito de 
interesses, tal como tenha sido trazido ao Estado-juiz, sob a 



211 
 

forma e na medida da lide, deverá este afirmar, sentenciando, 
a existência de uma vontade concreta da lei, favoravelmente 
àquela parte que seja merecedora da proteção jurídica. Essa 
prestação jurisdicional, que soluciona a lide, para que seja 
realizada com eficácia imutável, terá que ter validade absoluta, 
porquanto, se não a tivesse, ainda, e de certa forma, perduraria 
o conflito e não teria havido substitutividade. Desta forma, em 
virtude da atividade jurisdicional, o que ocorre é a substituição 
de uma atividade privada por uma atividade pública.” (ALVIM e 
ARRUDA ALVIM, 1994, p. 95). 

 

 Sobre essa possibilidade de apreciação dos atos administrativos pelo 

Poder Judiciário, trazemos a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello: 

“Em síntese conclusiva: os motivos e a finalidade indicados na 
lei, bem como a causa do ato, fornecem as limitações ao 
exercício da discrição administrativa.” 

“(...) Dentro de um sistema jurídico-positivo, a própria fluidez 
dos conceitos é menos acentuada que na linguagem corrente, 
pois a interpretação contextual reduz a margem de 
nebulosidade e de imprecisão deles. O próprio conjunto das 
regras jurídicas fornece achegas, outorga subsídios, confere 
indícios para circunscrever o campo duvidoso das palavras, de 
tal modo que o Judiciário poderá, socorrendo-se das 
indicações extraídas da função do conceito legal dentro do 
texto, e seu significado no contexto em que se insere o instituto 
jurídico e dentro do sistema positivo como um todo, encontrar 
barreiras que delimitam mais acertadamente a zona de 
liberdade de avaliação administrativa (...).” 

“(...) Por derradeiro: se a lei não expressou o motivo legal 
justificador do ato, cabe, ainda, ao Judiciário investigar se há 
ou não correlação lógica entre os suportes materiais do ato e o 
conteúdo idôneo para o atendimento dos fins que a lei elegeu 
como perseguíveis no caso.” 

“Todo este procedimento não é apenas um direito que assiste 
ao Judiciário, mas, sobretudo, um dever indeclinável, porque 
corresponde exata e até literalmente à dicção do Direito no 
caso concreto. É o meio específico e próprio de identificar os 
confins da liberdade administrativa e assegurar o princípio da 
legalidade, noção cardeal no Estado de Direito. Ademais, 
representa a expressão concreta de dois outros princípios 
magnos: o de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de ato fundado 
precedentemente em lei e o de que nenhuma lesão de direito 
individual pode ser subtraída à apreciação do Poder Judiciário.” 

“Este exame é tanto mais necessário quando se sabe que os 
riscos para os direitos e garantias individuais - valores 
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especialmente caros ao Estado Moderno - avultam sobre posse 
nos casos em que a Administração desfruta de certa 
discricionariedade (...).” 

“É, pois, precisamente em casos que comportam discrição 
administrativa que o socorro do judiciário ganha foros de 
remédio mais valioso, mais ambicionado e mais necessário 
para os jurisdicionados, já que a pronúncia representa a 
garantia última para contenção do administrador dentro dos 
limites de liberdade efetivamente conferidos pelo sistema 
normativo.” 

“Finalmente, este proceder do Judiciário não elimina a 
discricionariedade e nem pode fazê-lo, pena de agravo à 
própria lei. Deveras: à perquirição judicial nunca assistirá ir 
além dos limites de significação objetivamente desentranháveis 
da norma legal, conquanto valendo-se desassombradamente 
das vias mencionadas.” 

“O campo de apreciação meramente subjetiva - seja por 
conter-se no interior das significações efetivamente possíveis 
de um conceito legal fluido e impreciso, seja por dizer com a 
simples conveniência ou oportunidade de um ato - permanece 
exclusivo do administrador e indevassável pelo juiz, sem o quê 
haveria substituição de um pelo outro, a dizer, invasão de 
funções que se poria às testilhas com o próprio princípio da 
independência dos Poderes, consagrado no art. 2º da Lei 
Maior.” (DE MELLO, 2004, pp. 872/875). 

 

 Outra característica que diferencia a jurisdição, em nossa opinião, da 

atividade julgadora do Poder Executivo (Administração) é a imparcialidade dos 

julgadores, sendo que um juiz, desembargador ou ministro tem que o ser, dispondo 

as partes das exceções de suspeição e impedimento (previstas nos artigos 304/306 

e 312/314 do Código de Processo Civil), baseadas no(s) impedimento(s) do(s) 

julgador(es) previstos nos artigos 134, 136 e 137 do Código de Processo Civil, e nas 

suspeiçõ(es) previstas nos artigos 135 e 137  do Código de Processo Civil377; e nos 

                                            
377 O artigo 134, do Código de Processo Civil, dispõe: “É defeso ao juiz exercer as suas 
funções no processo contencioso ou voluntário: I - de que for parte; II - em que interveio 
como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como órgão do Ministério Público, 
ou prestou depoimento como testemunha; III - que conheceu em primeiro grau de jurisdição, 
tendo-lhe proferido sentença ou decisão; IV - quando nele estiver postulando, como 
advogado da parte, o seu cônjuge ou qualquer parente seu, consangüíneo ou afim, em linha 
reta; ou na linha colateral até o segundo grau; V - quando cônjuge, parente, consangüíneo 
ou afim de alguma das partes, em linha reta ou, na colateral, até o terceiro grau; VI - quando 
for órgão de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte na causa. Parágrafo 
único. No caso do nº. IV, o impedimento só se verifica quando o advogado já estava 
exercendo o patrocínio da causa; e, porém, vedado ao advogado pleitear no processo a fim 
de criar o impedimento do juiz.” 
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artigos 95/112 do Código de Processo Penal, baseando-se nas suspeições 

(previstas nos artigos 254/256, do Código de Processo Penal) e nos impedimentos 

(previstos nos artigos 252/253 e 255 do Código de Processo Penal)378. Nos 

julgamentos de primeira instância administrativa, em se tratando de matéria 

tributária, os julgadores são todos funcionários públicos da Administração, sendo, 

portanto, no mínimo, suspeitos com relação à sua imparcialidade para decidir 

                                                                                                                                        
O artigo 135, do Código de Processo Civil, dispõe: “Reputa-se fundada a suspeição da 
parcialidade do juiz, quando: I - amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes; II - 
alguma das partes for credora ou devedora do juiz, de seu cônjuge ou de parentes destes, 
e, linha reta ou na colateral até o terceiro grau; III - herdeiro presuntivo, donatário ou 
empregador de alguma das partes; IV - receber dádivas antes ou depois de iniciado o 
processo; aconselhar algumas das partes acerca do objeto da causa, ou subministrar meios 
para atender às despesas do litígio; V - interessado no julgamento da causa em favor de 
uma das partes. Parágrafo único. Poderá ainda o juiz declarar-se suspeito por motivo 
íntimo.” 
O artigo 136, do Código de Processo Civil, dispõe: “Quando dois ou mais juízes forem 
parentes, consangüíneos ou afins, em linha reta e no segundo grau na linha colateral, o 
primeiro, que conhecer da causa no tribunal, impede que o outro participe do julgamento; 
caso em que o segundo se escusará, remetendo o processo ao seu substituto legal.” 
O artigo 137, do Código de Processo Civil, dispõe: “Aplicam-se os motivos de impedimento 
e suspeição aos juízes de todos os tribunais. O juiz que violar o dever de abstenção, ao não 
se declarar suspeito, poderá ser recusado por qualquer das partes (art. 304).” 
378 O artigo 252, do Código de Processo Penal, dispõe: “O juiz não poderá exercer jurisdição 
no processo em que: I - tiver funcionando seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, 
em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão 
do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito; II - ele próprio houver 
desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha; III - tiver funcionado 
como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; IV - 
ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até 
o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.” 
O artigo 253, do Código de Processo Penal, dispõe: “Nos juízos coletivos, não poderão 
servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes consangüíneos ou afins, 
em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive.” 
O artigo 254, do Código de Processo Penal, dispõe: “O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não 
o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: I - se for amigo íntimo ou inimigo 
capital de qualquer deles; II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver 
respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; III 
- se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, 
sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das 
partes; IV - se tiver aconselhado qualquer das partes; V - se for credor ou devedor tutor ou 
curador, de qualquer das partes; VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade 
interessada no processo.” 
O artigo 255, do Código de Processo Penal, dispõe: “O impedimento ou suspeição é 
decorrente do parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver 
dado causa, salvo sobrevindo descendentes; mas, ainda que dissolvido o casamento sem 
descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro, ou 
enteado de quem for parte no processo.” 
O artigo 256, do Código de Processo Penal, dispõe: “A suspeição não poderá ser declarada 
nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la.” 

 



214 
 

(seriam impedidos - ou suspeitos pelos critérios do Código de Processo Civil e 

também pelos do Código de Processo Penal), e na segunda instância administrativa, 

os grupos julgadores são compostos por metade de funcionários públicos e metade 

de representantes dos contribuintes, logo, no mínimo, metade deles não tem 

imparcialidade. 

 Não podemos admitir que a Administração Fiscal seja imparcial num 

julgamento administrativo, no nosso caso, tributário, pois resta claro seu interesse na 

tributação. Entretanto há autores, como Alberto Xavier, que defendem essa 

imparcialidade da Administração julgadora,  

“Ora, nós sustentamos ser o Fisco, um órgão de justiça, 
inobstante ser parte na relação jurídica tributária. Tal fato 
explica-se por a lei, ao regulamentar o procedimento 
administrativo de lançamento, ter constituído a posição 
procedimental do Fisco independentemente da sua posição na 
obrigação tributária, de modo que se operou como que uma 
integral desvinculação do conteúdo da posição de parte em 
sentido formal do conteúdo da posição de parte em sentido 
substancial. (...) No procedimento administrativo, a 
Administração financeira é, pois, uma parte imparcial.” 
(XAVIER, 2002, pp. 159/160). 

 

 Alberto Xavier, defendendo a imparcialidade dos órgãos da 

Administração diz:  

“Do ponto de vista da imparcialidade material, tanto o órgão de 
lançamento como os órgãos de julgamento, em primeira e 
segunda instâncias, encontram-se no mesmo plano: todos são 
‘órgãos de justiça’ todos são 'pares imparciais, por o objetivo 
comum de sua atuação ser uma aplicação objetiva e vinculada 
da lei, como total alheamento do 'interesse formal' do Fisco. 
(...)”  

“Uma coisa é a imparcialidade, que se afere face aos 
interesses que constituem o objeto do processo, outra a 
independência, que se mede face à posição ocupada perante 
os demais órgãos e poderes do Estado. Os órgãos de 
julgamento do Fisco, não são temos dúvida, imparciais 
materialmente e, por vezes organicamente. Não são todavia, 
independentes, no sentido de não estarem integrados num 
Poder absolutamente independente daquele em que se integra 
uma das partes do conflito, pois tanto a Administração ativa 
(parte) como a Administração judicante (julgador) pertencem ao 
Poder Executivo.” (XAVIER, 2002, pp. 292/293).  
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Concordamos com o referido autor no tocante à independência, pois 

realmente ela não há, mas discordamos da imparcialidade, justamente pelos 

julgadores, como os funcionários que devem constituir o crédito tributário, são 

funcionários do Executivo, portanto, com interesse na solução do conflito, sendo no 

mínimo suspeitos. Tanto que a característica da imparcialidade do Poder Judiciário é 

dada pela sua independência, dos outros Poderes da República. O fato da 

Administração-julgadora de aplicar a lei de maneira objetiva e vinculada não faz 

imparciais esses julgamentos, mesmo porque, ao constituir o crédito tributário, 

devem ser imparciais e com atuação vinculada379, mas ao julgarem, não 

acreditamos que o façam de maneira vinculada, pois têm discricionariedade, no 

mínimo, ao interpretar a lei, para solucionar o litígio. 

“Órgão de justiça é todo aquele que tem por função aplicação 
objetiva e vinculada da lei, atuando no procedimento tendente 
à prática do ato de aplicação do direito como ‘parte imparcial’, 
isto é, visando à realização do interesse público ‘substancial’, 
de realização da justiça, e não o interesse formal do Estado. 
Neste sentido, toda a autoridade administrativa encarregada da 
prática do ato de lançamento é um órgão de justiça.” 

“Órgão judicante é aquele que, além de ser órgão de justiça, 
dotado de imparcialidade em sentido material goza de 
especialização funcional no sentido de a sua competência se 
cingir à reapreciação de atos praticados por outros órgãos ou 
agentes (os órgãos de lançamento), integrados na mesma 
estrutura hierárquica, como as Delegacias da Receita Federal 
especializadas em julgamento (imparcialidade de primeiro 
grau) ou dela separados como os Conselhos de Contribuintes 
(imparcialidade de segundo grau).” 

“Órgão jurisdicional é qualificação que apenas é atribuível a 
órgãos dotados de independência orgânica, integrados no 
Poder Judicial, e competentes para a prática de atos 
jurisdicionais, suscetíveis de produzir coisa julgada. Entre nós, 
só são órgãos jurisdicionais os Tribunais integrados no Poder 
Judiciário.” (XAVIER, 2002, p. 294).  

 

                                            
379 O artigo 142, do Código Tributário Nacional, dispõe: “Compete privativamente à 
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob 
pena de responsabilidade funcional.” (g.n.). 
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Não concordamos com essa classificação, pois só consideramos 

imparciais os órgãos dotados de independência, que é a base da imparcialidade. 

 Lembremos a existência de interesses primários e secundários do 

Estado. Os interesses primários do Estado correspondem aos interesses da 

coletividade (da sociedade) e os interesses secundários do Estado correspondem 

aos seus próprios interesses. 

“Pode-se, portanto, distinguir dois conceitos de parte: como 
sujeito da lide, tem-se a parte em sentido material e como 
sujeito do processo em sentido processual.” 

“Como nem sempre o sujeito da lide se identifica com o que 
promove o processo, como se dá, por exemplo, nos casos de 
substituição processual, pode-se definir a parte para o direito 
processual como a pessoa que pede ou perante a qual se 
pede, em nome próprio, a tutela a tutela jurisdicional.” 
(THEODORO JÚNIOR, 1995, p. 76). 

 

 “Sendo parte imparcial o órgão de justiça, o Fisco não exprime um 

interesse em conflito ou contraposto ao do particular contribuinte.” (XAVIER, 2002, p. 

106). 

 Não concordamos que o Fisco possa ser considerado imparcial, e 

também que não tenha um interesse contraposto com o do particular, pois se assim 

o fosse, não haveria lide, o que há para nós, tanto no processo administrativo, 

quanto no judicial, sendo o interesse da Administração fiscal, o de arrecadar, e o do 

particular, de proteger seu patrimônio em face da pretensão fiscal, que reputa 

incorreta ou injustificada. Sobre o assunto, concorda conosco James Marins,  

“(...) com efeito, o conflito ou a lide de natureza fiscal decorre 
da resistência (que se pode dizer natural) do cidadão em 
subordinar o gozo e seus bens particulares ao interesse do 
Estado, que reclama uma parcela desses bens para a 
satisfação das necessidades públicas.” (MARINS, 2003, p. 50). 

“(...) os ‘tribunais administrativos’ que, situadas fora do Poder 
Judiciário, são ainda ‘órgãos da Administração’. O juiz, no 
sistema de contencioso administrativo, é ainda um 'juiz na 
Administração' e não ‘juiz da Administração’, para usar a 
expressão sugestiva de Benvenutti.” (XAVIER, 2002, pp. 
278/279). Lembremos que no Brasil não há contencioso 
administrativo. “(...) E isto porque nunca foi reconhecido aos 
seus órgãos de julgamento ao contrário do que no contencioso 
administrativo sucede a natureza de ‘tribunais’, exercendo 
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plenamente uma função jurisdicional ‘na Administração’, que 
culminasse com sentenças irrevisíveis pelo Poder Judiciário.” 
(XAVIER, 2002, p. 281). 

  

Lembremos que por fiscalidade entendemos o fim que o Fisco tem, por 

meio dos tributos, de levar dinheiro para os cofres públicos.  

 Forte, mas com a qual concordamos, é a opinião de James Marins: 

 “A aplicação do Direito Fiscal ou Tributário sempre esteve 
umbilicalmente atada á idéia de interesse inalienável do 
Estado, premissa arrastada ao extremo consistente em se 
subtrair - velada ou explicitamente - o controle dos atos 
arrecadatórios da esfera do Poder Judiciário.” 

“O Estado cria braços administrativos dedicados a concentrar 
toda a atividade tributária arrecadatória, avocando para si a 
solução de todas as lides fiscais. Paradoxalmente tais órgãos 
administrativos, de modo sistemático, afastam de si a 
responsabilidade na realização da justiça tributária ao tempo 
que afastam e cerceiam o Poder Judiciário.” 

“Por séculos o Estado arrogou-se ‘juiz-de-sua-própria-causa’ 
em sério obstáculo ao desenvolvimento do Direito Processual 
Tributário como disciplina jurídica.” (MARINS, 2003, p. 18). 

 

 Para se garantir essa imparcialidade na função de se julgar, o Poder 

Judiciário é independente, sendo que os juízes têm como garantias 

constitucionalmente consagradas, visando essa independência, ao julgarem, a 

inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos e a vitaliciedade380, o que não 

ocorre com os julgadores administrativos. Garantias que visam dar aos juízes 

condições de julgarem sem pressões, de maneira imparcial, segundo suas próprias 

convicções. 

“Os três Poderes da República são independentes e 
harmônicos entre si, conforme reza o art. 2º da Constituição 
Federal. Mas a independência do Poder Judiciário se reveste 
de características especiais, porque nela está a sua própria 

                                            
380 O artigo 95, da Constituição Federal, dispõe: “Os juízes gozam das seguintes garantias: I 
- vitaliciedade, que, no primeiro grau só será adquirida após dois anos de exercício, 
dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver 
vinculado e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado; II - 
inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII; III - 
irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, 
III, e 153 § 2º, I.”    
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força. Sendo sua função específica a de compor conflitos de 
interesses pela aplicação da lei aos casos concretos, ou seja, 
julgar, fazer justiça, indispensável é que seus órgãos se 
caracterizem por sua insuspeição e serenidade e, pois, 
deverão gozar da mais absoluta independência, sem o que não 
se sentirão em condições de julgar. A independência do juiz, 
para ser completa, deverá ser interna e externa, isto é, jurídica 
e política.” (SANTOS, 1994, p. 102). 

 

 Segundo Ramón Valdés Costa: “O campo tributário é o único ramo 

jurídico no qual o Estado assume a tríplice função de criador da obrigação, credor 

dela mesma e juiz dos conflitos que se apresentem.” (MARINS, 2003, p. 79). 

  

5.2.1.1 – Da unidade da jurisdição 

 

 Dissemos, em síntese, que a jurisdição é a aplicação do direito positivo 

ao caso concreto, com força definitiva, sendo que ela é privativa do Poder Judiciário. 

Agora devemos fixar uma premissa: a de que a jurisdição é una, percebendo que o 

instrumento (direito positivo) bem como a forma de sua utilização (jurisdição) são 

unos, mostrando logicidade nesse relacionamento. 

 Essa unidade da jurisdição também é um axioma do direito, que não 

encontra, pelo menos de nosso conhecimento, refutações. 

 Do mesmo modo que o direito é dividido para fins didáticos, a jurisdição 

também é dividida, mas por fins práticos, no sentido, principalmente, de divisão de 

trabalho. 

 Essa divisão de tarefas acaba se baseando nas competências, que são 

parcelas da jurisdição (que continua sendo una, mas “fraciona-se” para fins de 

exercício), sendo criadas levando-se em conta vários critérios. 

“A jurisdição como expressão do poder estatal soberano, a 
rigor não comporta divisões, pois falar em diversas jurisdições 
num mesmo Estado significaria afirmar a existência, aí, de uma 
pluralidade de soberanias, o que não faria sentido; a jurisdição 
é, em si mesma, tão una e indivisível quanto o próprio poder 
soberano. A doutrina, porém, fazendo embora tais ressalvas, 
costuma falar em espécies de jurisdição, como se esta 
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comportasse classificação em categorias.” (CINTRA, 
GRINOVER e DINAMARCO, 2002, p. 142). 

“E assim a função jurisdicional, que é uma só e atribuída 
abstratamente a todos os órgãos integrantes do Poder 
Judiciário, passa por um processo gradativo de concretização, 
até chegar-se à determinação do juiz competente para 
determinado processo; através das regras legais que atribuem 
a cada órgão o exercício da jurisdição com referência a dada 
categoria de causas (regras de competência), excluem-se os 
demais órgãos jurisdicionais para que só aquele deva exercê-la 
ali, em concreto.” (CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO, 2002, 
p. 230). 

 

 Segundo Liebman “competência é a quantidade de jurisdição cujo 

exercício é atribuído a cada órgão ou grupo de órgãos.” 

“A jurisdição, como poder ou função estatal, é una e abrange 
todos os litígios que se possam instaurar em torno de 
quaisquer assuntos de direito.” 

“A diferença de matéria jurídica a ser manipulada pelos juízes, 
na composição dos litígios, conduz à necessidade prática da 
especialização não só dos julgadores, como das próprias leis 
que regulam a atividade jurisdicional.” 

“Daí o aparecimento do Direito Processual Penal, do Direito 
Processual Civil, do Direito Processual Trabalhista etc.” 
(THEODORO JÚNIOR, 1995, p. 39). 

 

 Percebemos que assim como surgem novos “ramos do direito”, em 

função de uma sociedade cada vez mais complexa, também é necessário que 

surjam novas divisões funcionais da jurisdição. Como sabemos, o ensino jurídico 

passa a ser cada vez mais “fracionado”, buscando-se uma maior especialização dos 

profissionais em virtude das matérias tratadas; isso também ocorre com a legislação, 

surgindo cada vez mais leis esparsas (fora de nossos Códigos) para tratar de 

assuntos específicos. 

“A Jurisdição, e, consequentemente, a Justiça é uma só, e ela 
é nacional, ou seja, é um dos poderes da Nação. A divisão em 
diversos órgãos ou mesmo estruturas orgânicas 
especializadas, é meramente técnica e tem por fim dar a 
melhor solução às diferentes espécies de lides. Assim, 
costuma-se usar a denominação Justiça ou Jurisdição comum 
e Justiças ou Jurisdições especiais, mas a distinção entre elas 
é meramente de organização e de competência e não 
essencial, pela natureza.” (GRECO FILHO, 1994, p. 175). 
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 A divisão de trabalho, dentro do Poder Judiciário, faz surgir 

competências. Essa divisão se encontra desde a nossa Constituição381 até leis 

ordinárias. 

 Pela nossa Constituição Federal há, no Poder Judiciário, as seguintes 

jurisdições ou justiças: especiais - militar, trabalhista e eleitoral, e comuns - federal e 

estaduais. As competências das jurisdições especiais excluem as das comuns, 

sendo que dentro das comuns, as da federal excluem as das estaduais. Percebemos 

que às justiças comuns estaduais restam as matérias por exclusão. Exemplificando, 

ao nos depararmos com um litígio, para sabermos quem tem competência para 

dirimi-lo, primeiro verificaremos se ele versa sobre matéria de competência das 

justiças especiais (militar, trabalhista e eleitoral), se assim o for, uma delas será a 

competente; se nenhuma for, verificaremos se ele versa sobre matéria de 

competência da justiça comum federal, se a resposta for afirmativa, ele será a 

competente, se for negativa, será competente a justiça comum estadual. Na prática 

jurídica, muitas vezes abre-se mão dos termos; “especial’ e ‘comum”, só 

mencionando justiça militar, eleitoral, trabalhista, federal ou estadual. 

                                            
381 O artigo 92, da Constituição, dispõe: “São órgãos do Poder Judiciário: I - o Supremo 
Tribunal Federal; I-A - o Conselho Nacional de Justiça; II - o Superior de Justiça; III - os 
Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; V - 
os Tribunais e Juízes Eleitorais; VI - os Tribunais e Juízes Militares; VII - os Tribunais e 
Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios (...)” 
O artigo 96, inciso III, da CF, traz competência para julgamento dos Tribunais de Justiça 
estaduais. 
O artigo 98, inciso I, da CF, traz a competência dos juizados especiais.  
O artigo 101, da CF, traz a composição do Supremo Tribunal Federal. 
O artigo 102, da CF, traz a competência do Supremo Tribunal Federal. 
O artigo 104, da CF, traz a composição do Superior Tribunal de Justiça. 
O artigo 105, da CF, traz a competência do Superior Tribunal de Justiça. 
Os artigo 106 e 107, da CF, trazem a indicação e a composição dos órgãos da Justiça 
Federal. 
O artigo 108, da CF, traz a competência dos Tribunais Regionais Federais. 
O artigo 109, da CF, traz a competência dos juízes federais. 
Os artigos 111/113  e 115/116, da CF, trazem a indicação e a composição dos órgãos da 
Justiça do Trabalho. 
O artigo 114, da CF, traz a competência da Justiça do Trabalho. 
Os artigos 118/120, da CF, trazem a indicação e a composição da Justiça Eleitoral. 
O artigo 121, da CF, dispõe: “que lei complementar disporá sobre a organização e 
competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais.” 
Os artigos 122/123, da CF, trazem a indicação e a composição dos órgãos da Justiça Militar. 
O artigo 124, da CF, traz a competência da Justiça Militar. 
Os artigos 125/126, da CF, trazem a indicação, a composição e a competência da Justiça 
Estadual. 
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 Há vários critérios de divisão do exercício da jurisdição, dos quais 

surgem as chamadas espécies de jurisdição, mas essas divisões não são 

estanques, pois um mesmo fato pode gerar consequências em mais de uma espécie 

de jurisdição.  

“(...) Mas existem assuntos que, por sua natureza, caberiam à 
jurisdição civil, mas, por força de conexão com a matéria penal, 
são dirimidos por esta. Na legislação brasileira atribuiu-se ao 
juízo penal, por exemplo, o conhecimento e julgamento de 
medidas cautelares como seqüestro e a hipoteca legal, além da 
decisão sobre a restituição de coisas apreendidas que não 
envolva questões de alta indagação.” (MIRABETE, 2002, p. 
163). 

 

 São elas: penal ou cível, pelo seu objeto; comuns ou especiais, pelos 

órgãos judiciários que as exercem; superior ou inferior, pela posição hierárquica de 

seus órgãos; e de direito ou de equidade, pela fonte do direito com base na qual ela 

é proferida382. 

 A jurisdição é proveniente da soberania interna de cada país, logo cada 

um a tem em seu território, salvo algumas exceções. 

 Além das divisões do exercício da jurisdição, há as criações dos órgãos 

jurisdicionais e divisões entre eles, das lides, órgãos estes, que serão responsáveis 

por esse exercício da jurisdição. 

“O poder ou função jurisdicional, ou, ainda, a jurisdição, 
hodiernamente atribuída com exclusividade ao Estado, ou, 
mais especificamente, aos órgãos que constituem o Poder 
Judiciário, poder-função integrante da soberania (art. 2º da CF) 
é naturalmente abstrato.” 

“O concretizar da jurisdição se dá precisamente em função das 
regras do instituto da competência (‘lato sensu’). Pela 
competência, atribui-se a função jurisdicional a um ou mais 
órgãos do Poder Judiciário, o que possibilita àquele ou àqueles 
órgãos (quando mais de um órgão for abstratamente 
competente), com exclusividade, o exercício desse poder, a 
partir do momento em que nele se fixe a competência, com 
propositura da ação (art. 263) e com a ocorrência da prevenção 
(art. 219).” (ALVIM e ARRUDA ALVIM, 1994, p. 132). 

                                            
382 Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, 
Teoria Geral do Processo, p. 142. 
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“São as seguintes as fases desse iter, cada qual representando 
um problema a ser resolvido:” 

“a) competência 'de jurisdição' (qual a Justiça competente?);” 

“b) competência originária (competente o órgão superior ou o 
inferior?);” 

“c) competência de foro (qual a comarca, ou seção judiciária, 
competente?);” 

“d) competência de juízo (qual a vara competente?);” 

“e) competência interna (qual o juiz competente?);” 

“f) competência recursal (competente o mesmo órgão ou um 
superior?).” (CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO, 2002, pp. 
232/233). 

“Enquanto as leis processuais disciplinam o exercício da 
jurisdição, da ação e da exceção pelos sujeitos do processo, 
ditando as formas do procedimento e estatuindo sobre o 
relacionamento entre esses sujeitos, cabe às de organização 
judiciária estabelecer normas sobre a constituição dos órgãos 
encarregados do exercício da jurisdição; aquelas são normas 
sobre a atuação da justiça, estas sobre a administração da 
justiça. Cuidam estas de tudo que se refira à administração 
judiciária, indicando quais e quantos são os órgãos 
jurisdicionais, dispondo sobre a superposição de uns a outros e 
sobre a estrutura de cada um, fixando requisitos para a 
investidura e dizendo sobre a carreira judiciária, determinando 
épocas para o trabalho forense, dividindo o território nacional 
em circunscrições para o efeito de exercício da função 
jurisdicional. Poder-se-á dizer, então, utilizando palavras de um 
antigo processualista brasileiro, que organização judiciária é o 
regime legal da constituição, orgânica do Poder Judiciário.” 
(CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO, 2002, p. 167). 

“O Poder Judiciário é uno, assim como una é a sua função 
precípua - a jurisdição - por apresentar sempre o mesmo 
conteúdo e a mesma finalidade. Por outro lado, a eficácia 
espacial da lei a ser aplicada pelo Judiciário deve coincidir em 
princípio com os limites espaciais da competência deste, em 
obediência ao princípio una lex, una jurisdictio. Daí decorre a 
unidade funcional do Poder Judiciário.” (CINTRA, GRINOVER e 
DINAMARCO, 2002, p. 158). 

 

 Devemos lembrar que compete privativamente à União legislar sobre 

direito processual, de acordo com o disposto no artigo 22, inciso I, da Constituição 

Federal e compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
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concorrentemente sobre procedimentos em matéria processual, de acordo com o 

disposto no artigo 24, inciso XI, da Constituição Federal383. 

 

5.3 – Das prejudicialidades 

 

 O termo prejudicial vem do latim praejudicium - preposição latina prae = 

pré –  

“(...) que ocorre em lat. como preposição de abl., como adv. E 

como pref. propriamente dito, com a noção de anterioridade, 

antecipação, adiantamento, diante, superioridade comparativa, 

(...)” (HOUAISS, 2004, p. 2279). + judicial – “Jur 1 relativo a 

juízo ao que se processa em juízo (decisão j.) (mandado j.) 2 

m.q. judiciário ETIM lat. judiciais, e ‘relativo a juiz, a justiça; 

estilo ou gênero retórico referente a acusação, defesa e 

proclamação de sentença no processo jurídico’, der. de 

judicium, ‘julgamento’; ver judic.’ Judic – “antepositivo, do lat. 

judex, icis ‘o que diz o direito, juiz, de jus, juris ‘direito, justiça’ + 

-dex ( v.lat. dicere ‘dizer’); ver jur- e dis-.” (HOUAISS, 2004. p. 

1689). 

 

 Fica claro que uma prejudicialidade é algo que deve ser resolvido antes 

de se sentenciar, pois essa resolução é necessária para que se sentencie. 

 As prejudiciais que podem ocorrer num processo jurisdicional podem 

ser: homogêneas, que deverão ser decididas no mesmo processo; ou heterogêneas, 

quando deverão ser decididas em outro processo. 

                                            
383 Os parágrafos do artigo 24, da Constituição Federal, dispõem: “§ 1º No âmbito da 
legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. § 
2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência 
suplementar dos Estados. § 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. § 4º A 
superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no 
que lhe for contrário.” 
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 As prejudiciais homogêneas são decididas de forma incidental no 

mesmo processo em que aparecem.  As decisões que as resolvem não transitam em 

julgado384, mas o Código de Processo Civil estabelece que as partes podem 

requerer que a sua decisão transite em julgado, para tanto as partes se valem da 

chamada ação declaratória incidental.  O artigo 470 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Faz, todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial, se a parte o 

requerer (arts. 5º e 325), o juiz for competente em razão da matéria e constituir 

pressuposto necessário para o julgamento da lide.”385 

 Diferentemente, as prejudiciais heterogêneas, por serem decididas em 

outro processo, fazem coisa julgada. Um exemplo comum é questão sobre a 

validade do primeiro casamento levantada num processo crime de adultério, que 

deverá ser resolvida pelo juiz cível de acordo com o artigo 92 do Código de 

Processo Penal. 

“Questões prejudiciais são aquelas que, podendo por si sós 
constituir objeto de processo autônomo, surgem num outro 
processo, como antecedente lógico da questão principal, 
devendo ser decididas antes desta por influírem sobre o seu 
teor. Assim, por exemplo, na ação de alimentos a questão da 
relação de parentesco é prejudicial; na ação contra o fiador é 
questão prejudicial a atinente à validade da obrigação principal; 
na ação de despejo, a qualidade de usufrutuário suscitada pelo 
réu.”(g.n.) 

“(...) Os arts. 469 e 470 do Código de Processo Civil são 
considerados dispositivos de interpretação integrativa a todo o 
sistema processual, abarcando o processo do trabalho e, até 
certo ponto, o penal.” (CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO, 
2002, p. 309). 

“A ação declaratória deverá versar sobre um ponto prejudicial, 
ou seja, ponto que constitua pressuposto necessário para o 
julgamento da lide. Aqui o ensinamento de Chiovenda nos 
parece insuperável. Escreve o mestre: ‘Que se trate de um 
ponto prejudicial, isto é, tal que sua decisão seja necessária 
para sentenciar na demanda principal; se esta se funda em 

                                            
384 O inciso III, do artigo 469, do Código de Processo Civil, dispõe: “Não fazem coisa julgada: 
(...) III - a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo.” 
385 O artigo 5º, do Código de Processo Civil, dispõe: “Se, no curso do processo, se tornar 
litigiosa relação jurídica de cuja existência ou inexistência depender o julgamento da lide, 
qualquer das partes poderá requerer que o juiz a declare por sentença.” 
O artigo 325, do Código de Processo Civil, dispõe: “Contestando o réu o direito que constitui 
fundamento do pedido, o autor poderá requerer, no prazo de 10 (dez) dias, que sobre ele o 
juiz profira sentença incidente, se da declaração da existência ou da inexistência do direito 
depender, no todo ou em parte, o julgamento da lide (art. 5º).” 
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premissas entre as quais não se inclui o ponto em questão, ou 
se a demanda principal, em si mesma, se apresenta 
injustificada qualquer que seja a decisão sobre o ponto 
controvertido, o juiz deverá abstrair-se da questão respectiva e 
muito menos consentirá convertê-la em objeto de 
declaração’”386. (g.n.) (SANTOS, 1995, p. 251). 

“Prejudiciais são as questões de mérito que antecedem, 
logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente haverão 
de influir.” 

“A prejudicial é interna quando submetida à apreciação do 
mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando 
objeto de outro processo pendente.” 

“Se a prejudicial é interna, isto é, proposta no bojo dos mesmos 
autos em que a lide deve ser julgada, não há suspensão do 
processo, pois seu julgamento será apenas um capítulo na 
sentença da causa.” 

“Só há razão para a suspensão do processo, de que cogita o 
art. 265, nº IV, letra a, quando a questão prejudicial for de outro 
processo pendente (questão prejudicial externa, portanto).” 
(g.n.). (THEODORO JÚNIOR, 1995, p. 302).  

 

                                            
386 “a) As ações prejudiciais (actiones praeiudiciales) surgiram na velha Roma e consistiam 

em pedidos de declaração de certeza quanto à existência de uma relação jurídica. Por meio 
delas se obtinha um praeiudicium, isto é, uma decisão prévia, antecipada, sobre a existência 
de uma relação jurídica, para servir de fundamento a uma outra ação. Nelas se tem a 
origem remota das chamadas ações meramente declaratórias.” 
“Gabriel de Rezende Filho diz, a guisa de exemplo que quem desejasse promover uma actio 
furti deveria previamente, como preliminar, promover a prejudicial de que a coisa furtada era 

de sua propriedade. Por meio dela se tornava indiscutível que a coisa lhe pertencia. 
Assentado que a coisa lhe pertencia, poderia, agora sem mais discussão sobre o direito, 
mover a actio furti.” 
“Mas, com o tempo, as ações prejudiciais, ainda entre os romanos, passaram a tutelar os 
estados das pessoas: o de liberdade (status libertatis), o de cidadão (status civitatis), o de 
família (status familiae). Assim, quem não fosse escravo, e estivesse sendo tratado como 
tal, movia a ação para que lhe fosse declarada a condição de homem livre.” 
“Dos romanos essas ações entraram para o direito moderno, com a finalidade de defender o 
estado de família. As ações prejudiciais tendem, pois, à tutela do estado de família. São 
ações prejudiciais, no direito brasileiro, conforme a relação oferecida por Gabriel de 
Rezende Filho, as seguintes: a) ação para pedir a posse em nome do nascituro; b) ação de 
emancipação; c) ação de levantamento de impedimentos matrimoniais; d) ação de 
suprimento de consentimento para casamento; e) ação de separação dos cônjuges; f) ação 
de anulação ou de nulidade de casamento; g) ação de filiação; h) ação de contestação de 
paternidade; i) ação de contestação de maternidade; j) ação de impugnação de 
reconhecimento de filho; k) ação reclamatória de filho; l) ação suspensiva do pátrio poder. 
m) ação destitutória do pátrio poder; n) ação de nulidade, ou de anulação, ou de 
impugnação de adoção.” (g.n.) (Moacyr Amaral Santos, Primeiras Linhas de Direito 
Processual Civil, pp. 178/179). 
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Percebemos que Humberto Theodoro Júnior chama de prejudicial 

interna, a prejudicial homogênea, e a prejudicial heterogênea, de externa. 

Segundo Moniz de Aragão, citado por Humberto Theodoro Júnior:  

“Note-se, por outro lado, que prejudicial e preliminar não são, 
tecnicamente, a mesma coisa. Preliminares são questões 
geralmente de natureza processual que condicionam a 
apreciação do mérito. Prejudiciais são questões ligadas ao 
próprio mérito e que por si só podem ser objeto autônomo de 
um outro processo.” (THEODORO JÚNIOR, 1995, p. 302).    

 

Quando a prejudicial for homogênea (interna), o juiz da causa principal 

a julga (resolve), mas quando for heterogênea (externa) deve suspender o processo 

até que ela seja julgada (resolvida) nesse outro processo. O artigo 265, § 5º, do 

Código de Processo Civil dispõe: “Nos casos enumerados nas letras a, b e c do n. 

IV, o período de suspensão nunca poderá exceder 1 (um) ano. Findo esse prazo, o 

juiz mandará prosseguir no processo.”387 

“As questões prejudiciais são antecedentes lógicos da questão 
que forma o mérito da causa e, por isso, só se situam no plano 
material, ou seja, no mesmo plano de objeto da lide.” 

“Para chegar à solução do mérito da causa, por razão de 
lógica, o julgador não pode deixar de examinar certas questões 
anteriores, cuja solução incidente condiciona aquela a ser dada 
à lide.” 

‘Só há questão quando ocorre controvérsia sobre o referido 
antecedente lógico. Mas, para justificar a declaratória 
incidental, é preciso que a questão seja tal, que pudesse 
justificar hipoteticamente um outro processo, pois, só assim, se 
concebe o exercício do direito de ação, que se contém no 
pedido de declaração incidente.” (g.n). (THEODORO JÚNIOR, 
1995, p. 398).  

 

Aqui o autor se refere a uma forma de solução dada à questão 

prejudicial interna (homogênea). 

                                            
387 O artigo 265, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe: “Suspende-se o processo: 
(...) IV - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa, ou da 
declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal 
de outro processo pendente; b) não puder ser proferida senão depois de verificado 
determinado fato, ou de produzida certa prova, requisitada a outro juízo; c) tiver por 
pressuposto o julgamento de questão de estado requerido como declaração incidente;” 
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“Não se deve confundir ‘questões preliminares’ (que se 
relacionam com os pressupostos processuais e condições da 
ação) com ‘questões prejudiciais’ (que se referem a fatos 
anteriores relacionados à lide).” 

“’Prejudicial’ é aquela questão relativa a outra relação ou 
estado que se apresenta como mero antecedente lógico da 
relação controvertida (à qual não diz diretamente respeito, mas 
sobre a qual vai influir), mas que poderia, por si só, ser objeto 
de um processo separado.” (g.n.). (THEODORO JÚNIOR, 
1995, pp. 530/531). 

“A questão sobre a qual poderá ser requerida declaratória 
incidental será aquela cuja existência ou inexistência irá 
influenciar o julgamento da lide, ou seja, a questão será 
prejudicial. Será assim, questão (controvertida) influente no 
teor do próprio mérito. A ação declaratória incidental assim, só 
tem lugar nos casos em que a decisão da lide depende, 
necessariamente, de prévia decisão sobre o seu pressuposto 
fundamental.” (g.n.). (ALVIM e ARRUDA ALVIM, 1994, pp. 
240/241). 

“A fim de dar prestação jurisdicional, que é indeclinável, está o 
juiz autorizado a decidir todas as questões logicamente 
antecedentes ao pedido do autor, que é o objeto da demanda. 
Todavia, essas questões são decididas incidentemente, 
apenas com a finalidade de se poder chegar à questão 
principal, não fazendo, porém, coisa julgada, porque esta incide 
apenas sobre a decisão da questão principal.” 

“Para que a relação jurídica prejudicial também seja julgada 
como principal, fazendo coisa julgada, é preciso que, sobre ela, 
haja pedido expresso, nos termos do art. 325, que é o pedido 
de declaração incidente, que, também, pode ser denominado 
propositura de ação declaratória incidental.” (GRECO FILHO, 
1995, p. 148). 

 

“Questão prejudicial é a relação jurídica controvertida, logicamente 

antecedente, que subordina e condiciona a resolução da lide em andamento, dita 

principal, e apta, em tese, a ser objeto de uma ação principal autônoma.” (g.n.). 

(GRECO FILHO, 1995, p. 149). 

Até agora falamos de prejudiciais que atingem causas na esfera civil, 

que sendo internas (homogêneas) serão decididas pelo mesmo juiz da ação, sendo 

que figurará essa decisão como parte da fundamentação da sua sentença, sem 

transitar em julgado, ou se a(s) parte(s) quiser (em) que essa decisão transite em 

julgado, devem promover a ação declaratória incidental, no mesmo processo, nos 

termos dos artigos 5º e 325, do Código de Processo Penal. 
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Agora vamos tratar de prejudiciais nos processo criminais, pois neles, 

elas também existem, nada mais natural, num direito uno, com jurisdição una, que 

um mesmo fato repercuta em duas ou mais “jurisdições” (“justiças”), sendo regulado 

por dois ou mais “ramos” do direito. 

“A questão prejudicial é um impedimento, um empecilho ao 

desenvolvimento normal e regular do processo penal. A 
finalidade deste é a aplicação da lei no caso concreto e se a 
sua conclusão depende da solução de uma questão jurídica, a 
questão prejudicial é um obstáculo ao exercício da ação penal. 
Ensina Antonio Scarance Fernandes: ‘O vocábulo prejudicial é 
de origem latina, derivando do termo praeiudicium, composto 
do prefixo prae e da palavra iudicium. O prefixo prae traz em si 
a idéia de algo que vem antes, de algo que é anterior. A 
palavra iudicium significava o julgamento da questão principal 
de forma definitiva, ou ainda o próprio processo. Assim, 
prejudicial significaria etimologicamente o que é decidido antes 
do julgamento definitivo, ou aquele processo que é resolvido 
antes de outro processo (...).’” (MIRABETE, 2002, pp. 200/201). 

“A questão prejudicial condiciona a questão prejudicada; a 
prejudicada está irrecusavelmente subordinada à prejudicial. 
Há uma dependência lógica entre as duas questões e essa 
dependência explica o porquê de a prejudicial ser decidida 
antes da prejudicada. A doutrina, aliás, considera como 
elementos essenciais da prejudicialidade: a) a anterioridade 
lógica (a questão prejudicada depende, logicamente, da 
prejudicial); b) a necessariedade (essa dependência é não 
apenas lógica, mas também essencial); c) a autonomia (a 
possibilidade de a questão prejudicial ser objeto de processo 
autônomo, distinto daquele em que figura a questão 
prejudicada).” 

“Pode-se definir a questão prejudicial como toda questão 
jurídica de direito penal ou extrapenal que verse elemento 
integrante do crime e cuja solução, escapando à competência 
do juiz criminal e provocando a suspensão da ação penal, deve 
preceder a decisão da questão principal.” (MIRABETE, 2002, p. 
201). 

 

Podemos perceber que tanto em direito penal, como em direito civil, os 

requisitos para se haver uma prejudicial são os mesmos, quais sejam: a questão 

prejudicial é anterior logicamente à questão prejudicada (em sentido lato, podendo 

ser entendida como o processo em que se decidirá sobre o assunto prejudicado) e 

deve ser portanto cronologicamente decidida, anteriormente, dizendo respeito a algo 

essencial para a questão prejudicada, portanto, lhe condicionando, sendo que por 
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isso, o processo em que se decidirá envolvendo a questão prejudicada, deverá ser 

suspenso até que seja resolvida (julgada) a questão prejudicial, para evitarmos 

contradições. 

Julio Fabbrini Mirabete nos mostra que não há consenso com relação à 

natureza jurídica das questões prejudiciais, sendo que as mesmas já foram 

consideradas como: precedente jurisprudencial; meio de prova; como espécie de 

ação ou de exceção; como pressuposto processual; como condição de 

procedibilidade e como condição da ação388. E prossegue o autor:  

“Concordamos com Antonio Scarance Fernandes que vê na 
prejudicialidade uma forma de conexão: ‘A prejudicialidade, 
como vem sendo acentuado, se caracteriza por ser uma 
relação entre duas figuras, a prejudicial a prejudicada, sendo 
que esta depende lógica e necessariamente daquela. Há entre 
elas um nexo necessário. Uma está geneticamente ligada à 
outra. Esse vínculo entre as duas figuras, que representa 
prejudicialidade, é uma forma de conexão.’” (MIRABETE, 2002, 
pp. 201/202). 

 

Concordamos que as prejudiciais geram uma conexão, mas 

discordamos que “conexão” seja a sua natureza jurídica, pois a conexão será 

consequência e não algo intrínseco às prejudiciais. A natureza jurídica não nos 

parece tão clara, mas defendemos que as prejudiciais serão sempre pressupostos 

processuais, para o processo que veicula a questão prejudicada.  

O professor Mirabete comenta que há três sistemas para se resolver as 

questões prejudiciais: a) o sistema do predomínio da jurisdição penal (ou sistema de 

cognição incidental), pelo qual o juiz que é competente para a ação com questão 

prejudicada também será para julgar a questão prejudicial; no caso seria o juiz 

criminal, mas poderia ser também o cível, pelo mesmo raciocínio, o que não é feito 

pelo autor, fazendo com que denominássemos: sistema do predomínio da jurisdição 

civil, ou para abarcar as duas possibilidades, isto é, em que independentemente de 

em qual jurisdição o juiz atue, seria o juiz do processo que veicula a questão 

prejudicada, o competente, para a prejudicial, chamaríamos de sistema da cognição 

incidental; b) sistema da separação jurisdicional absoluta (ou da prejudicialidade 

obrigatória), tratando do processo penal, em que a prejudicial deveria ser entregue 

                                            
388 Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal, p. 201. 
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ao juiz cível, que ao decidir, vincularia o juiz criminal à sua decisão e c) da 

prejudicialidade facultativa (ou da remessa facultativa ao juiz especializado), pelo 

qual dependeria da natureza da prejudicial, para sabermos que juiz a resolveria389. 

“Nas legislações modernas, porém, tem prevalecido o sistema 
eclético (ou misto), que implica soluções da prejudicial tanto 
pelo juiz penal como pelo juiz extrapenal. Na legislação 
brasileira o sistema é de prejudicialidade obrigatória na 
hipótese do artigo 92 e de prejudicialidade facultativa no artigo 
93 (...).” (MIRABETE, 2002, p. 203). 

 

Para situarmos o problema dos crimes tributários, se faz necessária a 

reprodução dos artigos 92/94 do Código de Processo Penal, que compõe o Título VI 

- Das Questões e Processos Incidentes, Capítulo I - Das Questões Prejudiciais. 

O artigo 92, desse Código, dispõe: 

“Se a decisão sobre a existência da infração depender da 
solução de controvérsia, que o juiz repute séria e fundada, 
sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará 
suspenso até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por 
sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da 
inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza 
urgente. Parágrafo único. Se for o crime de ação publica, o 
Ministério Público, quando necessário, promoverá a ação civil 
ou prosseguirá na que tiver sido iniciada, com a citação dos 
interessados.” (g.n.). 

 

O artigo 93, desse Código, dispõe:  

“Se o reconhecimento da existência da infração penal 
depender de decisão sobre questão diversa da prevista no 
artigo anterior, da competência do juízo cível, e se neste 
houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal 
poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não 
verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o 
curso do processo, após a inquirição das testemunhas e 
realização das outras provas de natureza urgente. § 1º O juiz 
marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente 
prorrogado, se a demora não for imputável à parte. Expirado o 
prazo, sem que o juiz cível tenha proferido decisão, o juiz 
criminal fará prosseguir o processo, de fato e de direito, toda a 
matéria da acusação ou da defesa. § 2 º Do despacho que 
denegar a suspensão não caberá recurso. § 3º Suspenso o 
processo, e tratando-se de crime de ação pública, incumbirá ao 

                                            
389 Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal, p. 202. 
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Ministério Público intervir imediatamente na causa cível, para o 
fim de promover-lhe o rápido andamento.” 

 

O artigo 94, desse Código, dispõe: “A suspensão do curso da ação 

penal, nos casos dos artigos anteriores, será decretada pelo juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes.” 

Com relação a este tema, devemos mencionar o disposto no artigo 

116, inciso I, do Código Penal: “Antes de passar em julgado a sentença final, a 

prescrição não corre: I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que 

dependa o reconhecimento da existência do crime; (...)”.  Lembremos que esse 

dispositivo trata da prescrição da pretensão punitiva do Estado. 

A respeito da questão prejudicial obrigatória em se tratando de sua 

remessa para solução pelo juiz cível, caso do artigo 92, do Código de Processo 

Penal, Mirabete resume bem o assunto: 

“(...) Trata, portanto, do estado civil das pessoas, ou seja, o 
complexo e suas qualidades referentes à ordem política 
(estado na cidade ou estado sob o ponto de vista político), às 
relações de ordem privada (estado na família) e às de ordem 
física (estado pessoal). Refere-se, assim, à cidadania (no 
domínio do Direito Constitucional), à família (casado, solteiro, 
parentesco e afins) e à capacidade (normais e enfermos 
mentais, menores e maiores), as duas últimas de estado civil 
em sentido estrito. Citam-se como exemplos de 
prejudicialidade obrigatória a questão da anulação de 
casamento, no crime de bigamia, a da anulação do registro no 
crime de registro de nascimento inexistente ou de parto 
suposto etc.” (MIRABETE, 2002, p. 203). 

 

Nós mostramos como o caso dos crimes tributários materiais, ou seja, 

os do artigo 1º, da Lei n 8.137/90 e os dos artigos 334, in fine e 337-A, do 

Código Penal, se enquadram perfeitamente no tema de questão prejudicial que 

estamos desenvolvendo, bem como a melhor solução dentro do nosso sistema 

jurídico, com relação a eles, passa pelo tema das questões prejudiciais. 

Em se tratando de crimes tributários materiais, isto é, aqueles em que a 

lei penal descreve um resultado da ação delituosa, sendo que esse resultado deve 

necessariamente ocorrer para que essa espécie de crime se consume, devemos 

fazer um estudo da sistemática processual tributária, em nível administrativo e em 
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nível judicial, com o qual, mostraremos que a apuração criminal pela ocorrência 

hipotética de crime tributário material sofre da ocorrência de uma prejudicial (no 

caso, processo judicial) que a condiciona lógica e juridicamente, que é a execução 

fiscal, regida pela Lei nº 6.830/80. 

 

5.4 - Do processo tributário (administrativo e judicial) 

 

 Tentaremos mostrar, com um estudo simplificado da sistemática 

processual tributária em nosso país, principalmente no tocante à satisfação da 

obrigação tributária, por parte do sujeito passivo ao sujeito ativo, no tocante à 

existência de lide entre os mesmos, tanto no processo administrativo, quanto no 

processo judicial (particularmente, a execução fiscal), que o fim precípuo no direito 

tributário é a arrecadação (levar dinheiro aos cofres públicos), desde que ocorridos 

os fatos jurídicos tributários e apurados os créditos fiscais, perante os sujeitos 

passivos, fazendo com que os processos tributários, tanto administrativo, quanto 

judicial (execução fiscal) sejam processos prejudiciais que condicionam 

necessariamente o processo crime que apurará um eventual crime tributário 

material. 

 Mostraremos de forma sintética o iter que ocorre desde a ocorrência do 

fato jurídico tributário, passando pelo lançamento, pelo processo administrativo, 

terminando com o processo judicial da execução fiscal, isso tudo, para o fato de um 

devedor (sujeito passivo) de uma obrigação tributária que teve atribuída contra si 

uma dívida tributária e não a adimpliu. 

 Devemos lembrar que todo sujeito passivo de uma obrigação tributária, 

regida pelo direito tributário, que é “ramo” do direito administrativo, tem o direito de 

não concordar com ela, seja com relação à sua existência (an debeatur) ou quanto à 

sua mensuração (quantum debeatur), podendo se insurgir contra a mesma, por meio 

de processo administrativo (em sede administrativa), devido ao artigo 5º, incisos 

XXXIV e LV, que dispõe respectivamente: “são a todos assegurados, 

independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes 

Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;” (...) “aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
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assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes.” (g.n.). Lembremos que esses direitos-garantias integram o rol dos direitos 

e garantias individuais. 

 O sujeito passivo de uma obrigação tributária, imposta contra si, pelo 

Fisco, pode contestá-la, através da impugnação (reclamação ou recurso) 

administrativa, que constituirá um processo administrativo (o termo que se dará a 

esse ato de inconformismo por parte do sujeito passivo não importa, o que importa é 

a sua finalidade de contestar a obrigação tributária que lhe é imposta). 

 Pela Constituição de 1988 o sujeito passivo não precisa esgotar a 

instância administrativa para poder ingressar em juízo, pois vigora o princípio 

optativo, pois ele pode escolher entre um caminho ou outro390. 

“O que o direito brasileiro veda é o exercício cumulativo dos 
meios administrativos e jurisdicionais de impugnação: como a 
opção por uns ou outros não é excludente, a impugnação 
administrativa pode ser prévia ou posterior ao processo judicial, 
mas não pode ser simultânea.” 

“O princípio da não cumulação opera sempre em benefício do 
processo judicial: a propositura de processo judicial determina 
'ex lege' a extinção do processo administrativo; ao invés, a 
propositura de impugnação administrativa na pendência de 
processo judicial conduz à declaração de inadmissibilidade 
daquela impugnação, salvo ato de desistência expressa do 
processo judicial pelo particular.” 

“Na tipologia de Freitas do Amaral, a impugnação 
administrativa insere-se na categoria dos 'recursos facultativos', 
com a ressalva de a relação de facultatividade não poder 
conduzir à simultaneidade.”  

“Temos, pois, um princípio optativo, mitigado por um princípio 
de não cumulação.” (XAVIER, 2002, p. 285). 

 

 Qualquer ato primário de aplicação da lei tributária ao caso concreto 

poder ser impugnado administrativamente391. 

 A impugnação administrativa é decidida por ato administrativo392. 

                                            
390 Alberto Xavier, Do Lançamento Teoria Geral do Ato do Procedimento e do Processo 
Tributário, p.282. 
391 Ibid., p. 287. 
392 Alberto Xavier, Do Lançamento Teoria Geral do Ato do Procedimento e do Processo 
Tributário, p. 288. 
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 Há quem defenda, como Hugo de Brito Machado, que a decisão em 

processo administrativo não é formalmente jurisdicional, mas o é substancialmente, 

posição com a qual não concordamos, pelo já exposto no subcapítulo da 

jurisdição393. 

 Concordamos com Alberto Xavier, quando este defende que a solução 

de um processo administrativo é uma decisão, sendo para a doutrina italiana e 

alemã, uma decisão administrativa formada através de um procedimento que segue 

o princípio do contraditório, pois ela realmente decide sobre uma lide.394 Só 

devemos fazer uma ressalva à doutrina alemã e italiana, em nossa opinião, pois 

onde se procede essa referida decisão não é num procedimento e sim num 

processo, pois visa solucionar uma lide, como já demonstrado anteriormente. 

 Uma questão muito importante é a questão do que se entende por 

lançamento definitivo; por concordarmos com a opinião de Alberto Xavier, que é no 

mesmo sentido de outros grandes tributaristas, reproduzi-la-emos: 

“Lançamento ‘definitivo’, nos termos do artigo 174 do Código 
Tributário Nacional, não é o lançamento imutável na órbita 
administrativa, mas o lançamento que concluiu o respectivo 
procedimento administrativo, com o conteúdo definido no artigo 
142, e foi regularmente notificado. A definitividade a que alude 
o Código não se identifica com imutabilidade, contrapondo-se à 
provisoriedade dos efeitos dos atos suscetíveis de 
impugnação.” (XAVIER, 2002, p. 306). 

“Um ato administrativo tem-se por pronto e acabado quando, 
reunindo os elementos que a ordem jurídica prescrever como 
indispensáveis à sua compostura, vier a ser oficialmente 
comunicado ao destinatário. A contingência de estar aberto a 
refutações é algo que o próprio sistema prevê e disciplina, mas 
que não elide a definitividade da figura.” (CARVALHO, 2008, p. 
446). 

 

 Há quem se utilize do termo impugnação administrativa como gênero, 

do qual seriam espécies: a reclamação, que seria feita ao mesmo órgão que emitiu o 

                                            
393 Alberto Xavier, Do Lançamento Teoria Geral do Ato do Procedimento e do Processo 
Tributário, p. 296. 
394 Ibid., pp. 301/302. 
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ato sobre o qual recai a reclamação e o recurso, que seria feito a outro órgão, 

diferente daquele que emanou o ato, tendo poder para modificá-lo395. 

 Devemos lembrar que a decisão administrativa contra a qual não 

caibam mais recursos administrativos, vincula a Administração, que não pode 

recorrer ao Poder Judiciário para mudá-la em seu favor. Sobre o assunto, Alberto 

Xavier escreveu:  

“Todavia, conquanto não tenham força de caso julgado 
material, tais decisões têm uma força similar à de ‘coisa julgada 
formal’, uma vez que são vinculantes e imutáveis para a própria 
Administração ativa, privada de meios jurídicos para reabrir o 
debate face ao Poder Judiciário, em caso de decisão 
desfavorável proferida pelos órgãos de Administração 
judicante, no exercício de funções de autocontrole.” (XAVIER, 
2002, p. 321).  

 

E continua para justificar essa situação, com a qual concordamos:  

“Não faria, na verdade, qualquer sentido que a Administração 
pública - que já dotada do privilégio de praticar atos 
imediatamente executórios - e que é, além disso, obrigada 
constitucionalmente a exercer imparcialmente funções de 
autocontrole da legalidade dos seus atos mediante processo 
administrativo, baseado nos princípios de ampla defesa e do 
contraditório, pudesse rebelar-se contra decisões definitivas 
dos seus próprios órgãos judicantes, ou seja, venire contra 
factum proprium.” (XAVIER, 2002, p. 321). 

  

E conclui: “Por outras palavras: o lançamento anulado por 

incompetência e vício de forma é um ato renovável; o lançamento anulado por 

violação de lei, um ato irrenovável.” (XAVIER, 2002, p. 324). 

 O processo administrativo é inquisitório.  

“É certo que o órgão de julgamento não está limitado, em 
processo de impugnação, às provas produzidas pelas partes, 
de tal modo que poderá legitimamente utilizar os meios 
probatórios que a lei lhe confira para averiguar o objeto do 
processo (dentro do qual, se integra, como causa de pedir, a 
ilegalidade do lançamento) - e isto mesmo que o impugnante 
não tenha produzido provas ou não as tenha prestado em 
termos suficientes.”  

                                            
395 Alberto Xavier, Do Lançamento Teoria Geral do Ato do Procedimento e do Processo 
Tributário, pp. 301/302. 
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“(...) Mas isto não significa a irrelevância de um ônus da prova 
no processo de impugnação; significa tão somente a sua 
diversa configuração num processo inquisitório, em que, 
inobstante o órgão de julgamento não estar vinculado às 
provas produzidas pelas partes, em caso de dúvida insanável 
sobre a verificação dos fatos atinentes ao objeto do processo a 
decisão será proferida contra a parte a quem tal ônus 
incumbia.” (XAVIER, 2002, pp. 339/340). 

“Podemos, pois, concluir que se é admissível a ‘reformatio in 
pejus’ por iniciativa da própria Administração, por via de revisão 
de lançamento de ofício, ela é inadmissível se a revisão resulta 
de impugnação administrativa, de iniciativa do contribuinte.” 
(XAVIER, 2002, p. 343). 

“O caráter inquisitório do procedimento administrativo decorre 
da relativa liberdade que se concede à autoridade tributária em 
sua tarefa de fiscalização e apuração dos eventos de interesse 
tributário. Inquisitório, juridicamente, não significa arbitrário 
nem mesmo discricionário.” (MARINS, 2003, p. 184). 

“O processo administrativo tributário contempla o conjunto de 
normas que disciplinam o regime jurídico processual-
administrativo aplicável às lides tributárias deduzidas perante a 
administração pública (pretensões tributárias e punitivas do 
Estado impugnadas administrativamente pelo contribuinte). 
Integra, ao lado do processo judicial tributário o denominado 
Direito Processual Tributário.” 

“(...) O processo administrativo tributário é, portanto, a etapa 
litigiosa do percurso de formalização da obrigação tributária no 
âmbito da Administração tributária. Não se confunde com o 
procedimento de lançamento e também não é processo de 
caráter jurisdicional, uma vez que não tem curso perante o 
Poder Judiciário.” (MARINS, 2003, p. 94). 

 

Até agora discorremos sobre a fase administrativa do processo 

tributário; passaremos agora a comentar a fase judicial do processo tributário, que 

necessariamente se seguirá à fase administrativa para a cobrança do crédito 

tributário que ficou demonstrado nela, desde que, logicamente, não ocorram 

hipóteses de suspensão, de extinção ou de exclusão do crédito tributário (na 

hipótese de suspensão, suspensa estará a exigibilidade do crédito tributário, e não o 

próprio), previstas respectivamente nos artigos 151, 156 e 175 do Código Tributário 

Nacional. 
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A formação do crédito tributário, através do lançamento, é 

imperativa396, no sentido que não depende da participação do devedor (sujeito 

passivo), se forma mesmo sem o seu consentimento, bem como goza de presunção 

de legitimidade, que acompanha todos os atos administrativos, de maneira relativa 

(é uma presunção relativa, pois admite provas em contrário - juris tantum). Ela 

também é exigível397. 

Entretanto, a obrigação tributária não é executável, que nos dizeres do 

professor Celso Bandeira de Mello: “Executoriedade - é a qualidade pela qual o 

Poder Público pode compelir materialmente o administrado, sem precisão de buscar 

previamente as vias judiciais, ao cumprimento da obrigação que impôs e exigiu.”  

“A executoriedade não se confunde com exigibilidade, pois esta 
não garante, só por si, a possibilidade de coação material, de 
execução do ato. Assim, há atos dotados de exigibilidade mas 
que não possuem executoriedade.” 

“(...) Em suma: a executoriedade é um plus em relação à 
exigibilidade, de tal modo que nem todos os atos exigíveis são 
executórios.” 

“(...) Sintetizando: graças à exigibilidade, a Administração pode 
valer-se de meios indiretos que induzirão o administrado a 
atender ao comando imperativo. Graças à executoriedade, 
quando esta exista, a Administração pode ir além, isto é, pode 
satisfazer diretamente sua pretensão jurídica compelindo 
materialmente o administrado, por meios próprios e sem 
necessidade de ordem judicial para proceder a esta 
compulsão. Quer-se dizer: pela exigibilidade pode-se induzir à 
obediência, pela executoriedade pode-se compelir, constranger 
fisicamente.” (DE MELLO, 2004, pp. 384/385). 

 

                                            
396 “Imperatividade - é a qualidade pela qual os atos administrativos se impõem a terceiros, 

independentemente de sua concordância. Decorre do que Renato Alessi chama-se de 
‘poder extroverso’, que permite ao Poder Público editar provimentos que vão além da esfera 
jurídica do sujeito emitente, ou seja, que interferem na esfera jurídica de outras pessoas, 
constituindo-as unilateralmente em obrigações.” (Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de 
Direito Administrativo, p. 383). 
397 “Exigibilidade - é a qualidade em virtude da qual o Estado, no exercício da função 
administrativa, pode exigir de terceiros o cumprimento, a observância, das obrigações que 
impôs. Não se confunde com a simples imperatividade pois, através dela, apenas se 
constitui uma dada situação, se impõe uma obrigação. A exigibilidade é o atributo do ato 
pelo qual se impele à obediência, ao atendimento da obrigação já imposta, sem 
necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para induzir o administrado a observá-la.” 
(Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, p. 384). 
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O lançamento e a imposição de multas pela Administração seguem os 

princípios administrativos, que se forem contestados pelo sujeito passivo, farão 

surgir uma lide, que será dirimida por um processo administrativo; como já dito, após 

a solução desse processo, a Administração se valerá do Poder Judiciário para 

cobrar seu crédito, por meio de um processo de execução fiscal. 

Muito importante é recordar que a Administração deve sempre aplicar a 

lei, sendo que se num caso concreto houver dúvidas, a decisão deverá ser favorável 

ao contribuinte, é o chamado in dubio contra fiscum. A Administração tem como 

dever buscar a verdade e para isso tem meios de investigação398.  

“Que o encargo da prova no procedimento administrativo de 
lançamento incumbe à Administração fiscal, de modo que em 
caso de subsistir a incerteza por falta de prova 
(Beweislösigkeit), esta deve abster-se de praticar o lançamento 
ou deve praticá-lo com um conteúdo quantitativo inferior, 
resulta claramente da existência de normas excepcionais que 
invertem o dever da prova e que são as presunções legais 
relativas.” (XAVIER, 2002, p. 146). 

 

 E continua:  

“Na ordem jurídica brasileira não pode duvidar-se da solução a 
dar ao problema em causa: o respeito pela propriedade 
privada, consagrado constitucionalmente, e que em matéria 
tributária se reflete no princípio de uma rígida legalidade, revela 
só por si que no caso de incerteza sobre a aplicação da lei 
fiscal são mais fortes as razões de salvaguarda do patrimônio 
dos particulares do que as que conduzem ao seu sacrifício (in 
dubio pro libertate; melior est conditio possidentis).” (XAVIER, 
2002, p. 148). 

“A lide tributária decorre da resistência formal do contribuinte 
(através de impugnações e recursos) à pretensão formal do 
Estado sobre sua esfera patrimonial (lançamento ou 
penalização) e será disciplinada pelo Direito Processual 
Tributário, em virtude de expressas injunções constitucionais.” 
(MARINS, 2003, pp. 99/100). 

“Arruda Alvim, por exemplo, tece a seguinte consideração, que 
reputamos de elevada valia: ‘A conclusão a que há que se 
chegar, é de que no campo do Direito Tributário, não existe, 
propriamente, executoriedade do ato administrativo, justamente 
em função da regra aceita pelo nosso sistema e recolhida pelo 

                                            
398 Alberto Xavier, Do Lançamento Teoria Geral do Ato do Procedimento e do Processo 
Tributário, p. 145. 
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Código de Processo Civil, que inseriu a certidão de dívida ativa 
como um dos títulos extrajudiciais.’ Pondera que dado o ato 
administrativo do lançamento e ‘fabricado’ então 
unilateralmente pela Administração o título executivo com a 
inscrição em dívida ativa cumpre ao Pode Público solicitar a 
atuação do Poder Judiciário para que se dê a desejada 
produção de efeitos jurídicos. Diante disso nos encontraríamos 
em um ‘meio termo’ já que conquanto o ato de tributar não 
possua em si mesmo executoriedade, e a própria 
Administração quem produz unilateralmente seu título 
executivo extrajudicial.” (MARINS, 2003, pp. 105/106). 

“(...) a Administração não tem que recorrer previamente a um 
processo de cognição para dar origem à execução, não pode 
contudo proceder a esta pelos seus próprios meios, antes deve 
socorrer-se de um processo judicial: temos ainda uma relevatio 
ab onere probandi, mas já não uma relevatio ab onere agendi.” 
(XAVIER, 2002, p. 396).  

 

A diferença é que os particulares ou devem ter um título extrajudicial ou 

buscar um título executivo judicial, através de uma sentença condenatória ou ainda 

de um ato de reconhecimento de dívida por parte do devedor, só depois é que com 

esses títulos poderá iniciar as suas execuções (ou cumprimento de sentença, no 

caso dos antigamente denominados “títulos executivos judiciais”). Percebemos que 

o devedor participa ao lado do credor na formação do título executivo, mesmo que 

contra a sua vontade (caso de um processo de conhecimento). 

A Administração vai se valer de um título executivo formado de maneira 

imperativa. 

“(...) título executivo por excelência é a certidão da dívida ativa 
(artigo 2º, § 6º, da Lei nº 6830/80, artigo 585, Inciso I do Código 
de Processo Civil), expressão esta que designa a dívida 
proveniente de crédito tributário regularmente inscrito na 
repartição administrativa competente, depois de esgotado o 
prazo fixado para pagamento, pela lei ou por decisão final 
proferida em processo regular (Código Tributário Nacional, 
artigo 201). (...) A verdade, porém, é que ela representa um 
controle suplementar da legalidade do lançamento efetuado 
pela própria administração, que pode ter por efeito impedir a 
instauração de processos de execução infundados.” (XAVIER, 
2002, pp. 397/398). 

“Esse título executivo, aliás, nasce cercado de garantias 
(muitas vezes essas garantias já existem até mesmo antes do 
nascimento do título, como o novo arrolamento administrativo 
de bens) e albergado por legislação personalizada para sua 
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execução judicial (Lei 6830/80), não prescindindo da 
intervenção do Poder Judiciário para a satisfação de seus 
créditos.” (MARINS, 2003, pp. 105/106).399 

“Neste sentido - mas apenas neste sentido - se pode falar num 
privilégio de execução prévia da Administração fiscal: privilégio 
que se traduz, não num privilégio de execução própria, mas em 
a instauração do processo executivo não depender de prévia 
declaração judicial do direito exeqüendo, à qual se substitui a 
declaração unilateral em que o lançamento consiste.” (XAVIER, 
2002, p. 400). 

“(...) Em matéria tributária, aliás a executoriedade da norma 
individual lançadora do tributo poderá (nos sistemas em que 
não esteja prevista a execução administrativa) depender da 
intervenção do Poder Judiciário, que,  ao reconhecer, a pedido 
da Administração, ser esta portadora de título executivo 
extrajudicial hábil - inscrição em dívida ativa - a aparelhar a 
execução fiscal, deflagra os atos de coerção sobre o patrimônio 
do contribuinte.” (MARINS, 2003, p. 107).  

"Em contrapartida ao esforço exigido da administração 
tributária, a formalização do lançamento lhe possibilita a 
'inscrição em dívida ativa' que é o título hábil para aparelhar a 
execução forçada, da dívida tributária. Tanto o lançamento 
quanto a inscrição em dívida ativa podem ser feitos 
unilateralmente pela administração (que apenas notifica o 
devedor da existência do lançamento), sem a participação do 
contribuinte, tornado-se sui generis espécie de título executivo 
extrajudicial que prescinde da participação do obrigado.” 

“Com efeito, nas obrigações de cunho civil ou comercial, para 
que o credor se ostente detentor de título executivo 
extrajudicial é preciso que tenha havido a participação 
expressa do obrigado na constituição da cártula ou contrato, e 
que este documento reuna as condições necessárias à sua 
exeqüibilidade, isto é, liquidez, certeza e exigibilidade. Não se 
admite no regime obrigacional civil, dessarte, a constituição de 
título executivo extrajudicial sem a participação expressa do 
obrigado.” (MARINS, 2003, p. 27). 

 

“A inscrição da dívida ativa pertence à ‘fase integrativa da eficácia’, por 

revestir a função de um ato de controle preventivo, necessário para que o ato de 

lançamento assuma plena força de título executivo”. (XAVIER, 2002, p. 196). 

                                            
399 O artigo 585, inciso VII, do Código de Processo Civil dispõe: “São títulos executivos 
extrajudiciais: (...) VII - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Território e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na 
forma da lei;” 
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A execução se dará nos limites impostos pelo lançamento tributário que 

originou a certidão de inscrição em dívida ativa. Serão os limites do pedido do 

processo de execução fiscal400. 

Devemos lembrar o disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal 

Federal:  

“A administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, por que deles não se 
originam direitos; ou revogá-los por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, 
em todos os casos, a apreciação judicial.” 

“Título jurídico é o ato (ou documento que o corporiza) sem o 
qual não pode invocar-se a existência de um fato, mas que, 
enquanto subsiste, demonstra planamente que este fato existe 
e é eficaz. Por outras palavras: é o ato (ou documento) 
necessário e suficiente para invocar uma dada situação 
jurídica.” (XAVIER, 2002, p. 563).  

“Não há consenso doutrinário sobre o conceito e a natureza do 
título executivo.” 

                                            
400 O artigo 2º, da Lei nº 6830/80, dispõe: “Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela 
definida como tributária ou não-tributária na Lei 4320, de 17 de março de 1964, com as 
alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal. § 1º Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o 
art. 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. § 2º A Dívida Ativa da Fazenda 
Pública, compreende a tributária e a não-tributária, abrange atualização monetária, juros e 
multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. § 3º A inscrição que se 
constitui no ato de controle administrativo da legalidade será feita pelo órgão competente 
para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos 
de direito, por 180 (cento e oitenta) dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta 
ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4º A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na 
Procuradoria da Fazenda Nacional. § 5º O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá 
conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou 
residência de uns e de outros; II - o valor originário da dívida bem como o termo inicial e a 
forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a 
origem , a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o 
caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento 
legal e o termo inicial para o cálculo. V - a data e o número de inscrição, no Registro de 
Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração se neles 
estiver apurado o valor da dívida. § 6º A Certidão da Dívida Ativa conterá os mesmos 
elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. § 7º O 
Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser preparados e numerados por 
processo manual, mecânico ou eletrônico. § 8º Até a decisão de primeira instância, a 
Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída assegurada ao executado a 
devolução do prazo para embargos. § 9º O prazo para a cobrança das contribuições 
previdenciárias continua a ser o estabelecido no art. 144 da Lei 3807, de 26 de agosto de 
1960.” 
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‘Para Liebman, ele é um elemento constitutivo da ação de 
execução forçada’; para Zanzuchi é uma condição do exercício 
da mesma ação; para Carnelutti, é a prova legal do crédito; 
para o Furno e Couture, é o pressuposto da execução forçada; 
para Rocco é apenas o pressuposto de fato da mesma 
execução etc.” 

“No entanto, em toda a doutrina e na maioria dos textos dos 
Códigos modernos, está unanimemente expresso a regra 
fundamental da nulla executio sine titulo. Isto é, nenhuma 
execução forçada é cabível sem o título executivo que lhe sirva 
de base.” (THEODORO JÚNIOR, 1996, p. 30). 

 

Percebemos que o direito processual tributário se dá em dualidade, 

qual seja, a administrativa e a judicial, mas ela é facultativa para o contribuinte, pois 

este poderá dispensar sua defesa no âmbito administrativo e ir direto para o âmbito 

judicial401. 

“Por falta de regime jurídico adequado, porém, quase não há 
aproveitamento do processo administrativo no plano judicial, 
sobrepondo-se a ‘jurisdição administrativa’ à jurisdição 
propriamente dita que é a judicial, causando evidente desgaste 
no aparelho estatal administrativo e judicial, com aumento de 
custos e desperdício de tempo.” (MARINS, 2003, p. 29). 

 

Uma lei específica para as execuções fiscais mostra a especificidade 

do tema, bem como visa garantir uma melhor fórmula para seu desenrolar, tanto em 

termos de tempo, quanto de segurança jurídica. Visa-se dar maiores garantias para 

o credor, que representa o interesse público. Essa maior proteção também se 

verifica pelo disposto no artigo 29, da Lei nº 6.830/80, que dispõe:  

“A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é 
sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, 
concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. Parágrafo 
único. O concurso de preferência somente se verifica entre 
pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem: I - 
União e suas autarquias; II - Estados, Distrito Federal e 
Territórios e suas autarquias, conjuntamente pro rata; III - 
Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata.”  

  

E também pelo disposto no artigo 475, inciso II, do Código de Processo 

Civil, que dispõe: “Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito 

                                            
401 James Marins, Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial), p. 29. 
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senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (...) II - que julgar 

procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da 

fazenda Pública (art. 585, VI).” 

O sujeito passivo de obrigação tributária (o executado na execução 

fiscal) poderá se defender por meio de embargos à execução ou por exceção ou 

objeção de pré-executividade. 

De acordo com o disposto no parágrafo único, do artigo 3º da Lei nº 

6.830/80402, a presunção de certeza (an debeatur) e liquidez (quantum debeatur) da 

Dívida Ativa é relativa, podendo ser eliminada, em sede de embargos à execução, 

por qualquer meio de prova, de tal modo que possam ser derrubadas ou mitigadas a 

certeza e/ou a liquidez da Dívida Ativa. Esse fato é de suma importância, pois a 

comprovação de inexistência de débito tributário leva à impossibilidade de 

supressão ou redução de tributo, por parte do sujeito passivo, descaracterizando a 

existência (tornando impossível a ocorrência) dos crimes tributários materiais 

(aqueles que necessitam da ocorrência do resultado previsto no tipo penal - 

supressão ou redução de tributo -, para sua consumação) previstos no artigo 1º da 

Lei nº 8137/90, e nos artigos 334, in fine e 337-A, do Código Penal.  

“Como defesa à execução promovida pela Fazenda Pública, 
prevê a Lei 6830/80 os embargos à execução fiscal. Como já 
visto, não merece prosperar o magistério que busca centrar 
nos embargos a única possibilidade de defesa na execução. 
No entanto, é de se reconhecer que a única forma de se 
exercitar uma substanciosa defesa na execução fiscal se dá 
por meio da oposição de embargos, que permitem ampla 
discussão, superando os limites impostos pela execução de 
pré-executividade.” 

“Por fundar-se a execução fiscal em título extrajudicial, a 
matéria que pode ser argüida pela via dos embargos de afigura 
ampla, e ensejando, por exemplo, suscitar dúvidas quanto à 
constitucionalidade da lei, regularidade do processo 
administrativo, entre quaisquer matérias de mérito. Daí ser seu 
espectro mais amplo que o da execução de pré-executividade. 
Porém, para bem compreender os embargos à execução fiscal 
se faz imprescindível situá-los na sistemática processual.” 
(g.n.). (MARINS, 2003, p. 643). 

                                            
402 O artigo 3º, da Lei nº 6830/80, dispõe: “A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da 
presunção de certeza e liquidez. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é 
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem 
aproveite.” (g.n.). 
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“Como, entretanto, o direito do credor, nos casos de títulos 
extrajudiciais, ainda não foi discutido em juízo, admite-se que 
nos embargos o devedor se defenda da maneira mais ampla 
possível, sem aquelas limitações próprias da execução de 
sentença (art. 741).” (g.n.) (THEODORO JÚNIOR, 1996, p.  
287). 

 

Outro fato que pode derrubar a possibilidade de existência de crime 

tributário material é a já comentada dualidade do processo tributário 

(administrativo/judicial). O contribuinte pode, se assim o achar melhor, até porque 

nós vimos que o julgamento administrativo está longe de ser imparcial, optar por 

aguardar a fase judicial para só aí, se defender, podendo nessa fase desconstituir ou 

mitigar a pretensão fazendária. Se conseguir desconstituir por completo a pretensão 

fazendária, consubstanciada na Dívida Ativa, tornará impossível a consumação de 

um crime tributário material.  

Se o próprio sistema jurídico admite que se discuta toda a matéria 

relativa ao mérito da execução, pois não se considera que foi discutida 

anteriormente, percebemos que o ordenamento jurídico só considera como prévia 

discussão, ou qualquer discussão, somente a que ocorra em face do Poder 

Judiciário; se isto ocorre com uma hipotética dívida tributária, muito mais deve 

ocorrer com relação a se essa hipotética dívida tributária se originou de uma ação 

que possa a vir a ser julgada como crime tributário material.  

 

5.5 – O processo de execução fiscal como prejudicial necessária para o processo 

crime dos crimes tributários materiais 

 

Por tudo que foi dito, devemos considerar a execução fiscal como 

prejudicial necessária ao processo por crime tributário material, assim estaríamos 

prestigiando a lógica dentro do nosso sistema jurídico, evitando incertezas e 

contradições. 

Por sintetizar com maestria o pensamento por nós proposto, vale 

transcrever o que foi escrito pelo professor Mirabete. 
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“A Responsabilidade penal, em regra, independe da civil, 
possibilitando-se inclusive maior liberdade ao juiz criminal na 
busca da verdade real. Mas a lei estabelece regras para se 
evitar, tanto quanto possível, decisões desarmônicas sobre o 
mesmo fato, o que enfraqueceria a Justiça na sua dignidade e 
no seu prestígio, criando para as partes um estado de 
insegurança e de contradição. Assim, embora o juízo criminal 
tenha competência para decidir todas as circunstâncias 
constitutivas da figura delituosa ligadas ao mesmo fato, 
excetua-se no caso a existência de decisão sobre uma questão 
prejudicial. Tem força vinculante na justiça penal a sentença 
civil que conclui pela não existência de uma infração penal. Se 
a decisão irrecorrível de prejudicial civil em processo penal faz 
desaparecer elementos constitutivos do crime descrito na 
denúncia, tornando atípicos os fatos atribuídos ao réu, tal 
decisão tem força vinculante que deve ser aceita como verdade 
pela jurisdição criminal, desaparecendo a justa causa para 
ação penal. Trata-se de formulação da vontade do Estado que, 
nessa hipótese, alcança o Ministério Público ou o querelante, 
ainda que não tenham participado do processo judicial.” (g.n.) 
(MIRABETE, 2002, p. 206). 

 

 

5.6 – Da atuação do Ministério Público em relação aos crimes tributários materiais

  

Os defensores da possibilidade do Ministério Público ingressar com 

uma ação penal antes do término da execução fiscal se defendem, baseando-se na 

total independência das jurisdições: a cível e a criminal, mas não dizem o porquê 

dessa divisão. As esferas de jurisdição (divisões da organização judiciária) surgem 

buscando-se uma melhor forma de distribuição dos litígios, criando esferas 

especializadas em determinados “ramos” do direito para facilitar e dinamizar o 

trabalho, bem como, uma maior especialização dos que atuam junto a essas áreas, 

tudo para que a segurança jurídica (e a certeza do direito) estejam mais próximas de 

serem alcançadas. 

Perguntamos: como pode o mesmo Poder Judiciário, muitas vezes, no 

mesmo âmbito (estadual ou federal), num mesmo caso, na execução fiscal julgar e 

esse julgamento transitar em julgado, que não há débito tributário, e na ação penal 

condenar o sujeito passivo por crime tributário material? Vejam o absurdo: um caso, 

duas soluções totalmente opostas e excludentes: você não tem débito tributário, ou 

seja, não deve dinheiro aos cofres públicos, resultado de uma atividade ou conduta, 



246 
 

mas essa atividade ou conduta o condena (pelo juízo criminal) por crime tributário, a 

"Y" anos de reclusão e a tanto de multa. Os mesmos que defendem a total 

independência das esferas de jurisdição, no caso, cível (fiscal) e criminal, dizem que 

nesse caso absurdo, caberia ao sujeito passivo entrar com uma Revisão Criminal 

(artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal) e para não ser preso, com um 

habeas corpus, ou com uma apelação se ainda dentro do prazo. Vejam quanto 

desperdício de tempo e dinheiro, do Estado (juiz cível sentencia; juiz criminal 

sentencia de forma totalmente diferente e não lógica, pois há uma espécie de 

conexão; o Ministério Público pede uma condenação, a consegue, mas ela será 

cassada pelo Tribunal, em sede de Revisão Criminal ou apelação; o trabalho do 

Tribunal em proferir um acórdão na Revisão Criminal, ou na apelação e decisões em 

sede de habeas corpus); do sujeito passivo, pois se defende em dois processos 

interdependentes, pois eles se baseiam num mesmo fundamento, buscando duas 

soluções em esferas diferentes (cível e criminal) e também tem que custear uma 

terceira ação, que é a revisional e um habeas corpus, ou um recurso de apelação e 

também um habeas corpus, em muitos casos. 

O que poderíamos fazer para evitar tudo isso? Simples: o Ministério 

Público só poderia denunciar o sujeito passivo por crime tributário material alguém 

que fora condenado definitivamente em uma execução fiscal, por todos os motivos já 

expostos.  

Alegariam, especialmente os membros do Ministério Público, um 

impedimento e cerceamento de sua atuação; mas isso não ocorreria, ela só seria 

diferida, pois o prazo prescricional da pretensão punitiva nesse caso é suspenso 

(durante o processo executivo fiscal) de acordo com o disposto no artigo 116, inciso 

I, do Código Penal, não havendo problema com uma eventual impunidade; pois se 

isso ocorresse (débito tributário), poderia ocorrer o resultado previsto no tipo, 

havendo então a ocorrência de um crime tributário, ao menos em tese,  pois o 

Judiciário, nessa execução fiscal, não o afirmou, mesmo porque só responde nos 

limites do pedido e aí caberia ao Ministério Público promover uma ação penal 

pública incondicionada contra o sujeito passivo, para verificar se realmente houve 

crime tributário, não gastando tempo e dinheiro públicos de maneira desnecessária. 

No fim, se houve crime, haveria a sanção civil – não-penal (dada na ação executiva 
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fiscal, que seria pagar "X") e a sanção penal (dada na ação penal, que seria pena 

privativa de liberdade e multa), sem que houvesse divergência. 

O interessante é que a matéria civil em questões de estado é 

considerada prejudicialidade externa no processo penal, sendo que este é suspenso 

até aquela ser resolvida (conforme os artigos 92/94, do Código de Processo Penal). 

E vejam que são questões de menor complexidade, como filiação, parentesco etc. 

sendo que esse fato (suspensão) não é criticado pelos juízes penais ou pelos 

integrantes do Ministério Público. 

Hoje se espera uma decisão administrativa, que não é imparcial, como 

demonstramos, devido ao artigo 83, da Lei nº 9.430/96 e da Súmula Vinculante nº 

24, do Supremo Tribunal Federal, por que não poderíamos esperar uma decisão 

jurisdicional imparcial? 

O Ministério Público continuaria independente e titular da ação penal 

pública (dominus litis), nos termos dos artigos 127/130 da Constituição Federal, em 

especial pelo disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, que dispõe: 

“São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a 

ação penal pública, na forma da lei; (...)”. Mas isso não quer dizer que ele não deve 

respeitar a lógica e coerência do nosso sistema jurídico, muito pelo contrário, ele 

deve se engajar para que cada vez mais esse sistema se aperfeiçoe e com isso 

evitar inseguranças, incertezas e injustiças. Lembremos que ele atua como custos 

legis (fiscal da lei). 

 

5.7 – Dos crimes tributários formais (artigo 2º, da Lei nº 8.137/1990 e artigo 168-A, 

do Código Penal) 

 

 Como para esses crimes tributários a ocorrência de um resultado 

previsto (se previsto) no tipo penal é irrelevante para suas consumações, 

defendemos não haver prejudicial necessária lógica e cronologicamente para o 

processo penal, qual seja, o processo de execução fiscal, pois será indiferente para 

esses crimes se houver condenação ou não, por existência de débito tributário, 

transitada em julgado ou não, no processo de execução fiscal. 
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 Logo, o Ministério Público pode ingressar coma ação penal por essa 

espécie de crimes tributários e o juiz penal receber a denúncia sem precisar 

suspender o processo crime até o trânsito em julgado do processo de execução 

fiscal, só sendo necessário o término do processo administrativo fiscal, pois não há a 

diferenciação entre crimes tributários materiais, formais ou de mera conduta, nos 

termos do artigo 83, da Lei nº 9.430/96, que dispõe:  

“A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes 
contra a ordem tributária previstos nos arts. 1º e 2º da Lei 
8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a 
Previdência Social, previstos nos arts. 168-A e 337-A do 
Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida  a 
decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal 
do crédito tributário correspondente. § 1º Na hipótese de 
concessão de parcelamento do crédito tributário, a 
representação fiscal para fins penais somente será 
encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa 
física ou jurídica do parcelamento. § 2º É suspensa a pretensão 
punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput, 
durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica 
relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída 
no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha 
sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. § 
3º A prescrição criminal não corre durante o período de 
suspensão da pretensão punitiva. § 4º Extingue-se a 
punibilidade dos crimes referidos no caput quando a pessoa 
física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o 
pagamento integral dos débitos oriundos de tributos, inclusive 
acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de 
parcelamento. § 5º O disposto nos §§ 1º a 4º não se aplica nas 
hipóteses de vedação legal de parcelamento. § 6º As 
disposições contidas no caput do art. 34 da Lei nº 9.249, de 26 
de dezembro de 1995, aplicam-se aos processos 
administrativos e aos inquéritos e processos em curso, desde 
que não recebida a denúncia pelo juiz.” 
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CAPÍTULO 6 - DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 

 

6.1 – Da extinção da punibilidade prevista no Código Penal – breves comentários 

 

  O tema “extinção da punibilidade” está previsto no Título VIII – Da 

extinção da punibilidade, nos artigos 107 e 108, do Código Penal. 

  O artigo 107, do Código Penal, dispõe:  

“Art. 107. Extingue-se a punibilidade: I – pela morte do agente; 
II – pela anistia, graça ou indulto; III – pela retroatividade de lei 
que não mais considera o fato como criminoso; IV – pela 
prescrição, decadência ou perempção; V – pela renúncia do 
direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação 
privada; VI – pela retratação do agente, nos casos em que a lei 
a admite; VII – (Revogado pela Lei 11.106/2005.); VIII - 
(Revogado pela Lei 11.106/2005.); IX – pelo perdão judicial, 
nos casos previstos em lei.” 

 

O artigo 108, do Código Penal, dispõe: 

“Art. 108. A extinção da punibilidade de crime que é 
pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante 
de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a 
extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos 
outros, a agravação da pena resultante da conexão.”  

 

 A extinção da punibilidade corresponde à extinção do jus puniendi  do Estado. 

 Lembremos o conceito das condições objetivas de punibilidade: 

“12.1.2. Condições objetivas de punibilidade” 

“Praticado o delito, pode a lei exigir a existência de uma 
condição objetiva a fim de ser punível o fato praticado. Não 
registra a lei penal brasileira disposição geral expressa a 
respeito das chamadas condições objetivas de punibilidade. Há 
casos, porém, em que a punibilidade, por razões de política 
criminal, está na dependência do aperfeiçoamento de 
elementos ou circunstâncias não encontradas na descrição 
típica do crime e exteriores à conduta. São chamadas de 
condições objetivas porque independem, para serem 
consideradas como condições para a punibilidade, de estarem 
cobertas pelo dolo do agente. Deve-se entender que, 
constituindo-se a condição objetiva de punibilidade de 
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acontecimento futuro e incerto, não coberto pelo dolo do 
agente, é ela exterior ao tipo e, em consequência, ao crime. 
Exemplo de condição objetiva da punibilidade é a sentença 
declaratória de falência em relação aos crimes falimentares 
(nas quais a ação é anterior à decisão), desde que a conduta 
não tenha sido a causa da quebra.” (MIRABETE, 1994, p. 361). 

 

  A doutrina classifica as condições objetivas de punibilidade em gerais 

(aplicáveis a todos os crimes) e específicas (aplicáveis a alguns crimes)403.  

  A morte do agente extingue a punibilidade, seguindo-se o brocardo 

latino mors omnia solvit (a morte tudo apaga)404. 

  A anistia se refere a fatos, podendo ser geral ou restrita, condicionada 

ou incondicionada, sendo veiculada por lei do Congresso Nacional, com efeitos ex 

tunc (retroage à data do fato), mas não apaga os efeitos civis405. Vem prevista nos 

artigos 21, inciso XVII406 e 48, inciso VIII407, da Constituição Federal. 

  A graça é considerada um “indulto individual”, sendo o indulto, coletivo; 

podem ser totais (abrangem todas as sanções) ou parciais (abrangem parte das 

sanções)408. São concedidos pelo Presidente da República, de acordo com o artigo 

84, inciso XII, da Constituição Federal409. 

                                            
403 Guilherme de Souza Nucci, Código penal comentado, p. 550. Julio Fabbrini Mirabete, 
Manual de direito penal, Vol. 1, pp. 362/363. Edgard Magalhães Noronha, Direito penal, Vol. 
1, pp. 332/333. 
404 Guilherme de Souza Nucci, Código penal comentado, pp. 551/553. Julio Fabbrini 
Mirabete, Manual de direito penal, Vol. 1, pp. 364/365. Edgard Magalhães Noronha, Direito 
penal, Vol. 1, pp. 334/336. Celso Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Junior, 
Fábio M. de Almeida Delmanto, Código penal comentado, pp. 392/393.  
405 Ibid., p. 554. Ibid., pp. 365/366. Ibid., pp. 339/340. Ibid., p. 393.  
406 O artigo 21, inciso XVII, da Constituição Federal, dispõe: “Compete à União: (...) XVII – 
conceder anistia; (...)”.  
407 O artigo 48, inciso VIII, da Constituição Federal, dispõe: “Cabe ao Congresso Nacional, 
com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 
49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: 
(...) VIII – concessão de anistia; (...)”. 
408 Guilherme de Souza Nucci, Código penal comentado, pp. 554/560. Julio Fabbrini 
Mirabete, Manual de direito penal, Vol. 1, pp. 366/368. Edgard Magalhães Noronha, Direito 
penal, Vol. 1, pp. 340/342. Celso Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Junior, 
Fábio M. de Almeida Delmanto, Código penal comentado, p. 393. 
409 O artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, dispõe: “Compete privativamente ao 
Presidente da República: (...) XII – conceder indulto e comutar penas, com audiência, se 
necessário, dos órgãos instituídos em lei; (...)”. 
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  A abolitio criminis (nova lei que retroage, desconsiderando o fato crime) 

foi comentada anteriormente, junto ao artigo 2º, do Código Penal. 

  A prescrição pode ser da pretensão punitiva ou da pretensão 

executória. A decadência aqui em direito penal se refere à perda do direito de ação 

penal de iniciativa privada (queixa) por decurso do prazo para a mesma, ou perda do 

prazo para a representação, nas ações penais públicas condicionadas410; o artigo 

103, do Código Penal, dispõe: 

 “Salvo disposição  expressa em contrário, o ofendido decai do 
direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro 
do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a 
saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 
deste Código, do dia em que se esgota o prazo para 
oferecimento da denúncia.” 

 

A perempção é a perda do querelante por sua inércia, do direito de 

prosseguir com a ação penal de iniciativa privada, sendo prevista no artigo 60, do 

Código de Processo Penal411. 

  A renúncia do direito de queixa pelo ofendido e pelo perdão aceito pelo 

ofendido, nos crimes de ação penal de iniciativa privada, são simples e 

autoexplicativos, nos quais não nos deteremos412. 

  A retratação do agente também é causa de extinção da punibilidade, 

sendo prevista em alguns casos pela lei413. 

                                            
410 Guilherme de Souza Nucci, Código penal comentado, pp. 560/562. Julio Fabbrini 
Mirabete, Manual de direito penal, Vol. 1, pp. 368/372. Edgard Magalhães Noronha, Direito 
penal, Vol. 1, pp. 343/345. Celso Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Junior, 
Fábio M. de Almeida Delmanto, Código penal comentado, pp. 394/395. 
411 O artigo 60, do Código de Processo Penal, dispõe: “Nos casos em que somente se 
procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal: I – quando, iniciada esta, 
o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 (trinta) dias seguidos; 
II – quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em 
juízo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer das 
pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no art. 36; III – quando o querelante 
deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar 
presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais; IV – quando, 
sendo querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor.” 
412 Guilherme de Souza Nucci, Código penal comentado, p. 562. Julio Fabbrini Mirabete, 
Manual de direito penal, Vol. 1, pp. 373/376. Celso Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto 
Delmanto Junior, Fábio M. de Almeida Delmanto, Código penal comentado, pp. 395/396. 
413 Guilherme de Souza Nucci, Código penal comentado, pp. 562/564. Julio Fabbrini 
Mirabete, Manual de direito penal, Vol. 1, pp. 378/381. Celso Delmanto, Roberto Delmanto, 
Roberto Delmanto Junior, Fábio M. de Almeida Delmanto, Código penal comentado, p. 107. 
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  O perdão judicial está previsto na lei em alguns casos, sendo uma 

clemência estatal, podendo ser considerado uma escusa absolutória414. 

 

6.2 - Da extinção da punibilidade para os crimes tributários 

 

  Sobre a extinção da punibilidade nos crimes tributários, primeiramente 

devemos verificar sobre a possibilidade das hipóteses de extinção da punibilidade 

previstas no artigo 107, do Código Penal, poderem ser aplicadas ou não, em relação 

aos crimes tributários. Vamos a elas:  

 

6.2.1 - Pela morte do agente  

 

Em relação à morte do agente de um crime tributário, não há dúvida de 

que não poderão ser aplicadas as sanções penais, pois é de conhecimento notório 

de que a responsabilidade penal é pessoal e intransferível415, portanto as penas 

restritivas de direito e privativas de liberdade (espécies de sanções penais) não 

serão aplicadas. A dúvida poderia surgir em relação à aplicação das multas. Em 

relação às multas, temos que verificar se são multas penais (isto é, aplicadas em 

processo-crime) ou se são multas não penais (aplicadas, por exemplo, 

administrativamente). Se forem multas penais, as mesmas também não poderão ser 

aplicadas, no caso, aos sucessores do condenado por crime tributário, o que seria 

feito até os limites da herança. Entretanto, se forem multas não penais, como as 

administrativas, acreditamos que as mesmas podem ser aplicadas (custeadas pelos) 

aos sucessores do acusado por crime tributário, até os limites da herança416; neste 

                                            
414 Guilherme de Souza Nucci, Código penal comentado, pp. 564/566. Julio Fabbrini 
Mirabete, Manual de direito penal, Vol. 1, p. 376. Edgard Magalhães Noronha, Direito penal, 
Vol. 1, pp. 365/367. Celso Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Junior, Fábio M. 
de Almeida Delmanto, Código penal comentado, pp. 396/398. 
415 O artigo 5º, inciso XLV, da Constituição Federal, dispõe: “(...) XLV – nenhuma pena 
passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação 
do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles 
executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;” 
416 O artigo 131, inciso II, do Código Tributário Nacional, dispõe: “São pessoalmente 
responsáveis: (...) II – o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos 
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último caso, do monte-mor sairão os recursos para o pagamento dos tributos, 

acessórios e multas não penais (para quem preferir separar qualquer outra 

obrigação tributária, que não o tributo em si, das multas, especificamente). Não são 

todos os autores que fazem essa distinção entre multas penais e multas não-penais. 

“Diferentemente do que ocorre com a relação penal tributária, a 
elação de multa tributária não é extinta com a morte do agente. 
A responsabilidade tributária se transfere para os sucessores 
dentro do limite da herança, segundo prescrição do art. 131, II, 
do Código Tributário Nacional. A responsabilidade penal é 
pessoal, é daquele que praticou o crime, é intransferível, por 
isso se extingue com a morte do sujeito passivo. Por referir-se 
exclusivamente ao sujeito passivo, esta causa de extinção da 
punibilidade não se comunica às demais relações penais que, 
porventura, existem em razão do concurso de agentes, pois os 
demais sujeitos continuarão a denotar o critério pessoal da 
regra-matriz de incidência penal.” (DE CARVALHO, 2009, pp. 
273/274). 

 “A morte do agente extingue os efeitos da condenação. Não os 
efeitos civis do crime. Mas pela pena pecuniária, que não é um 
efeito civil e sim uma sanção penal, se imposta e não paga não 
responderão os herdeiros porque a responsabilidade penal é 
sempre pessoal.” (MACHADO, 2008, p. 88). 

“A pena de multa a que o réu morto foi condenado terá que ser 
paga por seus herdeiros?” 

“Não, a punibilidade com a morte foi julgada extinta e poena de 
multa é punição”. (JORGE, 2007, p. 337). 

 

6.2.2 – Pela anistia, graça ou indulto 

 

  Sobre a graça (indulto individual) e o indulto, não nos parece haver 

dúvidas com relação à possibilidade de serem aplicadas em relação a crimes 

tributários, extinguindo suas punibilidades. 

  Já com relação à anistia, primeiramente não podemos confundir a 

anistia penal, com a anistia tributária, prevista no artigo 180, do Código Tributário 

Nacional, que dispõe:  

“A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas 
anteriormente à vigência da lei que a concede, não se 

                                                                                                                                        
pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao 

montante do quinhão, do legado ou da meação; (...)”. 
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aplicando: I – aos atos qualificados em lei como crimes ou 
contravenções e aos que, mesmo sem essa qualificação, 
sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito 
passivo, ou por terceiro em benefício daquele; II – salvo 
disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio 
entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas.”  

 

Em nossa opinião, não há nenhum óbice a uma anistia, perdoar um 

crime tributário, desde que seja feita nos moldes do disposto nos artigos 21, inciso 

XVII e 48, inciso VIII, da Constituição Federal, ou seja, ser concedida pelo 

Congresso Nacional e submetida à sanção do Presidente da República; entretanto 

em relação à anistia tributária, ou seja, a que perdoe infrações tributárias, que 

deverá ser elaborada pela pessoa política titular da competência tributária, para o 

tributo em questão, ela não pode, em nossa opinião, ser estendida aos crimes 

tributários, pela expressa vedação veiculada no artigo 180, inciso I, do Código 

Tributário Nacional. Concorda conosco Aurora Tomazini de Carvalho: 

“Difere da anistia tributária que é o perdão de multa em 
decorrência do não pagamento do tributo ou não-cumprimento 
de deveres instrumentais. A anistia tributária não interfere na 
relação jurídica penal, nem na sua constituição. Aliás esta, na 
esfera tributária, não ode ser concedida aos atos qualificados 
em elei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem 
esta qualificação sejam praticados com dolo, fraude ou 
simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício 
daquele conforme determina o art. 180, I, do Código Tributário 
Nacional.” (DE CARVALHO, 2009, p. 274).  

 

  Discorda de nossa opinião Wiliam Wanderley Jorge: 

“Vale dizer: todas as vezes que a lei anistiar a obrigação 
tributária estadual ou municipal, desaparecerá 
automaticamente a figura penal ocorrida sob a égide da lei 
anterior. A anistia federal, estadual ou municipal atinge a parte 
em branco da lei penal, posto que desconstitui o substrato 
tributário do tipo penal.” 

“Não seria contraditório que a lei fiscal afirmasse que o 
contribuinte está perdoado e não mais deva pagar o tributo, e a 
lei penal continuasse a punir? A anistia, assim, no Âmbito 
tributário, repercute na seara do Direito Penal Tributário.” 
(JORGE, 2007, p. 338). 
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6.2.3 - Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso  

 

  Nenhuma dúvida há em relação à possibilidade de aplicação de abolitio 

criminis a um crime tributário. 

 

6.2.4 – Pela decadência ou pela perempção 

 

  A decadência e a perempção, previstas no inciso IV, do artigo 107, do 

Código Penal, não se aplicam aos crimes tributários, pois estes são sempre de ação 

penal pública incondicionada, sendo que a perempção se refere a casos de ação 

penal pública de iniciativa privada e a decadência a casos de ação penal pública 

condicionada e ação penal de iniciativa privada. Não podemos nos confundir com 

decadência tributária, prevista nos artigos 173 e 150, § 4º, ambos do Código 

Tributário Nacional. 

   

6.2.5 – Pela prescrição 

 

  O tema da prescrição, por ter uma série de minúcias, merece um 

subcapítulo próprio. Geralmente, nos demais “ramos do direito”, que não o penal, é 

associada à idéia de prescrição à da perda do direito de ação por decurso de prazo, 

ao passo que à decadência é associada à idéia de perda do direito em si, pelo 

decurso do prazo, ou seja, havendo a decadência, nem se falará em prescrição, pois 

quem perde o direito em si, não terá em consequência o direito da ação para 

defendê-lo. 

  Como já comentamos brevemente, em termos de direito penal, temos 

duas espécies de prescrição, sendo que as duas também se referem aos crimes 

tributários, sendo elas: prescrição da pretensão punitiva417 (antes do trânsito em 

                                            
417 O artigo 109, do Código Penal, dispõe: “A prescrição, antes de transitar em julgado a 
sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da 
pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I – em 20 (vinte) anos, se o 
máximo da pena é superior a 12 (doze); II – em 16 (dezesseis) anos, se o máximo da pena 
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julgado da sentença penal final) e prescrição da pretensão executória418 (após o 

trânsito em julgado da sentença penal final condenatória). 

  Entretanto, há mais dois casos de prescrição da pretensão punitiva, 

mas que tomam por base a pena fixada em concreto (ao caso em questão): a 

prescrição superveniente (ou intercorrente ou subsequente), sendo baseada no § 1º, 

do artigo 110, combinado com o artigo 109, ambos do Código Penal, podendo surgir 

após o trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, 

contada pela pena em concreto no período entre a sentença condenatória e o seu 

trânsito em julgado e a prescrição retroativa, sendo baseada nos §§ 1º e 2º, do 

artigo 110, combinado com o artigo 109, ambos do Código Penal, levando em conta 

a pena em concreto, sendo contada da sentença condenatória até o recebimento da 

denúncia ou entre o recebimento da denúncia até a data do fato419. 

                                                                                                                                        
é superior a 8 (oito) anos e não excede a 12 (doze); III – em 12 (doze) anos, se o máximo da 
pena é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito); IV – em 8 (oito) anos, se o 
máximo da pena é superior a 2 (dois) e não excede a 4 (quatro); V – em 4 (quatro) anos, se 
o máximo da pena é igual a 1 (um) ano, ou, sendo superior não excede a 2 (dois); VI – em 3 
(três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. Parágrafo único. Aplicam-se às 
penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.” 
418 O artigo 110, do Código Penal, dispõe: “A prescrição depois de transitar em julgado a 
sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no 
artigo anterior, aos quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente. § 1º 
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou 
depois de improvido seu recurso, regula-se pela aplicada, não podendo, em nenhuma 
hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.  
419 “44. Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente: é a prescrição da pretensão 
punitiva, com base na pena aplicada, com trânsito em julgado para a acusação ou desde 
que improvido seu recurso, que ocorre entre a sentença condenatória e o trânsito em 
julgado desta. Eventualmente, pode se dar entre o acórdão condenatório (imaginemos, 
ilustrando, que o juiz de primeira instância absolveu o réu, o órgão acusatório recorreu e o 
tribunal, dando provimento ao apelo, proferiu condenação) e o trânsito em julgado deste 
julgado para a defesa.” (...) “(...)45. Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão 
punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-
se em conta prazos anteriores à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se 
faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, 
a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não 
ocorreu entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença 
condenatória.” (NUCCI, 2010, pp. 572/574).  
“As formas de prescrição: Embora sejam duas as espécies, a prescrição pode ocorrer de 
quatro formas diferentes: 1ª Prescrição da pretensão punitiva (ou ‘da ação penal’), art. 109. 
2ª Prescrição subsequente (ou superveniente) à sentença condenatória, § 1º do art. 110, 
combinado com o art. 109. 3ª Prescrição retroativa, §§ 1º e 2º do art. 110, combinados com 
o art. 109. 4ª Prescrição da pretensão executória (ou ‘da condenação’) art. 110, caput. As 

três primeiras formas pertencem à espécie básica de prescrição da pretensão punitiva (ou 
‘da ação penal’) e só a última forma concerne à espécie de prescrição da pretensão 
executória (ou da ‘condenação’).” (DELMANTO, DELMANTO, DELMANTO JUNIOR E 
DELMANTO, 2011, p. 404). 
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  Haveria ainda, para alguns, com o que não concordamos, a 

denominada “prescrição virtual”, que seria uma prescrição considerada 

antecipadamente, com base numa pena que possivelmente seria aplicada ao 

acusado, Não concordamos com a mesma, por não haver previsão legal e por se 

basear numa pena hipotética420. 

  Traremos a compilação de teorias que tentam explicar e fundamentar o 

instituto da prescrição, elaborada pelo professor Guilherme de Souza Nucci: 

“Há várias teses fundamentando a existência da prescrição em 
diversos ordenamentos jurídicos, inclusive no nosso. Podem-se 
enumerar as seguintes: a) teoria do esquecimento: baseia-se 
no fato de que, após o decurso de certo tempo, que varia 
conforme a gravidade do delito, a lembrança do crime apaga-
se da mente da sociedade, não mais existindo o temor causado 
pela sua prática, deixando, pois, de haver motivo para a 
punição; b) teoria da expiação moral: funda-se na ideia de que, 
com o decurso do tempo, o criminoso sofre a expectativa de 
ser, a qualquer tempo, descoberto, processado e punido, o que 
já lhe serve de aflição, sendo desnecessária a aplicação da 
pena; c) teoria da emenda do delinquente: tem por base o fato 
de que o decurso do tempo traz, por si só, mudança de 
comportamento, presumindo-se a sua regeneração e 
demonstrando a desnecessidade da pena; d) teoria da 
dispersão das provas: lastreia-se na ideia de que o decurso do 
tempo provoca a perda das provas, tornando quase impossível 
realizar um julgamento justo muito tempo depois da 
consumação do delito. Haveria maior possibilidade de 
ocorrência de erro judiciário; e) teoria psicológica: funda-se na 
ideia de que, com o decurso do tempo, o criminoso altera o seu 
modo de ser e de pensar, tornando-se pessoa diversa daquela 
que cometeu a infração penal, motivando a não aplicação da 
pena. Em verdade, todas as teorias, em conjunto, explicam a 
razão de existência da prescrição, que não deixa de ser 
medida benéfica e positiva, diante da inércia do Estado em sua 
tarefa de investigação e apuração do crime.” (NUCCI, 2010, p. 
560). 

 

  Sobre essas teorias opinamos: sobre a “teoria do esquecimento”, 

perguntamos se esse esquecimento também ocorre pela vítima e seus familiares; 

sobre a “teoria da expiação moral”, essa aflição do condenado nunca poderia se 

substituir à pena, devendo ambas coexistirem; sobre a “teoria da emenda do 

delinquente”, pressupor a mudança de comportamento do criminoso é ser utópico, 

                                            
420 Guilherme de Souza Nucci, Código Penal comentado, pp. 560/570. 
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sem nenhum fundamento concreto, ainda mais que há a possibilidade de seu 

comportamento piorar e não melhorar, o que infelizmente, no  nosso país, é muito 

comum; sobra a “teoria da dispersão das provas”, achamos que possa realmente 

haver mais dificuldades na apuração dos crimes, mas isso é relativo, varia de caso a 

caso e isso não poderia ser generalizado; e por fim, sobre a “teoria psicológica”, 

podemos dizer o mesmo do que a respeito da “teoria da emenda do delinquente”, 

pois é totalmente contrária à nossa realidade, sendo que na maioria dos casos, 

quando há mudança no comportamento do criminoso, ela ocorre para pior. 

Acreditamos que a explicação é simples: tudo na vida e no direito tem prazo e forma, 

sendo que isso no direito, busca trazer uma maior segurança jurídica, no sentido de 

estabilização de expectativas com o próprio direito e em última análise, com o 

Estado, que, nem que tencionasse, teria condições pragmáticas de implementar um 

direito sem limites temporais, o que também traria insegurança jurídica, por poder 

perpetuar os conflitos que ocorressem na sociedade, o que significaria que nunca 

seriam solucionados e o fim do direito, como estabilizador social, estaria perdido ab 

initio e até poderia potencializá-los.   

   Em relação aos crimes tributários há um problema específico em 

relação à prescrição, no tocante ao momento em que devemos considerar 

consumados esses crimes, pois a prescrição da pretensão punitiva é contada do dia 

da consumação do crime, nos moldes do disposto no art. 111, inciso I, do Código 

Penal, que dispõe: “A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, 

começa a correr: I – do dia em que o crime se consumou; (...)”. Em relação aos 

crimes tributários formais (no tipo penal há á descrição de uma conduta – omissiva 

ou comissiva - e há a descrição de nenhum resultado, mas eles se consumam com a 

conduta independentemente do resultado ocorrer), como é o caso do artigo 168-A, 

do Código Penal e do artigo 2º, da Lei nº 8.137/90, não há problemas, pois esses 

crimes se consumam com a conduta (ação ou omissão) e da sua data é que começa 

a correr o prazo da prescrição da pretensão punitiva.  

  O problema surge em relação ao momento consumativo dos crimes 

tributários materiais (artigos 334, in fine e 337-A, ambos do Código Penal e os do 

artigo 1º, da Lei nº 8.137/90). Em relação a esses crimes, mantendo a coerência 

com nossa opinião a respeito da execução fiscal lhes é no caso uma prejudicial 

necessária, para seus respectivos processos-crime, defendemos que a consumação 
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dos mesmos só se daria com o trânsito em julgado das respectivas execuções 

fiscais, nas quais ficasse comprovado a existência de débito tributário, sendo que 

até lá a prescrição não correria, nos termos do disposto no artigo 116, inciso I, do 

Código Penal, como comentamos nos Subcapítulos 5.2 a 5.6). Entretanto, de acordo 

com a Súmula Vinculante nº 24, do Supremo Tribunal Federal que dispõe: “Não se 

tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da 

Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.”, só haverá a consumação 

desses crimes tributários, com o lançamento definitivo dos respectivos tributos, ou 

seja, a decisão final administrativa (contra a qual não caibam mais recursos, isto é, 

não pode se modificada na esfera administrativa), contando-se daí, o prazo 

prescricional, o que prestigia o disposto no artigo 83, da Lei nº 9.430/96 (vide 

subcapítulo 5.2). A discussão foi pacificada no HC nº 81.611 DF, no Supremo 

Tribunal Federal, julgado no dia 10/12/2003 e publicado no DJ do dia 13/05/2005, 

que teve a seguinte ementa:  

“EMENTA: I. Crime material contra a ordem tributária (L. 
8137/90, art. 1º): lançamento do tributo pendente de decisão 
definitiva do processo administrativo: falta de justa causa para 
a ação penal, suspenso, porém, o curso da prescrição 
enquanto obstada a sua propositura pela falta do lançamento 
definitivo. 1. Embora não condicionada a denúncia à 
representação da autoridade fiscal (ADInMC 1571), falta justa 
causa para a ação penal pela prática do crime tipificado no art. 
1º da L. 8137/90 – que é material ou de resultado -, enquanto 
não haja decisão definitiva do processo administrativo de 
lançamento, quer se considere o lançamento definitivo uma 
condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo de 
tipo. 2. Por outro lado, admitida por lei a extinção da 
punibilidade do crime pela satisfação do tributo devido, antes 
do recebimento da denúncia (L. 9249/95, art. 34), princípios e 
garantias constitucionais eminentes não permitem que, pela 
antecipada propositura da ação penal, se subtraia do cidadão 
os meios que a lei mesma lhe propicia para questionar, perante 
o Fisco, a exatidão do lançamento provisório, ao qual se 
devesse submeter para fugir ao estigma e às agruras de toda 
sorte do processo criminal. 3. No entanto, enquanto dure, por 
iniciativa do contribuinte, o processo administrativo suspende o 
curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem 
tributária que dependa do lançamento definitivo.”421     

                                            
421 “ADI 1571/UF EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 83 da L. nº 9.430, de 
27.12.1996. 3. Argüição de violação ao art. 129, I da Constituição. Notitia criminis 
condicionada ‘à decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito 
tributário’. 4. A norma impugnada tem como destinatários os agentes fiscais, em nada 
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6.2.6 – Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação 

penal de iniciativa privada 

  

  Essas possibilidades previstas no inciso V, do artigo 107, do Código 

Penal, não se aplicam aos crimes tributários, pois estes são sempre de ação penal 

pública incondicionada. 

 

6.2.7 – Pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite 

 

  Acreditamos que podemos considerar o pagamento integral do tributo e 

seus acessórios, bem como o parcelamento, como espécies de retratação do 

agente, no tocante aos crimes tributários, sendo que falaremos desse tema a seguir, 

em capítulo próprio. 

 

6.2.8 – Pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei 

 

  Em relação aos crimes tributários há duas hipóteses de perdão judicial: 

a) a prevista no § 3º, do artigo 168-A, do Código Penal, que dispõe: 

“Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as 
contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma 
legal ou convencional: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) 
anos, e multa. (...) § 3º É facultado ao juiz deixar de aplicar a 
pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e 
de bons antecedentes, desde que: I – tenha promovido, após o 
início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o 
pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive 
acessórios; ou II – o valor das contribuições devidas, inclusive 
acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela 

                                                                                                                                        
afetando a atuação do Ministério Público. É obrigatória, para a autoridade fiscal, a remessa 
da notitia criminis ao Ministério Público. 5. Decisão que não afeta orientação fixada no HC 
81.611. Crime de resultado. Antes de constituído definitivamente o crédito tributário não há 
justa causa para a ação penal. O Ministério Público pode, entretanto, oferecer denúncia 
independentemente da comunicação, dita ‘representação tributária’, se, por outros meios, 
tem conhecimento do lançamento definitivo. 6. Não configurada qualquer limitação à 
atuação do Ministério Público para propositura da ação penal pública pela prática de crimes 
contra a ordem tributária. 7. Improcedência da ação.” 
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previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo 
para o ajuizamento de suas execuções fiscais.” (g.n.) 

 

 e b) a prevista no § 2º, do artigo 337-A, do Código Penal, que dispõe:  

“Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social 
previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes 
condutas: (...) § 2º É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena 
ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de 
bons antecedentes, desde que: I – (Vetado.) II – o valor das 
contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou 
inferior àquele estabelecido pela previdência social, 
administrativamente, como sendo o mínimo par ao ajuizamento 
de suas execuções fiscais. (...)” (g.n.). 

 

6.3 – Da extinção da punibilidade específica para os crimes tributários  

 

  Passaremos a falar agora das possibilidades de extinção de 

punibilidade que se referem especificamente aos crimes tributários. 

  A mais comentada e relevante forma de extinção da punibilidade 

específica para os crimes tributários é o pagamento integral dos tributos e de seus 

acessórios. Essa forma de extinção da punibilidade vem sofrendo modificações 

sucessivas ao longo do tempo, o que faz que com que seja necessária uma análise 

histórica do tema. Lembramos que entendemos também como equivalentes ao 

pagamento: a compensação; a transação; a conversão do depósito em renda; a 

consignação em pagamento e a dação em pagamento em bens imóveis, de acordo 

com o artigo 156, do Código Tributário Nacional422. 

A primeira previsão acerca da extinção da punibilidade específica para 

os crimes tributários foi veiculada pela Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965 (lei que 

                                            
422 O artigo 156, do Código Tributário Nacional, dispõe: “Extinguem o crédito tributário: I – o 
pagamento; II – a compensação; III – a transação; IV – a remissão; V – a prescrição e a 
decadência; VI – a conversão de depósito em renda; VII – o pagamento antecipado e a 
homologação do lançamento nos termos do disposto no art. 150 e seus §§ 1º e 4º; VIII – a 
consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do art. 164; IX – a decisão 
administrativa irrevogável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não 
mais possa ser objeto de ação anulatória; X – a decisão judicial passada em julgado; XI – a 
dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. 
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre 
a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos arts. 
144 e 149.”   
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definia o crime de sonegação fiscal), em seu artigo 2º, que dispunha (foi revogado 

expressamente pelo artigo 98, da Lei nº 8.383/91):  

“Extingue-se a punibilidade dos crimes previstos nesta Lei 
quando o agente promover o recolhimento do tributo devido, 
antes de ter início, na esfera administrativa, a ação fiscal 
própria. Parágrafo único. Não será punida com as penas 
cominadas nos arts. 1º e 6º a sonegação fiscal anterior à 
vigência desta Lei.”  

    

A Lei nº 4.729/65 foi tacitamente revogada pela Lei nº 8.137/90, pois 

regulou inteiramente a matéria dos crimes tributários (contra a ordem tributária), nos 

moldes do § 1º, in fine, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 4.657/42 (Lei de introdução às 

normas do direito brasileiro)423. 

Posteriormente, o artigo 14, da Lei nº 8.137/90, tratou de extinção da 

punibilidade nos crimes tributários, pelo pagamento do tributo e acessórios. Esse 

artigo 14 dispunha: “Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos nos arts. 1º a 3º 

quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive 

acessórios, antes do recebimento da denúncia.”. Esse artigo foi revogado 

expressamente pelo artigo 98, da Lei nº 8.383/91. 

No ano de 1995, a Lei nº 9.249/95, novamente veiculou a possibilidade 

de extinção da punibilidade de crime tributário, pelo pagamento do tributo e seus 

acessórios, desde que efetuado antes da denúncia (como na previsão do artigo 14, 

da Lei nº 8.137/90), por intermédio do seu artigo 34, que dispõe: “Extingue-se a 

punibilidade dos crimes definidos na Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e na Lei 

4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente promover o pagamento do tributo ou 

contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia.” 

A Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, lei que instituiu o REFIS 

(Programa de Recuperação Fiscal) confirmou a possibilidade de extinção da 

punibilidade pelo pagamento dos tributos e acessórios, desde que efetuado antes do 

recebimento da denúncia, em seu artigo 15, § 3º, que dispõe:  

                                            
423 O artigo 2º, § 1º, do Decreto-Lei nº 4.657/42, dispõe: “Não se destinando à vigência 
temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1º A lei posterior revoga 
a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando 
regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. (...)” (g.n.). 
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“Art. 15. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente 
aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º da Lei 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990, e no art. 95 da Lei 8.212, de 24 de julho de 
1991, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada 
com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no REFIS, 
desde que a inclusão no referido Programa tenha ocorrido 
antes do recebimento da denúncia criminal. (...) § 3º Extingue-
se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a 
pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento 
integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições 
sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de 
concessão de parcelamento antes do recebimento da denúncia 
criminal.” (g.n.)  

   

  Percebemos que a lei do REFIS trouxe uma inovação em termos dos 

crimes tributários, que foi a possibilidade de concessão de parcelamento dos tributos 

e acessórios, desde que esse parcelamento fosse concedido antes do recebimento 

da denúncia, parcelamento este, que suspendia o curso da prescrição, em relação 

ao crime tributário em tela, durante o período desse parcelamento, até que fosse 

pago inteiramente (até a última  parcela), o que extinguia a punibilidade do crime 

tributário em questão e suspendia também a pretensão punitiva do Estado em 

quanto a pessoa estivesse incluída e adimplente no parcelamento (o Ministério 

Público não poderia denunciá-la, pois haveria falta de justa causa para o processo-

crime).  Essa possibilidade foi prevista no mesmo artigo 15, caput e seus §§ 1º e 2º, 

que dispõem:  

“(...) § 1º A prescrição criminal não corre durante o período de 
suspensão da pretensão punitiva. § 2º O disposto neste artigo 
aplica-se, também: I – a programas de recuperação fiscal 
instituídos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios, que adotem, no que couber, normas estabelecidas 
nesta Lei; II – aos parcelamentos referidos nos arts. 12 e 13. 
(...)”.  

 

  Sobre a previsão do REFIS apenas de pessoas jurídicas, para 

pagamento integral e parcelamento, somos da opinião que dever-se-ia estendê-las 

às pessoas físicas, em nome do princípio da igualdade e por analogia in bonam 

partem.  

  Em nossa opinião, se o pagamento das parcelas do parcelamento 

parar, novamente passará a correr a prescrição criminal, novamente surgindo a 
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pretensão punitiva, e em consequência, o Ministério Público poderá oferecer a 

denúncia por crime tributário (ou se já havia sido proposta, a mesma poderá ser 

recebida pelo juiz), pois para nós, o parcelamento não corresponde ao pagamento 

integral, sendo apenas preparação para o pagamento integral, no sentido que só 

poderá extinguir a punibilidade quando for a última parcela paga. Mas lembramos 

que a ação penal por crime tributário não pode ser proposta contra quem esteja 

cumprindo o parcelamento, pois faltaria justa causa para a mesma (a pretensão 

punitiva do Estado está suspensa). Quem equipara parcelamento ao pagamento, 

com o forma de extinção da punibilidade de crimes tributários o faz defendendo que 

o parcelamento traz uma novação (nova obrigação no lugar da anterior), fazendo 

com que deixe de existir a antiga obrigação tributária. Concorda conosco Aurora 

Tomazini de Carvalho: 

“O parcelamento, conquanto procedimento para o pagamento, 
a este não se equipara, pois não há extinção de obrigação 
tributária enquanto não forem quitadas todas as parcelas. Com 
efeito, a concessão de parcelamento antes do recebimento da 
denúncia, ou antes de iniciada a ação fiscal, só extingue a 
punibilidade penal se a quitação de todas as parcelas também 
for verificada antes destes momentos. Por outro lado, se o 
sujeito passivo se beneficia com o parcelamento antes do 
recebimento da denúncia, ou do início da ação fiscal, mas 
quando da ocorrência destes momentos, ainda não quitou 
todas as prestações. O suporte fáctico para incidência da 
norma da extinção da punibilidade não se verifica e, portanto, 
ela não pode ser aplicada. (...)” 

“(...) Realmente, alguns autores sustentam ser o parcelamento 
uma novação da obrigação tributária. Partindo desta premissa, 
assim como o pagamento, o parcelamento extinguiria a 
obrigação tributária, o que caracterizaria suporte fáctico para a 
incidência da norma de extinção da punibilidade pelo 
pagamento. Para se sustentar este posicionamento é preciso 
interpretar o termo ‘pagamento’, utilizado pela legislação como 
causa extintiva da punibilidade, no sentido de ‘qualquer forma 
de extinção da obrigação tributária’ – ‘se for extinta obrigação 
tributária antes do recebimento da denúncia ou ação fiscal, 
deve ser a extinção da punibilidade penal’, pois, embora a 
propagação dos efeitos da novação e do pagamento sejam os 
mesmos, os fatos jurídicos que os desencadeiam são 
diferentes.” 

“Mesmo assim, nossas premissas não nos permitem considerar 
a concessão de parcelamento do crédito tributário como fato 
jurídico para a exclusão da ‘punibilidade’ (como aplicação da 
norma penal). O parcelamento não substitui a obrigação 
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tributária por outra, é apenas um processo de realização do 
pagamento. Com a incidência da norma de parcelamento, o 
sujeito passivo passa a ter o direito subjetivo de efetuar o 
pagamento de seu débito tributário de forma parcelada, mas a 
extinção deste só ocorrerá com a quitação da última parcela. 
Havendo, portanto, pagamento do tributo, mesmo que no 
sentido de extinção da obrigação tributária, somente após o 
cumprimento do parcelamento.” (DE CARVALHO, 2009, pp. 
306/308). 

 

Não concordam conosco Wiliam Wanderley Jorge e Guilherme de 

Souza Nucci, Roberto Delmanto, Roberto Delmanto Junior e Fabio M. de Almeida 

Delmanto, respectivamente: 

 

“Seja considerando o parcelamento equivalente a pagamento 
do débito tributário ou que afasta o dolo, a verdade é que, ao n 
osso pensar, extingue a punibilidade.” 

“E se ocorrer que o agente obtenha o parcelamento e deixe, 
por alguma razão, de saldar as restantes parcelas?” 

“A inadimplência do parcelamento constitui ilícito civil, não 
sendo passível de reprovação criminal.” 

“O requisito principal é que o parcelamento tenha sido 
solicitado antes do recebimento da denúncia, pouco 
importando que o seu deferimento tenha ocorrido após. É que 
não se pode penalizar o contribuinte em virtude de morosidade 
da burocracia administrativa fazendária.” (JORGE, 2007, pp. 
383/384). 

“45-A. Parcelamento do débito administrativamente: Se houver 
o deferimento, na órbita administrativa, do parcelamento do 
débito, autorizando-se o devedor a efetuar o pagamento, não 
há razão para deixar de excluir a sua punibilidade no campo 
penal. Afinal, o Estado aceitou receber o que lhe era devido e 
empreendeu um acordo com a parte devedora. Não haveria 
sentido algum em se aplicar qualquer punição. Por outro lado, 
há situações, previstas em lei, em que o parcelamento do 
débito suspende a pretensão punitiva do Estado, até que se 
constate o pagamento integral da dívida. Nesse prisma: STJ: 
‘1. No campo do direito penal, não importa verificar a legalidade 
da concessão do parcelamento dos débitos relativos às 
contribuições previdenciárias descontadas dos empregados, 
mas apenas o seu eventual deferimento pela autoridade 
administrativa. 2. Assim, comprovado que o benefício da 
suspensão da pretensão punitiva (Lei 10.684/2003, art. 9º, 
caput), pelo parcelamento do débito, somente veio a lume no 
cenário legal quando já iniciada a persecutio criminis in iuditio, 
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esse fato recomenda o deferimento do direito como medida de 
respeito à igualdade e aos direitos individuais do cidadão, 
previstos na Carta Magna brasileira, independentemente de ter 
sido concretizado após o recebimento da denúncia. 3. Recurso 
desprovido’ (HC 87.324-SP, 6ª T., rel. Maria Thereza de Assis 
Moura, 21.06.2007, v.u.).” (NUCCI, 2010, p. 804). (g.n.).  

“Parcelamento: Sempre foi muito controvertida a questão 
acerca de saber se o parcelamento do débito permite a 
aplicação da causa extintiva da punibilidade prevista no art. 34 
da Lei nº 9.249/95, havendo as seguintes posições a respeito: 
1. A celebração do acordo de parcelamento, com a prova 
regular do pagamento das primeiras parcelas, caracteriza a 
referida causa de extinção da punibilidade. 2. Ainda que o 
parcelamento seja efetuado antes do recebimento da denúncia, 
somente o pagamento integral de todas as parcelas antes 
desta decisão extingue a punibilidade. 3. O acordo de 
parcelamento e confissão de dívida feito antes do recebimento 
da denúncia implica novação e, portanto, a extinção da dívida 
antiga e o surgimento de outra nova, operando efeito jurídico 
idêntico ao do pagamento. 4. Embora não configure o art. 34, o 
parcelamento ou a concessão de prazo pelo Fisco para o 
pagamento do débito afasta a justa causa para a ação penal. 
Afigura-se-nos correta a primeira (1) posição; caso assim não 
se entenda, inegavelmente faltará justa causa para o 
recebimento da denúncia (posição 4). Com efeito, importante 
lembrar que o referido art. 34 não diz se o promover é integral 
ou parcelado. Por outro lado, a expressão ‘promover o 
pagamento’ constante deste dispositivo tem o sentido de dar 
início ao pagamento; e o parcelamento, sem sombra de dúvida, 
constitui, em si, modalidade de promoção de pagamento, tendo 
desse modo, sido atingido o escopo da norma jurídica, qual 
seja, a arrecadação tributária. A terceira Seção do STJ 
pacificou-se neste sentido. (vide jurisprudência abaixo). De 
toda forma, caso assim não se entenda, estando o acordo de 
parcelamento em andamento ou mesmo durante o prazo 
concedido para pagamento pela Receita ou pelo INSS, a ação 
penal não pode iniciar-se. Por evidente falta de justa causa 
(posição 4). Todavia, a questão sobre os efeitos penais do 
parcelamento sofreu alteração com a edição das Leis nºs 
9.694/00 (‘REFIS I’) e 10.684/00 (‘PAES’).” (DELMANTO, 
DELMANTO JUNIOR, DELMANTO, 2006, pp. 367/368). (g.n.).            

   

  Posteriormente foi editada a lei que previa o PAES, Lei nº 10.684, de 

30 de maio de 2003 que previu, no seu artigo 9º, a suspensão da pretensão punitiva 

do Estado e suspensão do curso da prescrição penal, durante o tempo em que a 

pessoa (a lei fala apenas em pessoa jurídica, mas como já defendemos, deve ser 
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estendida a possibilidade também às pessoas físicas, pelo princípio da igualdade e 

por analogia in bonam partem) estivesse no programa do parcelamento e adimplente 

e previu também a extinção da punibilidade dos crimes tributários, com o pagamento 

integral dos tributos e acessórios, mas o fez com uma grande novidade, que foi 

permitir, tanto o requerimento do parcelamento, quanto o pagamento integral do 

triduto a qualquer momento, ou seja, não sendo mais necessário que ambos 

ocorressem antes do recebimento da denúncia, como fora feito até então por nossa 

legislação. Essa novidade (possibilidade de requerimento do parcelamento e 

pagamento integral do tributo e acessórios a qualquer momento) por ser uma 

novatio legis in mellius (ou lex mitior) por beneficiar a situação dos envolvidos, deve 

retroagir e ser aplicada para todos os casos anteriores à sua vigência, além de 

obviamente, aos posteriores à sua vigência. Não concordamos com quem defende 

que só poder-se-iam favorecer os diretamente envolvidos no PAES (Parcelamento 

Especial de débitos junto à Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria – Geral da 

Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social), veiculado por essa lei, 

pois estaríamos assim concedendo privilégios a alguns em detrimento de muitos 

outros, o que ofenderia o princípio da isonomia. Sobre o parcelamento, mantemos a 

opinião que não corresponde exatamente ao pagamento, no tocante à extinção da 

punibilidade, no sentido que apenas após o pagamento da última parcela é que 

deverá haver a extinção da punibilidade. O artigo 9º, da Lei nº 10.684/2003, dispõe:  

“Art. 9º É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente 
aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º da Lei 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990, e nos arts. 168 A e 337 A do Decreto-lei 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, durante o 
período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente 
dos aludidos crimes estiver incluída no regime de 
parcelamento. § 1º A prescrição criminal não corre durante o 
período de suspensão da pretensão punitiva. § 2º Extingue-se 
a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a 
pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento 
integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições 
sociais, inclusive acessórios.” 

 

  Também sempre defendemos que essas disposições acerca de 

pagamento integral do tributo e acessórios, extinguindo a punibilidade do crime 

tributário e parcelamento, com suspensão da pretensão punitiva estatal e suspensão 

do curso do prazo prescricional, devem ser estendidas ao crime de descaminho, 
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previsto no artigo 334, in fine, do Código Penal, pelo fato do mesmo ser um crime 

tributário, fazendo com que haja harmonia no tocante a todos os crimes tributários, e 

não discriminação ofensiva à igualdade, em relação ao crime de descaminho, 

justificando por uma interpretação sistemática e também teleológica dessa 

legislação específica.  

  Lembremos também a Medida Provisória nº 303/06, que instituiu o 

PAEX (Parcelamento Excepcional), mas que não trazia disposições referentes a 

eventuais crimes tributários, mas estes deveriam sofrer a influência com a 

suspensão da pretensão punitiva estatal e suspensão do curso da prescrição penal, 

até que fosse paga a última parcela do parcelamento, que extinguia a punibilidade 

penal. 

  Novamente foi editada nova lei que disciplinava esse nosso assunto, 

agora foi a vez da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, em seus artigos 67, 68 e 

69, que dispõem, respectivamente: 

“Art. 67. Na hipótese de parcelamento do crédito tributário 
antes do oferecimento da denúncia, essa somente poderá ser 
aceita na superveniência de inadimplemento da obrigação 
objeto da denúncia.” 

“Art. 68. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente 
aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º da Lei 8137, de 27 de 
dezembro de 1990, e nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-lei 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, limitada a 
suspensão aos débitos que tiverem sido objeto de concessão 
de parcelamento, enquanto não forem rescindidos os 
parcelamentos de que tratam os arts. 1º a 3º desta Lei, 
observado o disposto no art. 69 desta Lei. Parágrafo único. A 
prescrição criminal não corre durante o período de suspensão 
da pretensão punitiva.” 

“Art. 69. Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no art. 
68 quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar 
o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e 
contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido 
objeto de concessão de parcelamento. Parágrafo único. Na 
hipótese de pagamento efetuado pela pessoa física prevista no 
§ 15 do art. 1º desta Lei, a extinção da punibilidade ocorrerá 
com o pagamento integral dos valores correspondentes à ação 
penal.”424 

                                            
424 O artigo 1º, § 15, da Lei nº 11.941/09, dispõe: “Poderão ser pagos ou parcelados, em até 
180 (cento e oitenta) meses, nas condições desta Lei, os débitos administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e os débitos para com a Procuradoria-Geral da 
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  Nessa lei não houve mudanças quanto ao tempo limite para se 

requerer o parcelamento ou efetuar o pagamento integral do tributo e seus 

acessórios, permitindo que os mesmos pudessem ocorrer mesmo após o 

oferecimento da denúncia. 

  Recentemente foi editada a Lei nº 12.382, de 25 de fevereiro de 2011, 

que novamente veiculou o nosso assunto aqui tratado, no seu artigo 6º e modificou 

totalmente a forma que vinha sendo utilizada na disciplina dessa matéria, retornando 

à forma que disciplinava a matéria na época e após a Lei nº 9.249/95, em seu artigo 

34 e na Lei que instituiu o REFIS (Lei nº 9.964/00, em seu artigo 15, § 3º), pois 

novamente passou a exigir para extinguir a punibilidade dos crimes tributários, que o 

pagamento integral do tributo e seus acessórios, fosse efetuado até o recebimento 

da denúncia e a suspensão da pretensão punitiva do Estado, bem como a 

suspensão do curso do prazo prescricional para os crimes tributários, só poderão 

ocorrer quando o parcelamento também for requerido antes do recebimento da 

denúncia. Passaremos a tentar justificar nossa posição. O artigo 6º, da Lei nº 

12.382, de 25 de fevereiro, dispõe: 

“O art. 83 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar acrescido dos seguintes §§ 1º a 5º, renumerando-se o 
atual parágrafo único para § 6º:  

“Art. 83. ........................................ 

“§ 1º Na hipótese de concessão de parcelamento do crédito 
tributário, a representação fiscal para fins penais somente será 

                                                                                                                                        
Fazenda Nacional, inclusive o saldo remanescente dos débitos consolidados no Programa 
de Recuperação Fiscal – REFIS, de que trata a Lei 9.964, de 10 de abril de 2000, no 
Parcelamento Especial – PAES, de que trata a Lei 10.684, de 30 de maio de 2003, no 
Parcelamento Excepcional – PAEX, de que trata a Medida Provisória 303, de 29 de junho de 
2006, no parcelamento previsto no art. 38 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e no 
parcelamento previsto no art. 10 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002, mesmo que tenham 
sido excluídos dos respectivos programas e parcelamentos, bem como os débitos 
decorrentes do aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI oriundos da aquisição de matérias-primas, material de embalagem e 
produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto 6.006, de 28 de dezembro de 2006, com 
incidência de alíquota 0 (zero) ou como não tributados. (...) § 15 A pessoa física 
responsabilizada pelo não pagamento ou recolhimento de tributos devidos pela pessoa 
jurídica poderá efetuar, nos mesmos termos e condições previstos nesta Lei, em relação à 
totalidade ou à parte determinada dos débitos: I – pagamento; II – parcelamento, desde que 
com a anuência da pessoa jurídica, nos termos a serem definidos el regulamento. (...)” 
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encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa 
física ou jurídica do parcelamento.” 

“§ 2º É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos 
crimes previstos no caput, durante o período em que a pessoa 
física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos 
aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o 
pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do 
recebimento da denúncia criminal.” 

“§ 3º A prescrição criminal não corre durante o período de 
suspensão da pretensão punitiva.” 

§ 4º Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no caput 
quando a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o 
agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de 
tributos, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de 
concessão de parcelamento.” 

“§ 5º O disposto nos §§ 1º a 4º não se aplica nas hipóteses de 
vedação legal de parcelamento.” 

“§ 6º As disposições contidas no caput do art. 34 da Lei nº 
9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicam-se aos processos 
administrativos e aos inquéritos e processos em curso, desde 
que não recebida a denúncia pelo juiz.” 

    

  O § 6º, do artigo, da Lei nº 12.382/2011 determinou que fossem 

novamente aplicadas as disposições contidas no artigo 34, da Lei nº 9.249/95, ou 

seja, que só extinguiria a punibilidade de crimes tributários, o pagamento (que para 

nós significa integral, como já explicamos anteriormente) do tributo e seus 

acessórios, desde que o mesmo fosse efetuado até o recebimento da denúncia. 

Percebemos claramente que essa norma se consubstancia numa novatio legis in 

pejus (lex gravior) e por isso só de vê ser aplicada para os eventos ocorridos a partir 

do início de sua vigência, ou seja, 25 de fevereiro de 2011. Com relação ao 

parcelamento também houve a mesma mudança, ou seja, uma novatio legis in pejus 

(lex gravior) também veiculada pelo artigo 6º, mas em seus §§ 1º a 5º (que deram 

nova redação ao artigo 83, da Lei nº 9.430/96), exigindo que o parcelamento 

também deva ser requerido antes do recebimento da denúncia, ou seja, a partir de 

25 de fevereiro de 2011, o pagamento integral do tributo e seus acessórios só 

extinguirá a punibilidade por crime tributário, se e somente se, for feito antes do 

recebimento da denúncia, sendo que o parcelamento também deve ser requerido 

antes do recebimento da denúncia, para que a pretensão punitiva do Estado fique 

suspensa e não tenha curso o prazo prescricional penal desse crime tributário. 
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(quando for paga a última parcela do parcelamento, extinguir-se-á a punibilidade do 

crime tributário). 

  Sobre a Lei nº 12.382/2011, devemos fazer uma grave crítica ao seu 

processo legislativo, pois o mesmo não respeitou o disposto no artigo 7º, da Lei 

Complementar nº 95/98, que dispõe: 

“Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o 
respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes 
princípios: I – excetuadas as codificações, cada lei tratará de 
um único objeto; II – a lei não conterá matéria estranha a seu 
objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou 
conexão; III – o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de 
forma tão específica quanto o possibilite o conhecimento 
técnico ou científico da área respectiva; IV – o mesmo assunto 
não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto 
quando a subsequente se destine a complementar lei 
considerada básica, vinculando-se a esta por remissão 
expressa.” (g.n.). 

 

  Vejam que o tema principal veiculado pela Lei nº 12.382/2011 foi o 

“valor do salário mínimo em 2011 e a sua política de valorização de longo prazo; 

(...)”. Nem precisamos dizer que houve uma total mistura de assuntos totalmente 

diversos entre si, num total e flagrante desrespeito ao artigo 7º, da Lei 

Complementar nº 95/98, que foi editada para ser “uma lei das leis”, disciplinando a 

elaboração de todas as leis, principalmente para evitar surpresas e dificuldades na 

interpretação das mesmas. 

  Ainda sobre a Lei nº 12.382/2011, mais especificamente no tocante ao 

seu artigo 6º, § 6º que dispõe:  

“§ 6º As disposições contidas no caput do art. 34 da Lei nº 
9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicam-se aos processos 
administrativos e aos inquéritos e processos em curso, desde 
que não recebida a denúncia pelo juiz.” 

 

há uma determinação totalmente contrária à hermenêutica jurídica, posto que o 

referido § 6º manda aplicar o seu conteúdo, aparentemente apenas processual, aos 

processos administrativos e aos inquéritos e processos em curso, desde que não 

recebida a denúncia pelo juiz, o que é um absurdo, pois só poderia ser aplicado aos 

processos, procedimentos administrativos e inquéritos em curso, se fosse uma 
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norma de conteúdo totalmente processual, tanto formal quanto materialmente, pois 

essa é a regra hermenêutica de aplicação de novas normas processuais (de serem 

aplicadas aos procedimentos e processos em curso), mas a referida norma não o é, 

pois embora pareça ser norma processual ela só o é formalmente, pois 

materialmente é uma norma de direito material (substancial), no caso, penal, pois se 

refere diretamente ao status libertatis dos indivíduos, pois disciplina sobre a extinção 

de punibilidade de crimes tributários, o que tem tudo a ver com o status libertatis dos 

acusados por eventuais crimes tributários, sendo que com os respectivos processos 

crime, poderão perder a sua liberdade por condenação a pena privativa de 

liberdade; portanto, o conteúdo dessa norma só pode ser aplicado aos eventos 

ocorridos após a sua entrada em vigor, ou seja, 25 de fevereiro de 2011, nunca 

podendo ser aplicadas aos procedimentos e processos em curso, como o § 6º 

determina, lembrando que é uma novatio legis in pejus (lex gravior), pois piora a 

situação dos envolvidos no tema dos crimes tributários.  

  Não concordam com essa nossa opinião, sobre essa recente 

normatização veiculada pela Lei n° 12.382/2011, o professor Hugo de Brito Machado 

e o professor Luiz Flávio Gomes, respectivamente. 

“(...) 3. A LEI 12.382/2011” 
“A Lei nº 12.382, de 25 de fevereiro de 2011, veio com 
dispositivos que poderão suscitar controvérsias. Em seu art. 6º 
alterou a redação do art. 83, da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, inserindo no mesmo cinco parágrafos, com 
a renumeração do parágrafo único. O caput desse art. 83 já 
tivera sua redação alterada pela Lei nº 12.350, de 20 de 
dezembro de 2010. Temos, então, os dispositivos legais em 
referência estabelecendo: (...)” 
“Considerando-se que a regra do § 6º, que antes da Lei 12.382, 
de 25 de fevereiro de 2011 estava no parágrafo único, já havia 
sido alterada pelo § 2º, do art. 9º, da Lei nº 10.684/03, no 
sentido de se admitir a extinção da punibilidade pelo 
pagamento feito a qualquer tempo, agora será suscitada a 
questão de saber se voltamos, ou não, à situação na qual o 
pagamento somente operava a extinção da punibilidade se 
efetuado antes do recebimento da denúncia.” 
“4. SUPERAÇÃO DA DÚVIDA A FAVOR DO ACUSADO” 
“Realmente, quem pretender sustentar que ocorreu nova 
alteração da disciplina do pagamento como causa de extinção 
da punibilidade, dirá que o § 6º, do art. 83, da Lei nº 9.430/96, é 
uma regra nova, que revoga a regra que consagrara a extinção 
da punibilidade pelo pagamento feito a qualquer tempo. Em 
sentido oposto, quem pretender sustentar que não ocorreu tal 
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revogação, dirá que a Lei nº 12.385, de 25 de fevereiro de 
2011, ao se reportar ao § 6º, do art. 83, da Lei nº 9.430/1996, 
não alterou a regra do § 2º, do art. 9º, da Lei nº 10.684/03, 
porque a ela não fez nenhuma referência, nem explícita nem 
implícita, posto que nem ao menos referiu-se ao conteúdo do 
mencionado § 6º, do art. 83, da Lei nº 9.430/96. Disse apenas 
que esse dispositivo ficava remunerado.” 
“Ressalte-se que na Lei nº 12.382/11 não existe sequer uma 
regra dizendo que é restabelecido o dispositivo, vale dizer, o 
parágrafo único, do art. 83, da Lei nº 9.430/96. Simplesmente 
renumerou esse dispositivo. Por outro lado, ao cuidar da 
revogação de dispositivos anteriores diz apenas, em seu art. 
8º, que fica revogada a Lei nº 12.255, de 15 de junho de 2010. 
Não contém regra revogando o § 2º, do art. 9, da Lei nº 
10.684/03, nem pelo menos a regra usual a declarar revogadas 
as disposições em contrário.” 
“Assim, parece-nos que o melhor entendimento é no sentido da 
subsistência da regra que afirma a extinção da punibilidade 
pelo pagamento, nos crimes tributários.” 
“Aliás, na hipótese mais pessimista, teríamos de concluir que a 
Lei nº 12.382/11 suscita dúvida sobre a subsistência da 
extinção da punibilidade pelo pagamento feito depois de 
recebida a denúncia. E como é sabido de todos, em Direito 
Penal a dúvida deve ser resolvida a favor do réu.” (MACHADO, 
2011). 
 

Não podemos concordar com o professor Hugo de Brito Machado, pois 

a Lei nº 12.382/2011 é lei posterior e revoga sim, as leis anteriores, em contrário, 

sendo que a mesma foi clara para que novamente fosse aplicado o conteúdo 

veiculado pelo artigo 34, da Lei nº 9.249/95 (o que o professor não comenta no item 

4 de seu artigo), sendo contrária aos dispositivos veiculados no artigo 9º, § 2º, da Lei 

nº 10.684/2003 e artigos 67/69, da Lei nº 11.941/2009, sendo que não precisaria 

veicular a expressão “estão revogados”, pois regula a mesma matéria de forma 

distinta, posteriormente, operando uma revogação tácita, nos termos do disposto no 

§ 1º, do artigo 2º, do Decreto-lei nº 4.657/42 (Lei de introdução às normas do direito 

brasileiro) , que dispõe:  

“Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá 
vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1º A lei posterior 
revoga a anterior quando expressamente o declare, quando 
seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a 
matéria de que tratava a lei anterior. (...)” (g.n.). 
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  Mais, como não há dúvidas que a lei posterior revoga as anteriores, 

não se aplicaria o brocardo latino in dubio pro reo. 

“De acordo com a nossa opinião, a Lei 12.382/11 regulamentou 
a extinção da punibilidade dos crimes tributários nas situações 
de parcelamento do débito tributário, não tendo afetado o 
disposto no § 2º do art. 9º da Lei 10.684/2003, que prevê a 
extinção da punibilidade em razão do pagamento (em 
qualquer tempo). Pagamento direto, sem parcelamento, não é 
a mesma coisa que pagamento antecedido de parcelamento do 
débito tributário. Há, assim, duas situações distintas: 
pagamento direto (regido pela Lei 10.684/2003) e pagamento 
mediante parcelamento (agora disciplinado na Lei 12.382/11). 
Ambos os pagamentos extinguem a punibilidade nos crimes 
tributários, mas suas características são completamente 
distintas.” 
“Fundamentando nosso ponto de vista:” 
(...) “O disposto no artigo 34 da lei n.º 9.249/1995 (atrelado à 
Lei 8.137/90) passou a tratar da extinção da punibilidade pelo 
pagamento nos crimes de resultado, ao estabelecer que sendo 
integral (pagamento de todos os valores devidos), até o 
recebimento da denúncia, produz tal consequência extintiva.” 
“Já o delito descrito no artigo 168-A, do Código Penal, passou 
a ter, desde sua edição, a regulamentação da causa extintiva 
da punibilidade no seu próprio § 2º, que contempla a extinção 
da punibilidade do agente quando ele espontaneamente 
declara, confessa e paga os valores devidos, inclusive com 
acessórios, antes do início da ação fiscal, entendo-se este 
momento como o da notificação pessoal do contribuinte da 
instauração da ação fiscal.” 
“Também é encontrada previsão especial de extinção da 
punibilidade, sem pagamento, mas com conduta facilitadora da 
ação da autoridade fiscal, no crime descrito no art. 337-A do 
Código Penal, pois, em seu § 1º prevê a extinção da 
punibilidade se o agente, espontaneamente, declarar e 
confessar as contribuições, importâncias ou valores, prestando 
todas as informações devidas à Previdência Social, na forma 
definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal.” 
“Por outro lado, nunca houve previsão específica de causa 
extintiva da punibilidade para o delito de descaminho do art. 
334 do Código Penal, embora consolidado o entendimento de 
que constitui crime tributário, razão porque se impôs a 
aplicação da mais regra benéfica, ou seja, a prevista na lei nº 
9.249/95 (art. 34).” 
“Note-se que até agora não falamos nada de parcelamento. 
Após a edição da lei nº 10.684/2003, a matéria em exame foi 
submetida a profunda alteração, pois esta legislação passou a 
prever em seu art. 9º, § 2º, a extinção da punibilidade dos 
crimes tributários, desde que o agente efetue o pagamento 
integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições 
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sociais, inclusive acessórios. O pagamento em qualquer tempo 
passou a ter efeito extintivo da punibilidade (STF, HC 81.929-0-
RJ, rel. Min. Cezar Peluso). Mesmo após condenação com 
trânsito em julgado. De acordo com nossa opinião, esse 
entendimento continua válido (mesmo depois do advento da 
Lei 12.382/11).” 
“Por certo, a regra do § 2º, do art. 9º, da Lei n.º 10.684/2003 
por ser mais benéfica, no que tange ao pagamento como causa 
de extinção da punibilidade, que as anteriores, previstas na lei 
nº 9249/95 e no artigo 168-A § 2º, passou a regulamentar 
integralmente a matéria com a persistência apenas da hipótese 
prevista no § 1º, do art. 337-A, que por não se vincular ao 
pagamento, com suficiência da confissão do débito e 
fornecimento de informações antes do início da ação fiscal não 
sofreu revogação.” 
“A tranquilidade da matéria começou a ser alterada com a 
edição da lei n.º 11.941/2009, que no artigo 69 tratou da 
questão com a seguinte redação: ‘Extingue-se a punibilidade 
dos crimes referidos no art. 68 quando a pessoa jurídica 
relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos 
débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive 
acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de 
parcelamento’” 
“O artigo 68 da Lei nº 11.941/2009 trata da mesma matéria 
regrada pelo caput do artigo 9.º, da Lei nº 10.684/2003, o que 
fez o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgar prejudicada a 
ação direta de inconstitucionalidade 3002 intentada pelo 
Procurador Geral da República ao fundamento de que o artigo 
68 da nova legislação tacitamente revogou o 9.º da anterior.” 
“A indagação que se manteve foi se, para fins penais, a regra 
do § 2º, do artigo 9º, da lei nº 10.684/2003 também foi 
revogada pela entrada em vigor da lei nº 11.941/2009, 
alterando-se, assim o quadro das causas extintivas da 
punibilidade pelo pagamento que sofreriam uma retração, pois 
o artigo 69 deferiu a possibilidade extintiva da punibilidade pelo 
pagamento apenas às hipóteses submetidas à anterior 
parcelamento, já tendo sido revogadas as disposições da lei nº 
9249/95 e do artigo 168-A § 2.º, conforme acima analisado.” 
“Persistiriam, nessa ótica, apenas a extinção da punibilidade 
pelo pagamento ao débito anteriormente parcelado e mesmo 
sem pagamento na regulamentação do § 1º, do artigo 337-A, 
do Código Penal.” 
“Ocorre que melhor interpretação passou a ser construída no 
sentido de que o artigo 69, da lei n.º 11.941/2009, não revogou 
o § 2º, do artigo 9º, da lei nº 10.684/2003, porque tratou de 
situação diversa, o que não implica, portanto, em revogação da 
lei mais antiga pela mais recente, dependendo de revogação 
expressa, o que não correu.” 
“O diferencial está justamente no fato de que aquela lei vincula-
se aos débitos que tenha sido objeto de anterior parcelamento, 
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enquanto esta se aplica a todos, mesmo que não submetidos 
ao regime de parcelamento, sendo, portanto, hipótese mais 
ampla. Como se vê, é fundamental distinguir o pagamento 
direto (sem parcelamento) do pagamento antecedido de 
parcelamento.” 
A recente edição da lei nº 12.382, de 25 de fevereiro de 2011, 
reacende a polêmica em torno da matéria, ao disciplinar a 
temática da extinção da punibilidade pelo pagamento 
(antecedido de parcelamento), da seguinte forma, em seu 
artigo 6º: (...) 
“Claramente o legislador tentou estabelecer nova 
regulamentação à matéria da extinção da punibilidade pelo 
pagamento, vinculando a ocorrência deste até antes do 
recebimento da denúncia, conforme resta evidenciada na 
redação do § 6º acima transcrito.” 
“Ocorre que a falta de tecnicismo é manifesta. O artigo 34, da 
lei nº 9.249/1995, já havia sido revogado pelo § 2º, do art. 9º, 
da lei nº 10.684/2003, que não foi revogado pela lei nº 
12.382/2011. Por quê? Porque uma coisa é o pagamento direto 
(disciplinado na lei 10.684/2003), outra distinta é o pagamento 
resultante de parcelamento (que agora acaba de ser regrado 
pela lei 12.382/11).” 
“A nova lei não tem a força de repristinar o antigo art. 34.” 
“Dessa forma, o sistema segue sendo regulamentado, como 
regra geral, quanto à extinção da punibilidade pelo pagamento, 
pelo artigo art. 9º, § 2º, da lei n.º 10.684/2003, ou seja, o 
pagamento pode-se dar a qualquer tempo.” 
“Persiste a regra especial do artigo 337-A, em que não se exige 
pagamento para extinguir a punibilidade, desde que haja 
espontânea confissão e prestação de todas as informações 
pelo contribuinte antes do início da ação fiscal.” (...) (EL TASSE 
E GOMES, 2011). 

   

  Discordamos pelos motivos já comentados, sendo que há na Lei nº 

12.382/2011 disciplina tanto para o parcelamento quanto para o pagamento integral 

do tributo e seus acessórios e o que o § 6º, do artigo 6º, dessa lei, foi trazer 

novamente à vigência o artigo 34, da Lei nº 9.249/96, de maneira expressa, não 

sendo uma repristinação, pois esta só se daria no caso da revogação de uma norma 

trazer, automaticamente, a vigência da antiga norma revogada por essa nova norma 

revogada, o que é bem diferente do caso em questão, lembrando que a 

repristinação é em regra, vedada no nosso ordenamento jurídico pelo § 3º, do artigo 

2º, Decreto-lei nº 4.657/42 (Lei de introdução às normas do direito brasileiro), que 

dispõe: “(...) § 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por 
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ter a lei revogadora perdido a vigência.” Atentem ainda, para a expressão: “salvo 

disposição em contrário (...).”    

 

6.4 – Contradições com os fins e características do direito penal 

   

O direito penal sempre foi considerado a ultima ratio do direito, ou seja, 

deveria ser utilizado só em último caso, se outros “ramos” seus não fossem 

suficientes. 

  As condutas consideradas crimes são condutas escolhidas pela 

sociedade, com base na sua maior ofensa ao ordenamento jurídico, pois são ilícitos 

jurídicos como os demais, entretanto, são ilícitos com maior ofensividade jurídica, 

logo são elevados à condição de crimes. 

  Os crimes tributários são crimes da espécie crimes patrimoniais, cujo 

sujeito passivo é a sociedade, pois o bem jurídico ofendido é o erário. 

  O pagamento do tributo e seus acessórios (em qualquer momento, 

ainda mais se puder ser feito após o recebimento da denúncia, o que podia até o 

advento, em nossa opinião, da Lei nº 12.382/2011) acaba por constituir uma forma 

de arrependimento posterior, podendo até então, ocorrer em qualquer fase 

administrativa ou processual, extinguindo a sua punibilidade. Nenhum outro crime 

patrimonial com potencialidade menor que a dos crimes tributários, pois atinge um 

número menor de sujeitos passivos, tem essa possibilidade, o que acaba por ser um 

contra senso, pois o crime mais grave tem essa benesse jurídica, ao passo que os 

menos graves, não. Essa situação demonstra que para o Estado brasileiro, bem 

como para nosso ordenamento jurídico, é mais importante receber o tributo, do que 

punir os sonegadores. Isso constitui, em nossa opinião, num estímulo à sonegação, 

pois quem sonega tem a chance de não ser pego, sendo que se o for, pode pagar o 

débito e se livrar da responsabilização penal. Faz também com que acusados por 

crimes tributários, que tenham maior capacidade econômica tenham uma resposta 

diferenciada, para as mesmas condutas, pelo ordenamento jurídico. 

  Devido a essa possibilidade de extinção da punibilidade de crimes 

tributários, pelo pagamento do tributo e seus acessórios, independentemente do 
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momento em que possa ocorrer, praticamente todo e qualquer auto de infração 

tributário passou a servir de motivo para uma acusação criminal (mesmo esperando 

o término do procedimento administrativo fiscal, com o lançamento definitivo, nos 

casos dos crimes tributários materiais), sendo que, muitas vezes, os sujeitos 

passivos tributários, devido a essa coação veiculada pelo processo penal, passaram 

a preferir pagar a dívida, mesmo sabendo que ela era indevida, para evitar 

responder a um processo penal, por um possível crime tributário. É procedimento 

padrão, por exemplo, entre as empresas multinacionais, que sempre que houver 

uma acusação por crime tributário, contra seus executivos, a empresa pagar a dívida 

tributária, sem discutir, para evitar a discussão penal. Tudo isso acabou acarretando 

uma maior arrecadação tributária, que passou a se valer do direito penal e sua 

coação, para incrementá-la, fugindo das características que sempre regeram o 

direito penal. 

  Portanto, ou se aceita essa “função arrecadadora” do direito penal para 

o direito tributário e se muda totalmente a forma como se estuda e se busca ser o 

direito penal, como ultima ratio, ou se veda essa possibilidade de extinção da 

punibilidade dos crimes tributários, pelo pagamento integral do tributo e seus 

acessórios, ainda mais, como era feita anteriormente, até após o recebimento da 

denúncia, no que, em nossa opinião, houve um avanço, pois agora com a Lei nº 

12.382/2011, isso só pode acontecer se e somente se, antes do recebimento da 

denúncia.  

  Traremos algumas opiniões sobre o assunto: 

“Os que sustentam que o pagamento não deve ser uma causa 
de extinção da punibilidade, argumentam que a pena deve ter 
fundamento ético e que tal fundamento resta amesquinhado, 
passando a pena a ter caráter meramente utilitarista. A ação 
penal passaria a ser simples instrumento da arrecadação de 
tributo. (...)”  

“(...) Essa instabilidade legislativa explica-se pela disputa entre 
duas correntes de pensamento jurídico penal em nosso País. 
Uma, a sustentar que pena há de ter sempre um fundamento 
ético, e que admitir a extinção da punibilidade pelo pagamento 
dos tributos devidos seria criar um inadmissível privilégio em 
favor dos abastados, os quais poderiam sempre escapar da 
punição e diante dessa possibilidade apostariam na hipótese 
de não serem apanhados. A outra, a sustentar o caráter 
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utilitarista da pena, que teria por finalidade coagir o contribuinte 
ao pagamento.” (MACHADO, 2008, pp. 87 e 373). 

“61. Alguns autores discutem o pagamento como causa de 
extinção da punibilidade penal como forma de coação. Mas, se 
o legislador escolheu o pagamento como forma extintiva da 
punibilidade penal, a nós não compete averiguar suas razões 
nem estudar as repercussões sócias (sic) causadas por seu ato 
de decisão legislativa. Se é uma forma de coerção a exigência 
do crédito tributário, o é de forma juridicizada.” (DE 
CARVALHO, 2009, pp. 341/342). 

“(...) Refletindo-se sobre o tema, é preciso considerar que o 
tratamento dado pelo Estado ao criminoso, no cenário da 
ordem tributária, é diverso daquele empregado – com maior 
rigor, certamente – aos outros delitos, que envolvam, de algum 
modo, patrimônio. Aquele que ‘subtrai’ dinheiro pertencente ao 
Fisco, pagando, mesmo após a consumação do crime, tem a 
sua punibilidade extinta; outro qualquer que subtraia coisa 
alheia móvel (furto, art. 155, CP), ainda que devolva 
integralmente o que retirou da vítima, antes do oferecimento da 
denúncia, no máximo será beneficiado com a redução da pena 
(art. 16, CP), mas não com a extinção da punibilidade. Cremos 
ser preciso padronizar o tratamento, equilibrando as situações. 
É indiscutível ser mais interessante ao Estado receber o que 
lhe é devido em lugar de processar criminalmente o sonegador, 
muitas vezes por anos e anos, sem nada conseguir, por 
qualquer razão (ex.: prescrição), mas a mesma situação pode 
ser do interesse da vítima de um furto, estelionato, apropriação 
indébita, dentre outros delitos. Seria preferível receber de volta 
o que perdeu em lugar de assistir o Ministério Público 
processar o agente criminalmente, às vezes, sem sucesso em 
obter a condenação. O Estado Democrático de Direito, que 
apregoa a igualdade de todos perante a lei, parece ser muito 
mais cioso a respeito de seus valores do que em relação aos 
interesses particulares do cidadão brasileiro, em especial 
quando se contrasta o cofre público com o cofre particular.” 
(NUCCI, 2010, pp. 1035/1036). 
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CAPÍTULO 7 – BUSCA DE AUXÍLIO NA PSICOLOGIA PARA ESTUDAR O 

DIREITO 

 

 A nossa ideia sancionista a respeito do direito foi cada vez mais 

confirmada (como ocorreu através do estudo da possibilidade de extinção da 

punibilidade dos crimes tributários, pelo pagamento integral do tributo e acessórios, 

ainda mais, como era possível, em nossa opinião, até o advento da Lei nº 

12.382/2011, ser realizado mesmo após o recebimento da denúncia). À medida que 

aprofundávamos nossos estudos, essa ideia se fortaleceu ainda mais, sendo que ao 

verificarmos que a sanção é o aspecto fundamental das normas jurídicas, na busca 

para que as mesmas sejam cumpridas, verificamos que os seres humanos só agiam 

e agem, em muitos casos, graças à coação veiculada pela possibilidade de sanção, 

imposta pelo Estado, de maneira coercitiva, para quem as descumpra, fazendo com 

que tentássemos buscar o porquê desse comportamento humano, o que nos levou à 

psicologia, certos de que seu “ramo” análise do comportamento (behaviorismo)425 

nos seria de fundamental ajuda. Surpreendemo-nos com o que encontramos na 

análise do comportamento (behaviorismo), não pela ajuda que nos prestou, mas por 

não cumprir com nossas expectativas; foi quando buscamos num “ramo” da 

psicologia, de características totalmente opostas, a psicanálise, essa ajuda, o que 

achávamos, a princípio, de difícil concretização. Entretanto, a psicanálise, 

fundamentalmente pelo seu fundador Sigmund Freud, não só nos ajudou a confirmar 

nossas premissas e ideias defendidas, como foi muito mais útil, no estudo do direito, 

do que jamais imaginávamos. 

 Toda a parte da obra de Freud, que centraliza seus estudos nos 

aspectos social, cultural e antropológico do ser humano, foi estudada, com breves 

passagens pelas suas ideias fundantes da psicanálise, o que nos remeteu, também 

de maneira breve, para alguns filósofos que o influenciaram, como Immanuel Kant, 

Artur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche, sendo que as ideias de Freud acabaram 

por influenciar outros filósofos, como por exemplo, Michel Foucault. Tentamos trazer 

algumas ideias desses filósofos, mesmo que de maneira sucinta e geral, pois cada 

um deles merece tratados sobre suas obras, o que infelizmente, até pelo nosso 

                                            
425 Behaviorismo provém de um neologismo da palavra em inglês behavior, que significa 

comportamento, resultando no sentido, em português, de comportamental. 
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objetivo, não temos condições de fazer. Portanto, a psicanálise foi influenciada pela 

filosofia e também a influenciou, fazendo com que fosse utilizada por nós, no estudo 

do direito, o que para nós, acabou por confirmar nossas ideias e posições. 

 Fazemos um alerta, aos nossos eventuais leitores, de que não temos 

formação psicológica, sendo que analisaremos a psicologia, bem como seu “ramo” 

análise do comportamento (behaviorismo) e parte da psicanálise, como dissemos, 

fundamentalmente na parte cultural, antropológica e social da obra de Freud, com a 

visão de um profissional do direito; portanto, eventuais tomadas de posição e 

conclusões refletirão essa forma de analisar a psicologia, vista “de fora”, por um 

profissional de outra área do saber.  

  Traremos um conceito sobre a psicologia veiculado numa obra de 

filosofia.  

“PSICOLOGIA (in. Psychology; fr. Psychologie; al. Psychologie; 

it. Psicologia). Disciplina que tem por objeto a alma, a 
consciência ou os eventos característicos da vida animal e 
humana, nas várias formas de caracterização de tais eventos 
com o fim de determinar sua natureza específica. Às vezes, 
tais eventos são considerados como puramente ‘mentais’, ou 
seja, como ‘fatos de consciência’; outras vezes, como eventos 
objetivos ou objetivamente observáveis, ou seja, como 
movimentos, comportamentos etc., mas em todo caso a 
exigência a que essas definições correspondem é a de 
delimitar o domínio da indagação psicológica ao campo restrito 
dos fenômenos característicos dos organismos animais, em 
especial do homem. Do ponto de vista da formulação 
conceitual (interessa à filosofia) podemos distinguir as seis 
correntes fundamentais seguintes: a) P. racional; b) P. 
psicofísica; c) Gestalt; d) P. comportamental; e) P. das 
profundezas; f) P. funcional.” (ABBAGNANO, 2007, p. 950). 

 

  Já percebemos que a psicologia não estuda apenas os seres humanos, 

mas também os outros animais. 

  Como já se percebe, focaremos nossos estudos em duas correntes 

psicológicas antagônicas, quais sejam, a psicologia do comportamento 

(comportamental – behaviorismo), mesmo que de maneira bastante sucinta, para os 

fins que possuímos, e as psicologias das profundezas, representada pela 

psicanálise, mormente pelo seu fundador Sigmund Freud, mas focados nos 

aspectos culturais, sociais e antropológicos de sua obra. Fizemos esse corte 
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metodológico, pois cumpre com nossos objetivos do presente trabalho, sendo que 

não comentaremos as correntes da psicologia: psicologia racional426; psicologia 

psicofísica427; Gestalt428; e psicologia funcional429. 

                                            
426

 “a) A P. racional ou filosófica foi fundada por Aristóteles, o primeiro a coligir em seu livro 
De Anima as opiniões que seus predecessores haviam expresso a respeito deste assunto. 
Essa P.  tem por objeto ‘a natureza, a substância, e as determinações acidentais de alma’, 
entendendo-se por alma ‘o princípio dos seres vivos’ (De an., I, 1, 402 a 6). O pressuposto 

fundamental dessa P. está explícito nas seguintes notas: nos eventos estudados, pressupõe 
um princípio único e simples, uma substância necessária, da qual seja possível deduzir as 
determinações que esses eventos possuem constantemente ou na maioria das vezes. Neste 
sentido, a P. é uma ciência dedutiva da alma, cujos fenômenos particulares só são 
considerados como confirmações ocasionais dos teoremas que a constituem. Com muita 
razão, no século XVIII, Wolff dava a essa P. o título de ‘racional’, por quanto ela trata de 
‘derivar a priori, do único conceito de alma humana, todas as coisas observadas a posteriori 
como de sua competência’ (Log., Disc., prel., § 112). Mas foi mérito de Wolff acrescentar a 
tal P. uma outra, ‘empírica’, definida como ‘a ciência que, através da experiência, estabe lece 
os princípios capazes de esclarecer o que acontece na alma humana’ (ibid., § 111; 
Psychologia empírica, 1732, § 1). Neste sentido, a P. racional continua sendo uma corrente 

das filosofias que se inspiram na metafísica tradicional, mas deixou de ter ef icácia sobre o 
desenvolvimento científico da psicologia.” (ABBAGNANO, 2007, p. 950). 
Trazida essa definição de Nicola Abbagnano, encontramos uma certa contradição na 
explicação, pois como já estudamos a obra de Wolff, no seu aspecto sistemático, trazida 
pela obra de Mario G. Losano, percebemos que Wolff foi um dos mais célebres 
sistematizadores, pertencendo à corrente filosófica idealista alemã, como também Immanuel 
Kant, tanto que, como vimos, referem-se ao sistema wolffkantiano, sendo que os dois eram 
grandes representantes da metafísica, que tinha posições absolutamente contrárias ao 
empirismo (realidade e experiência); estranho o fato de Wolff, um idealista metafísico definir 
uma  “ciência empírica”, pois negava o empirismo, inclusive na sistematização, que era 
considerada como sinônimo de cientificidade, como também defendia Kant. Para nós, das 
duas uma, ou realmente há essa contradição no pensamento wolffiniano, ou inferimos que 
Wolff, embora considerasse a psicologia uma ciência, ao defini-la como ciência empírica, a 
rebaixava de importância, justamente por ser empírica, pois se não, não conseguimos 
verificar coerência em seu pensamento.     
427 “b) A P. psicofísica ou, mais simplesmente, a psicofísica constituiu a primeira corrente 

empírica experimental ou científica da psicologia. Wolff já lhe prescrevera um método 
indutivo ou experimental, característico de todas as ciências empíricas; no início do século 
XIX, Maine de Biran prescrevia seu campo de ação: a ciência (Essai sur lês fondements de 
la psychologie, 1812). No entanto, ainda não existiam todas as condições para a fase 

científica da psicologia. Faltavam duas, estreitamente inter-relacionadas: em primeiro lugar, 
o reconhecimento da estreita relação entre os eventos psíquicos e os físicos, através da 
ação do sistema nervoso; em segundo lugar, a introdução de alguma técnica de medição. A 
concretização dessas duas condições levou a P. a constituir-se como psicofísica. Isto 
aconteceu graças a Helmholtz, Weber, e Fechner: o primeiro conseguiu medir, em 1850, a 
velocidade do impulso nervoso, enquanto o segundo enunciava a denominada ‘lei’ da 
relação entre o estímulo e a sensação (segundo a qual o aumento do estímulo necessário 
para ser percebido como tal é proporcional à intensidade do estímulo originário), e o último 
estabelecia a ‘lei psicofísica fundamental’, representada pela fórmula matemática que 
expressa a lei de Weber. Em 1860 Fechner publicava os Elementos de psicofísica, que a 

definiam como ‘a ciência exata das relações funcionais ou relações de dependência entre o 
espírito e o corpo’. Esse foi o programa da P. científica nessa primeira fase de sua 
organização: programa no qual logo encontraram lugar os resultados das análises do 
empirismo inglês, desde Locke até Spencer. Este último, em Princípios de P. (1855), 
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também definira como psicofísica a tarefa da P., afirmando que ‘a P. distingue-se das 
ciências em que se apóia [anatomia e fisiologia] porque cada uma de suas proposições leva 
em conta tanto o fenômeno interno conexo quanto o fenômeno externo conexo, ao qual se 
refere’ (Principles of Psychology, 3ª. ed., 1881, p. 132). Do empirismo inglês, a P. extraiu 
duas características fundamentais, que a acompanharam nessa primeira fase, de 
constituição: o atomismo (v.) e o associacionismo (v.). Desse modo, suas estruturas teóricas 

fundamentais podem ser resumidas da seguinte maneira: 1º. A P. tem por objeto os 
‘fenômenos internos’ ou ‘fatos da consciência’, e seu principal instrumento de indagação é a 
introspecção ou reflexão. Graças a esse aspecto, a corrente em exame foi muitas vezes 
chamada de P. subjetiva ou reflexiva, ou – mais raramente – ‘crítica’. 2º. Os fatos de 

consciência ou fenômenos internos são estudados pela P. em sua conexão funcional cm os 
fenômenos externos (fisiológicos ou físicos). Graças a esse aspecto, que é o mais 
característico da fase em questão, tal P. foi chamada de psicofísica ou também fisiológica 

(por Wundt). Com este aspecto tem relação a hipótese que sustentou nesta fase o trabalho 
experimental da P.: o paralelismo psicofísico (v.). 3º. Tendência a resolver o fato de 

consciência por elementos últimos (sensações, emoções elementares, reflexos ou instintos 
elementares) e explicar os fenômenos mais complexos com a combinação de tais elementos 
(atomismo, associacionismo). 4º. O caráter científico da P. é constituído pelo recurso aos 
procedimentos de indução, de experimentação e de cálculo matemático, que estabelece o 
caráter descritivo reivindicado pela P., analogicamente ao que fazem as outras disciplinas 

empíricas.” (ABBAGNANO, 2007, pp. 950/951). 
Percebemos que essa corrente começa a fazer a comparação e ligação entre a anatomia e 
a fisiologia, bem como dessas em relação ao meio externo. Parece-nos que se inicia na 
psicologia a discussão, ainda atual, entre o fenótipo e o genótipo, no sentido dos 
comportamentos das pessoas serem determinados pela constituição interna das mesmas ou 
pela influência externa (do meio em que se encontram) e em que medida. Essa discussão 
também foi buscada no direito penal, em especial pela escola denominada positivista, em 
especial por Cesare Lombroso, em sua obra “O homem delinqüente”, de 1876, em que 
buscou demonstrar certas características fisiológicas, na constituição dos criminosos, para 
tentar provar que se “nasce criminoso". Hoje são utilizadas tomografias computadorizadas 
especiais na neurociência, para se medir as atividades cerebrais, buscando demonstrar que 
os cérebros dos criminosos têm atuações diferentes, por exemplo, no tocante ao 
arrependimento, ao remorso, ao sentimento de culpa. Parece-nos que com o 
desenvolvimento da neurociência conseguiremos verificar com certeza absoluta, de maneira 
a priori, pessoas que têm características de criminosos. Percebam como a questão ética 

está presente, num paralelo que podemos fazer com o desenvolvimento das pesquisas com 
as células tronco. 
428 “c) A P. da forma ou gestaltismo ou Gestalt concentra seus ataques no 3º princípio 
fundamental da P. psicofísica, o atomismo e o associacionismo. Consiste em assumir como 
ponto de partida o princípio simetricamente oposto ao da P. associativa: o fato fundamental 
da consciência não é o elemento, mas a forma total, visto que esta nunca é redutível à soma 
ou à combinação de elementos. Seus fundadores foram Weltheimer, Köhler e Koffka; 
mesmo mantendo inalterado o 2º princípio fundamental da psicofísica, deixou de falar em 
fatos e fenômenos de consciência para considerar formas, configurações ou campos, em 
sua estrutura total. O geltaltismo tratou principalmente da percepção, a respeito da qual 
acumulou um número enorme de trabalhos experimentais (v. Percepção, 3, a).” 
(ABBAGNANO, 2007, p. 951). 
Percebe-se claramente que a Gestalt busca o sistema interno que determina os 
comportamentos humanos. Parece-nos uma conclusão um tanto óbvia, pois dificilmente 
conceberíamos qualquer comportamento humano considerado absolutamente isolado de 
toda e qualquer forma de interferência ou relacionamento, tanto interno, quanto externo. É a 
utilização do “sistema”, que vimos na obra de Mario G. Losano, pela psicologia. 
429 “f) A P. funcional ou funcionalismo, o objeto da P. é constituído pelas funções ou 

operações do organismo vivo, consideradas como unidades mínimas indivisíveis. O 
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  Interessante notar que essas duas correntes psicológicas, quais sejam, 

o behaviorismo e a psicanálise são totalmente antagônicas, pois partem de 

pressupostos totalmente diferentes e chegam em explicações também totalmente 

diferentes. Só para termos uma ideia, o behaviorismo “ignora solenemente” a 

questão interna (análise da mente, da consciência) no entendimento do 

comportamento humano, para desenvolver seus estudos, sendo que a psicanálise 

não só a valoriza, mas como a reputa basilar e fundamental para seus estudos. Essa 

tremenda contradição e oposição são veiculadas num curso de graduação de 

psicologia, sendo que se um estudante adotar uma delas, passa a ignorar a outra 

completamente, o que só conseguimos encontrar, em algo parecido, no direito, para 

compararmos, na dicotomia entre o direito natural e o direito positivo, guardadas as 

devidas proporções.  

 

7.1 – Da análise do comportamento – behaviorismo  

  

  Como comentamos, faremos uma análise do ponto de vista de um 

profissional do direito, pois não temos formação em psicologia; entretanto, mesmo 

                                                                                                                                        
funcionalismo inicia-se com uma obra de Dewey, Conceito do arco reflexo em P. (1896), na 
qual se afirmava categoricamente que o arco reflexo não pode ser dividido em estímulo e 
resposta, mas deve ser considerado como uma unidade da qual apenas o estímulo e a 
resposta auferem significado. Para indicar a unidade da função, o próprio Dewey empregou 
depois a palavra transação (v.), que servia para ressaltar a impossibilidade de considerar os 

elementos de uma função qualquer como entidades autônomas e independentes da relação 
de que participam (cf. Knowing and the Know, 1949, em colaboração com A. F. Bentley). 

Acorrente funcionalista abandona os pressupostos 1º, 2º e 3º da P. tradicional. Abandona o 
1º porque o objeto que se propõe estudar não é um fato de consciência, e sim uma função, 
ou seja, uma operação em virtude da qual o organismo entra em relação com o ambiente. 
Abandona o 2º princípio fundamental porque o método de que este se vale não é 
introspectivo, mas objetivo ou comportamentalista: as funções devem ser estudadas 
mediante procedimentos de observação objetiva. Finalmente, o funcionalismo tem em 
comum com a Gestalt o abandono do 3º princípio fundamental. Mas a principal novidade do 
funcionalismo é o probabilismo, que consiste em negar não só os procedimentos da ciência, 
mas também a todas as funções cognitivas humanas (inclusive a percepção imediata), o 
caráter de certeza infalível, e em atribuir a todas essas funções a possibilidade de atingirem 
uma validade apenas provável. Por este probabilismo, o funcionalismo constitui a inserção 
da P. no campo das idéias fundamentais da ciência contemporânea.” (ABBAGNANO, 2007, 
pp. 951/952). 
Podemos fazer a analogia da relação estímulo/resposta com a input/output da cibernética e 

informática, na obra dos sistemas de Mario G. Losano. 
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parecendo pretensão, à primeira vista, estamos certos que, mesmo de maneira 

humilde, esse estudo pode vir a colaborar na compreensão do direito.  

  De início, temos que apresentar nossa opinião a respeito da análise do 

comportamento (behaviorismo), que é no sentido de que não concordamos com que 

suas conclusões comportamentais, baseadas em experimentos de laboratório, 

utilizando-se de animais, em regra, roedores, aves e macacos, sejam estendidas ao 

comportamento humano, que, por óbvio, é muito mais complexo.  Isso seria, para 

nós, acabar com a dicotomia entre seres racionais e irracionais, igualando-os. 

Poderiam nos acusar de apresentar uma conclusão baseada num preconceito (pré + 

conceito), mas nos defendemos da seguinte maneira: quando buscamos auxílio na 

análise do comportamento (behaviorismo), sendo que nunca havíamos tido contato 

com a mesma, tínhamos grande esperança que ela nos responderia a muitas de 

nossas indagações. Entretanto, não foi o que aconteceu e tentaremos justificar essa 

nossa opinião. 

  A mesma opinião tem Mario G. Losano a respeito da análise do 

comportamento (behaviorismo), como podemos depreender do seguinte trecho:  

“A evolução da psicologia e da neurologia trouxeram também, 
por volta de 1950, a formação das ‘ciências cognitivas’, 
destinadas a ter um peso relevante na segunda cibernética 
com a considerada inteligência artificial. Deixando-se o apoio 
na aproximação puramente introspectiva própria do início do 
nosso século, os behavioristas tentaram levar os estudos dos 
processos cognitivos no campo experimental, reduzindo o 
aprendizado ao modelo estímulo – resposta. Todavia por volta 
do fim dos anos quarenta resultou que esta aproximação não 
podia explicar os comportamentos mais complexos, do falar ao 
operar com símbolos.430” (LOSANO, 2002, p. 220). 

 

Também pensava como nós Bertrand Russell: 

“(...) Gostaria de perguntar não apenas qual é a posição lógica 
do behaviorismo sobre valores, mas também qual é o seu 

                                            
430 “L’evoluzione della psicologia e della neurologia portarono anche, verso il 1950, alla 
formazione della ‘cognitive science’, destinata ad avere um peso rilevante nella seconda 
cibernética com la cosiddetta intelligenza artificiale. Lasciandosi alle spalle l’approccio 
puramente introspettivo próprio dell’inizio del nostro secolo, i behavioristi tentarono di portare 
lo studio dei processi cognitivi nel campo sperimentale, riducendo l’apprendimento al 
modello stimulo – risposta. Tuttavia verso la fine degli anni Quaranta risultò che questo 
approccio non poteva spiegare i comportamenti più complessi, dal parlare all’operare com 
simboli”. (com minha tradução livre) 
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efeito provável em homens e mulheres caso seja amplamente 
aceito em seu estado bruto. Ainda não se tornou mania, como 
a psicanálise, mas se isso acontecer, seu enfoque popular, 
com certeza divergirá bastante dos ensinamentos do Dr. 
Watson – tanto quanto o popular freudismo difere de Freud.” 

“A versão popular do behaviorismo será, acredito, a seguinte: 
no passado, supunha-se que houvesse algo chamado mente, 
capaz de realizar três tipos de atividade – sentir, saber e 
querer. Agora, foi constatado que não existe mente, só o corpo. 
Todas as nossas atividades consistem em processos corporais. 
‘Sentir’ consiste em ocorrências viscerais, em especial aquelas 
associadas às glândulas; ‘saber’ consiste em movimentos da 
laringe; ‘querer’, em todos os outros movimentos que 
dependem dos músculos estriados.(...)” (RUSSELL, 2010, pp. 
85/86). 

“(...) Do mesmo modo, o behaviorismo, como desenvolvido no 
livro do Dr. Watson com esse título, tem, sem dúvida, todos os 
tipos de resultados práticos, em especial na educação. Se 
quiser que uma criança se comporte de determinada maneira, 
será mais prudente seguir os conselhos do Dr. Watson, em vez 
dos de (digamos) Freud. Porém essa é uma questão científica, 
não ética. A ética apenas surge quando é dito que aquela ação 
tem certos objetivos finais ou (alternativamente) que certas 
ações podem ser classificadas como boas ou más, 
independentemente de suas consequências. (...)” (RUSSELL, 
2010, p. 88). 

  

  Abbagnano explica a análise do comportamento (behaviorismo).  

“f) A P. objetiva, comportamental ou behaviorismo concentra 
seus ataques no 1º princípio fundamental da P. psicofísica, 
negando que o instrumento fundamental da P. seja a 
introspecção ou a reflexão e que os fatos de consciência ou 
fenômenos internos sejam objeto dessa ciência; afirma que, ao 
contrário, os objetos da P. são as reações dos organismos aos 
estímulos, entendendo-se por reações movimentos ou 
fenômenos objetivamente observáveis, relacionados com 
outros eventos do ambiente, que funcionam como estímulos. 
Em 1907, o fisiologista russo Bechterev publicava uma P. 
objetiva (depois traduzida para inglês e francês), que defendia 
justamente essa tese, mais tarde difundida e defendida pelos 
estudos de Pavlov sobre os reflexos condicionados (v. AÇÃO 
REFLEXA). Portanto, pode-se dizer que aí tem início o 
behaviorismo. Esse nome, porém, só lhe foi atribuído alguns 
anos mais tarde, pelo americano J. B. Watson em um artigo de 
1913 e depois num livro intitulado Comportamento, introdução 
à P. comparativa (Behavior, An Introduction to Comparative 
Psychology, 1914). Nessa primeira fase, o behaviorismo 
assumia caráter de necessitarismo rigoroso; a reação do 
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animal era considerada efeito causal necessário do estímulo, 
por isso infalivelmente previsível a partir dele. O abandono 
desse necessitarismo e o reconhecimento do caráter 
simplesmente estatístico ou probabilístico das constantes 
verificáveis nas relações de resposta dos organismos aos 
estímulos constitui a fase mais moderna do behaviorismo (v. 
BEHAVIORISMO). (...)” 

“Desenvolvimentos teóricos do behaviorismo. Opondo-se ao 
‘molecularismo’ de Watson, C. Tolman interpreta o 
comportamento humano em termos de Gestalt, ou seja, de 
organização global, afirmando que ele não é redutível a uma 
seqüência mecânica de causas (os estímulos) e efeitos (as 
respostas) mas consiste, pelo menos no que se refere o 
‘comportamento intencional’ (purposive behavior), numa série 
de ações voltadas para determinados fins ou objetivos 
(Purposive Behavior in Animals and Men, 1932). C. L. Wull 
aprofunda o conceito de impulso motivacional (drive) e tenta 
uma obra de formalização e axiomatização da P. behaviorista 
(Principles of Behavior, 1943; Behavior System, 1952). B. F. 
Skinner segue uma tendência rigorosamente objetivista e 
experimentalista, associada a uma epistemologia 
operacionalista, e, mesmo distinguindo entre um 
‘comportamento respondente’ (que responde simplesmente aos 
estímulos) e um ‘comportamento operante’ (que produz 
consequências sobre o ambiente), reitera a equação 
comportamento = condicionamento, lutando contra a tradicional 
imagem do homem como ser livre e autônomo (Science and 
Human Behavior, 1953; Beyond  Freedom and Dignity, 1971; 
About Behaviorism, 1974)”. (ABBAGNANO, 2007, pp. 951 e 
952). 

 

  B. F. Skinner, um dos mais destacados desenvolvedores e estudiosos 

da análise do comportamento (behaviorismo) tinha um conceito bastante estreito de 

ciência, reduzindo à necessidade de utilização da matemática e da lógica, para que 

um ramo do saber pudesse ser considerado ciência. Foi isso que ele tentou fazer 

com a psicologia por intermédio dos métodos da análise do comportamento 

(behaviorismo).  

“As técnicas matemáticas e experimentais usadas para 
descobrir e expressar uniformidades são propriedade comum 
da ciência em geral. Quase todas as disciplinas têm contribuído 
para esta fonte de recursos, e todas as disciplinas se servem 
dela. As vantagens disto estão bastante demonstradas.” 
(SKINNER, 2007, p. 17). 
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A crença de Skinner na possibilidade de explicar os comportamentos (e 

querer incluir os comportamentos humanos) chega até ao ponto de antecipá-los e 

controlá-los.   

“O ‘sistema’ científico, como a lei, tem por finalidade capacitar-
nos a manejar um assunto do modo mais eficiente. (...) 
Dispondo as condições nos moldes especificados pelas leis 
de um sistema, não somente prevemos, mas também o 
controlamos: ‘causamos’ que um acontecimento ocorra ou 
assuma certas características.” (SKINNER, 2007, p. 15). 

 

 Essa “possibilidade” de controle dos comportamentos faz, segundo 

Skinner, que muitos tenham receios da análise do comportamento (behaviorismo), 

pois ela poderia se tornar um instrumento de poder. Ele resume seu método da 

seguinte forma:  

“A descrição do caso particular, não importa quão acurada ou 
quantitativa possa ser, é somente um passo preliminar. O 
passo seguinte é a descoberta de uma espécie qualquer de 
uniformidade. (...) Os métodos da ciência destinam-se a 
esclarecer estas uniformidades e torná-las explícitas.” 
(SKINNER, 2007, pp. 16/17). 

 

  O meio em que se desenvolvem as pesquisas da análise do 

comportamento (behaviorismo) é o laboratório, no qual os pesquisadores tentam 

controlar toda espécie de fatores que possam, mesmo que indiretamente, interferir 

nos comportamento, claro, que falamos dos comportamentos dos animais que eles 

usam. 

 “Mas qual o valor dos estudos de laboratório se devemos 
prever e controlar o comportamento em que uma simplificação 
semelhante é impossível? É verdade que podemos obter 
controle sobre o comportamento somente na medida em que 
conseguimos controlar os fatores por ele responsáveis. O que 
o estudo científico faz é permitir a utilização ótima dos 
controles que possuíamos. A simplificação do laboratório revela 
a relevância de fatores que poderíamos de outro modo deixar 
passar.” (SKINNER, 2007, p. 234). 

 

  Skinner resume os objetivos da análise do comportamento 

(behaviorismo):  
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“Estamos interessados, então, nas causas do comportamento 
humano. Queremos saber por que os homens se comportam 
de maneira como o fazem, qualquer condição ou evento que 
tenha algum efeito demonstrável sobre o comportamento deve 
ser considerado. Descobrindo e analisando estas causas 
poderemos prever o comportamento; poderemos controlar o 
comportamento na medida em que o possamos manipular.” 
(SKINNER, 2007, p. 24).  

 

Vejam se essa definição não é tremendamente capaz de atrair 

qualquer estudioso do direito? Foi o que aconteceu conosco, mas, como já 

antecipamos, foi uma decepção. 

  Poderíamos até dar um voto de confiança nesses métodos de 

laboratório, com a utilização dos animais, entretanto, esse uso do laboratório deveria 

ser estendido aos humanos, para que pudéssemos, ao menos em tese, ter 

resultados mais próximos de nós, mas alguém duvida da impossibilidade de se usar 

humanos nesses experimentos? Ainda mais num tempo em que se discute o 

tratamento dispensado aos animais cobaia? Mesmo que isso ocorresse, não 

acreditamos que poderíamos transformar o homem num robô, eliminado o livre-

arbítrio e igualando-o, como dissemos, aos seres irracionais.  Vejam como Skinner 

defende esse método:  

“(6) Os resultados dos estudos de laboratório do 
comportamento de animais abaixo do nível humano também 
são úteis. O uso deste material traz com freqüência a objeção 
que há uma lacuna intransponível entre o homem e os outros 
animais, e que os resultados de um lado não podem ser 
extrapolados para o outro. Insistir nesta descontinuidade no 
início de uma investigação científica é uma petição de princípio. 
O comportamento humano se caracteriza por sua 
complexidade, sua variedade, e pelas suas maiores 
realizações, mas os princípios básicos não são por isso 
necessariamente diferentes. A ciência avança do simples para 
o complexo; constantemente tem de decidir se os processos e 
leis descobertos para um estágio são adequados para o 
seguinte.” (SKINNER, 2007, pp. 40/41).  

 

Nossa objeção já lhe foi feita anteriormente, o que demonstra sua 

defesa:  

“A objeção mais comum a uma análise funcional completa é, 
simplesmente, que não pode ser levada a efeito, mas o único 
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indício que se tem disso é que ainda não foi levada a efeito. 
Não há razão para desanimar com este fato. O comportamento 
humano é, talvez, o objeto mais difícil dentre os que já foram 
alvo dos métodos da ciência, e é natural que o progresso seja 
lento.” (SKINNER, 2007, p. 44).  

 

 Murray Sidman, do qual comentaremos uma obra, mais adiante, 

comenta esse fato, julgando ser além de possível, necessário fazer esses 

experimentos laboratoriais com seres humanos: 

 “(...) Coagi-los temporariamente em um experimento, em nome 
de se obter informação e de talvez tornar-se capaz de interagir 
mais efetivamente uns com os outros é proibido. A própria 
natureza do problema impede o uso de sujeitos humanos nos 
estudos de laboratório de punição. Portanto, sujeitos não-
humanos predominaram.” (SIDMAN, 1995, pp. 28/29). 

 

  Muitos de nós já estariam se perguntando: onde se encaixaria a 

neurologia e a neurociência, ainda mais com os avanços da tecnologia, nessa 

discussão? Skinner responde: 

 “Conheceremos as exatas condições neurológicas que 
precedem, por exemplo, a resposta ‘Não, obrigado’. Verificar-
se-á que esses eventos são precedidos por outros eventos 
neurológicos, e esses, por sua vez, de outros. Esta seqüência 
levar-nos-á de volta a eventos fora do sistema nervoso e, 
finalmente para fora do organismo.” (SKINNER, 2007, p. 30).  

 

Percebemos que ele usa a antiga justificativa do regressus ad infinitum 

e dar voltas e voltar para o mesmo lugar, para negar as explicações veiculadas pela 

neurociência.  

  Ele também faz uma severa crítica à psicanálise e à ideia de mente:  

“Em todos estes exemplos é óbvio que ‘mente’ e ‘ideia’, com 
suas características especiais, foram inventadas ad hoc para 
proporcionar explanações espúrias. Uma ciência do 
comportamento não pode esperar muito destes procedimentos. 
Já que os eventos mentais ou psíquicos, afirma-se, não têm as 
dimensões características das ciências físicas, há uma razão 
adicional para rejeitá-los.” (SKINNER, 2007, pp. 32/33).  

 

Mais uma vez percebemos que ele tem um conceito bem restrito de 

ciência, só reconhecendo como ciências, as “físico-naturais”.  
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“O hábito de buscar dentro do organismo uma explicação do 
comportamento tende a obscurecer as variáveis que estão ao 
alcance de uma análise científica. Estas variáveis estão fora do 
organismo, em seu ambiente imediato e em sua história 
ambiental. Possuem um status físico para o qual as técnicas 
usuais da ciência são adequadas e permitem uma explicação 
do comportamento nos moldes da de outros objetos explicados 
pelas respectivas ciências.” (SKINNER, 2007, p. 33).  

 

Não seria possível concluirmos, adentrando ao nosso tema de direito, 

sobre crimes, que o meio faz o criminoso? Para ele, com certeza a resposta seria 

afirmativa. 

 “A objeção aos estados interiores não é a de que eles não 
existem, mas a de que não são relevantes para uma análise 
funcional. Não é possível dar conta do comportamento de 
nenhum sistema enquanto permanecemos inteiramente dentro 
dele; finalmente será preciso buscar forças que operam sobre o 
organismo agindo de fora.” (SKINNER, 2007, p. 37).  

 

Inferimos nessa passagem que ele não admite a autopoiese num 

sistema, ao menos não, no sistema nervoso do ser humano.  

  Entretanto Skinner admite a possibilidade de não se ter o controle 

absoluto do comportamento, se contentando com o estudo de suas probabilidades:  

“O que queremos é avaliar a probabilidade de ele beber. Pode 
variar da certeza de que beberá até a certeza de que não vai 
beber. A considerável dificuldade de como medir esta 
probabilidade será discutida posteriormente. No momento 
estamos interessados em saber como a probabilidade pode ser 
aumentada ou diminuída.431” (SKINNER, 2007, p. 34).  

 

Isso não se relaciona e tudo e por tudo com a questão das sanções 

para estimular que se cumpram as normas jurídicas? Mas, como dissemos, e 

justificaremos, a desilusão foi grande.    

  Skinner é um tremendo exemplo de adepto do empirismo:  

“As variáveis externas, das quais o comportamento é função, 
dão margem ao que pode ser chamado de análise causal ou 
funcional. Tentamos prever e controlar o comportamento de um 

                                            
431 Ele fala em beber, pois é o exemplo de comportamento que usa para explicar seu 
raciocínio. 



292 
 

organismo individual. Esta é a nossa ‘variável dependente’ o 
efeito para o qual procuramos a causa. Nossas ‘variáveis 
independentes’ – as causas do comportamento – são as 
condições externas das quais o comportamento é função.” 
(SKINNER, 2007, p. 38). 

 

  Estamos nos aproximando da parte que nos interessa:  

“Muitas vezes estamos mais interessados, entretanto, no 
comportamento que produz algum efeito no mundo ao redor. 
Este comportamento origina a maioria dos problemas práticos 
nos assuntos humanos e é também de um interesse teórico 
especial por suas características singulares. As consequências 
do comportamento podem retroagir sobre o organismo. 
Quando isto acontece, podem alterar a probabilidade e o 
comportamento ocorrer novamente, a língua portuguesa 
contém muitas palavras, tais como ‘recompensa’ e ‘punição’, 
que se referem a este efeito, mas só através da análise 
experimental será possível formar uma noção mais clara.432” 
(g.n.) (SKINNER, 2007, pp. 64/65). 

 

  Feitas essas colocações propedêuticas a respeito da análise do 

comportamento (behaviorismo), passaremos a comentar uma obra de outro grande 

representante dessa corrente da psicologia, Murray Sidman, que escreveu “Coerção 

e suas implicações”. Ele e sua obra, ocupando esse livro um lugar de destaque, são 

considerados de estudo obrigatório, para qualquer behaviorista. Percebam que o 

tema tratado nesse livro tem tudo a ver com o nosso tema, desenvolvido neste 

trabalho, sendo que a ele, fomos com grande entusiasmo. Mais uma vez, tivemos 

uma surpresa desagradável, pois as mesmas críticas gerais que fizemos à análise 

do comportamento (behaviorismo) podem ser feitas aqui, nesta obra mais 

específica. Provavelmente, quem nos lê vai considerar essa conclusão como óbvia, 

pois é um tema específico tratado com os pressupostos da corrente psicológica que 

estamos comentando (mais uma vez, não custa lembrar que fazemos isso com a 

visão de um profissional do direito, que não tem formação em psicologia, o que não 

nos impede de tratar do assunto), mas, mesmo assim, achávamos que poderíamos 

utilizar, ao menos, algumas ideias, para nos auxiliar no estudo do direito, mormente, 

no nosso tema de sanção, coerção e coação, com ênfase na utilização do direito 

penal para aumentar a arrecadação tributária. 

                                            
432 Grifamos a definição do comportamento operante, que se distingue do comportamento 
totalmente reflexivo. 
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  Sidman define a análise do comportamento (behaviorismo): 

 “Nos últimos cinqüenta anos a análise comportamental tem 
nos ensinado muito sobre como o ambiente influencia o 
comportamento. Dentro dos limites de nossa herança biológica 
atual, nossa conduta é fortemente controlada pelo seu setting 
ambiental e suas consequências ambientais. E a análise 
comportamental também tem nos mostrado que autocontrole é 
realmente controle ambiental; é possível construir mudanças 
em nosso próprio ambiente de forma a produzir mudanças em 
nosso próprio comportamento. Controlar a nós mesmos é 
mudar o ambiente de maneira tal que se mude nossa própria 
conduta e fazê-lo porque isso muda nossa própria conduta.” 
(SIDMAN, 1995, pp. ix/x). 

 

 Já podemos perceber que são adeptos do ditado “o ambiente faz o 

ladrão”. Nunca concordamos com isso, muito embora, por óbvio, sabemos que o 

ambiente favorece ou desfavorece certas condutas e modos de vida, entretanto, 

dizer que “só” ele determina condutas ou modos de vida seria, como acabar com o 

livre-arbítrio, igualando todas as pessoas a máquinas. Imaginem se todos que vivem 

ou viveram em condições sociais desfavoráveis se tornassem criminosos? Uma 

favela dominada pelo narcotráfico, só para dar um exemplo muito comum nos 

grandes centros urbanos brasileiros, faria com que todos os moradores dessa favela 

se tornem ou sejam criminosos? Parece que a resposta é até óbvia. 

“A ciência da análise do comportamento tem suas raízes na 
filosofia, então distinguiu-se como um ramo da emergente 
disciplina da psicologia e até agora no processo de desengajar-
se dessa psicologia. O progenitor ainda não a deixou ir (nem, 
neste caso, o avô) e luta para manter seu domínio 
administrativo dentro da Academia mas as linhas de fratura 
intelectual estão claras. A psicologia, como o nome sugere é a 
ciência da mente. Análise do comportamento é a ciência do 
comportamento. Muito do que sabemos sobre coerção, o 
controle do comportamento por meio de punição e ameaça de 
punição, veio das ciências experimental (sic) e aplicada da 
análise do comportamento.” (SIDMAN, 1995, p. 21).  

 

Percebemos como a análise do comportamento diverge do restante da 

psicologia.  

  Ele define coerção:  
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“Por coerção eu me refiro a nosso uso da punição e da ameaça 
de punição para conseguir que os outros ajam como nós 
gostaríamos e à nossa prática de recompensar pessoas 
deixando-as escapar de nossas punições e ameaças. 
Precisamos saber mais sobre coerção porque é como a 
maioria das pessoas tentam (sic) controlar uns aos outros: 
‘Torça-o até que ele faça certo’, ou ‘Dê-lhe um doce, mas se 
ele não fizer o que você quer, tire-o.” (g.n.) (SIDMAN, 1995, p. 
17).  

 

Vejam como essa definição e esse tema tem tudo e por tudo a ver com 

nossa ideia do diferenciador das normas jurídicas, para as demais normas, qual 

seja, a previsão em abstrato de uma sanção, previsão essa, que corresponde a uma 

coação, a ser imposta pelo Estado, ao descumpridor de uma norma jurídica, de 

maneira coercitiva. Mas podemos perceber que Sidman chama de coerção o que 

chamamos de coação: “Por coerção eu me refiro (...) e da ameaça de punição para 

conseguir que os outros ajam como nós gostaríamos (...)”; mas também chama de 

coerção àquilo que também denominamos coerção: “Por coerção eu me refiro a 

nosso uso da punição (...)”. Portanto ele não difere a coação da coerção como 

fazemos, sendo que as caracterizamos como antecedente (coação) e consequente 

(coerção) do descumprimento de uma norma jurídica, no tocante à sua sanção. 

Também percebemos que por punição, ele entende o que definimos por sanção, 

entretanto ele considera também, como coerção, o que não fazemos, as 

recompensas, conforme escrevemos no subcapítulo 1.5 – A sanção como aspecto 

diferenciador das normas jurídicas. 

  Mesmo que seja um certo risco, podemos resumir a obra de Sidman 

como uma tentativa de nos convencer a abandonar o sistema da punição/coerção, 

trocando-o pelo sistema de recompensas às condutas que seguem as normas, no 

nosso caso, as normas jurídicas, pois isso seria muito benéfico, em especial a longo 

prazo, para nossa sociedade. Perguntamos ao leitor: acredita nessa possibilidade 

em relação ao direito? Ou seja, de abandonarmos as sanções aos descumpridores 

das normas jurídicas e as trocarmos por apenas recompensas aos cumpridores das 

mesmas? Nossa resposta é facilmente, nesse estágio de nosso trabalho (e não só 

dele, mas como ideia de vida em sociedade) deduzível pelo leitor: é uma clara utopia 

que nunca conheceu sua realização na história da humanidade e acreditamos, 

infelizmente, nunca conhecerá. 
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Podemos lembrar da opinião de Jean-Jacques Rousseau, que defendia 

que o ser humano é bom em sua natureza, entretanto a sociedade o transforma em 

mal. Em posição diametralmente oposta a essa opinião, temos a de Thomas 

Hobbes, só para ficarmos em dois grandes pensadores iluministas, que defendia 

que o ser humano é mal em sua natureza. Bom, tentando concluir e sintetizar as 

duas opiniões opostas, mesmo que seja uma tremenda pretensão, mas que 

tentaremos justificar com a análise da obra de Sigmund Freud, ou somos maus por 

natureza e logo continuamos maus, ou nascemos bons e nos tornamos maus devido 

à nossa vida em sociedade; em conclusão, como não se vislumbra que o ser 

humano deixe ou possa deixar de viver em sociedade só podemos concluir que, no 

mínimo, estamos maus e assim continuaremos (ou somos maus), portanto o que a 

análise do comportamento (behaviorismo) quer, não passa de uma tremenda utopia 

(se bem que utopia nem precisaria do acompanhamento desse adjetivo). Já 

adiantamos o que pensamos ao leitor, mas, como dissemos, tentaremos justificar 

essa nossa posição e fazer a ligação com o que está acontecendo em relação aos 

crimes tributários, em nosso país. Vejam esse objetivo utópico, no seguinte trecho: 

 “Ainda assim, a evidência derivada da análise do 
comportamento nos diz que mesmo quando a coerção atinge 
seu objetivo imediato ela está, a longo prazo, fadada ao 
fracasso. Sim, podemos levar pessoas a fazer o que queremos 
por meio da punição ou da ameaça de puni-las por fazer outra 
coisa, mas quando o fazemos, plantamos as sementes do 
desengajamento pessoal, do isolamento da sociedade, da 
neurose, da rigidez intelectual, da hostilidade e da rebelião.” 
(SIDMAN, 1995, p. 18). 

 

 Não acreditamos que, com sua obra, ele tenha provado essa sua 

opinião.  

  Em relação ao direito, Sidman opina:  

“Um sistema de justiça que é baseado apenas na punição por 
transgredir a lei realmente mantém muitas pessoas no caminho 
certo e provê satisfação para aqueles que buscam revanche 
sobre os transgressores. Um código legal coercitivo também 
gera, para muitos que estão sujeitos ao sistema, subterfúgio e 
desobediência e, para muitos que administram e fazem cumprir 
o sistema, brutalidade.” (SIDMAN, 1995, p. 20).  
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Podemos concordar com a revanche no sentido de consequência de 

uma ação considerada crime pela sociedade, pois como a própria análise do 

comportamento prega, há “estímulo e resposta”, logo para quem age livremente para 

cometer um crime, porque não esperar a reposta da sociedade, instrumentalizada e 

veiculada pelo Estado? Mais, sempre, desde os primórdios da raça humana há essa 

resposta às ações, ainda mais, nas consideradas contrárias aos bens que se quer 

proteger na sociedade, lembrando que no princípio, regia-se pela vingança privada, 

depois se passou, com os romanos para, para as vinganças públicas, até 

chegarmos ao monopólio da coerção legal pelo Estado, que, por exemplo, detém o 

jus puniendi. Até na Bíblia há menção à lei do olho por olho, dente por dente, 

veiculada pela primeira vez, no Código de Hamurabi433. 

  Sidman, como todos analistas do comportamento, como já foi dito, se 

utiliza das experiências de laboratório, com animais, para levar suas conclusões e 

aplicá-las aos humanos.  

“A suposição de que resultados de laboratório comportamental, 
mesmo de sujeitos não-humanos, podem ser estendidos para o 
mundo dos humanos até aqui se confirmou. (...) Além disso, o 
que vemos nos experimentos dirige nossa observação fora do 
laboratório e nos auxilia a encontrar consistência na 
aparentemente desordenada vida cotidiana.” (SIDMAN, 1995, 
pp. 27/28). 

 “(...), mas não-humanos nos ensinaram muito sobre nós 
mesmos. Este não é um tema para debate; é um fato. Muitos 
processos de aprendizagem são comuns a todos os 
mamíferos; as regiões mais antigas de nosso cérebro, do ponto 
de vista da evolução, estão intimamente envolvidas com o 
comportamento emocional; a linguagem complexa, embora 
exclusiva dos humanos, tem muitos aspectos não-verbais que 
observamos em não-humanos.” (SIDMAN, 1995, p. 30) 

 

  Sidman opina que aprendemos a usar da coerção, pois somos e fomos 

muito mais, no passado, vítimas da coerção da Natureza, contra a qual sempre 

lutamos e copiamos esse “sistema”434. 

                                            
433 Escrito por volta de 1780 a.C. previa o princípio do Talião: “Mas se houver morte, então 
darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por 
queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe.” (Código de Hamurabi, 2004, p. 8).  
434 Murray Sidman, Coerção e suas implicações, pp. 35/38. 
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  Para Sidman muito importante é a diferenciação entre o gênero, 

controle, da espécie, coerção, logo, não são sinônimos435.  

  Fundamental para a análise do comportamento (behaviorismo) são as 

espécies de controle comportamental, quais sejam: reforçamento positivo; 

reforçamento negativo e punição. Com essas espécies de controle podemos, 

segundo os analistas comportamentais, aumentar ou diminuir a probabilidade de 

comportamentos. Sidman comenta que são controle coercitivo a coerção (punição) e 

o reforçamento negativo436. 

  Por ser muito didática e de simples intelecção, reproduziremos a 

definição de Sidman para reforçadores:  

“Reforçadores e reforçamento. Os reforçadores têm duas 
características definidoras, ambas diretamente observáveis. 
Em primeiro lugar, um reforçador deve seguir uma ação; em 
segundo, um reforçador deve fazer com que essa ação seja 
repetida ou ocorra mais freqüentemente. Um reforçador deve 
demonstrar ter ambas as características.” (SIDMAN, 1995, p. 
51).  

 

 O comportamento vem antes, o reforçador, na sequência. 

Recompensas e prazer nem sempre são reforçamento, segundo Sidman, pois são 

conceitos varáveis entre as pessoas437. “Reforçamento pode ser expresso como 

uma relação ‘se... então’, uma contingência: (...)” (SIDMAN, 1995, p. 54). Ainda 

falando de reforçadores, fundamental é a distinção entre reforçadores positivos, que 

são aqueles em que a pessoa ganha “algo”, isto é, há um acréscimo de algo, por 

isso o termo “positivo”; e reforçadores negativos, que são aqueles em que a pessoa 

perde algo, por isso o termo “negativo”. Mas percebam, as duas espécies são 

reforçadoras, ou seja, aumentarão a probabilidade do comportamento anterior se 

repetir, ou por uma adição (soma, no reforçador positivo) ou diminuição/subtração 

(menos, no reforçador negativo), isto é, as espécies de reforçamento se classificam 

por um critério quantitativo (adição ou subtração). Essa distinção é fundamental, 

entretanto, mostraremos que até Sidman se atrapalha com a mesma, se 

contradizendo, o que tentaremos mostrara seguir.  

                                            
435

 Murray Sidman, Coerção e suas implicações, pp. 44/49.  
436

 Ibid., p. 51. 
437

 Murray Sidman, Coerção e suas implicações, pp. 53/54. 



298 
 

“Reforçamento positivo e negativo. No reforçamento positivo, a 
ação de uma pessoa é seguida pela adição, produção ou 
aparecimento de algo novo, algo que não estava lá antes do 
ato. No reforçamento negativo uma ação subtrai, remove ou 
elimina algo, fazendo com que alguma condição ou coisa que 
estava lá antes do ato desaparecesse.” (SIDMAN, 1995, p. 55).  

 

Percebam: reforçador/reforçamento, como gênero, positivo ou 

negativo, como espécies desse gênero. Caro leitor, acompanhe a sequência de 

definições dada por Sidman e vejam se não há algo de errado.  

“Quando nosso comportamento é reforçado positivamente 
obtemos algo; quando reforçado negativamente removemos, 
fugimos ou esquivamos de algo. Ambos os tipos de 
consequências tornam mais provável que façamos a mesma 
coisa outra vez. Ambos são, portanto reforçadores.” (SIDMAN, 
1995, p. 56).   

 

O que haveria de errado? Haveria não, há e de muito errado! Vejamos. 

O sujeito se encontra numa situação “X”, aí algo lhe é acrescentado, portanto fica 

numa situação “X+1”, e esse acréscimo faz com que o comportamento anterior a ele 

se torne mais provável de repetição, é o exemplo de um reforçador positivo, positivo 

no sentido de adição, de quantidade. Até aí, tudo bem. Continuamos. O sujeito se 

encontra numa situação “X”, aí algo lhe é diminuído/subtraído, portanto fica numa 

situação “X-1”, e essa diminuição/subtração faz com que o comportamento anterior a 

ela se torne mais provável de repetição, é o exemplo de um reforçador negativo, 

negativo no sentido de diminuição/subtração, de quantidade. E o problema da 

contradição? Está no seguinte trecho: “(...) quando reforçado negativamente 

removemos, fugimos ou esquivamos de algo (...)” (g.n.). Percebam, Sidman iguala o 

“remover” (situação “X-1”) ao “fugir” ou “esquivar” (ou seja, situação “X”). Vejam, ele 

iguala a situação “X-1” à situação “X”, como de reforçadores negativos, o que é 

inadmissível pelos princípios da lógica, mormente pelo princípio da identidade e o 

princípio da não contradição, pois iguala situações distintas, portanto suas definições 

de conceitos basilares para sua análise do comportamento caem por terra. A 

princípio, achamos que seria um erro “bobo”, que seria consertado mais para frente 

em sua obra, mas para nossa surpresa, não só não foi consertado, mas foi repetido 

várias vezes. Essa constatação gravíssima de pontos de partida dessa corrente da 

psicologia, que tenta ser científica, quase matemática, peca em seus axiomas. 
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Fomos à Internet buscar textos acadêmicos sobre a ciência do comportamento, 

sendo que chegamos a dezoito textos, todos em nível de pós-graduação e para 

nossa surpresa, em oito desses dezoito (quase 44,5%), os pós-graduandos 

cometeram o mesmo erro de Sidman, o que mostra que esses erros estão nas 

premissas de muitos que a estudam, sendo que nos outros dez, as premissas são 

as mesmas a que nós chegamos, ou seja, subtração/diminuição é diferente de não 

ganho, ou não perda, que equivalem à fuga e esquiva. Para nós, foi a “pá de cal” 

que faltava para colocarmos nas ideias defendidas pelos seguidores dessa corrente 

psicológica, que tenta sair da psicologia. 

  Vejam a reincidência do erro comentado:  

“Punição pode, portanto, assumir uma de duas formas. Um tipo 
de punição confronta-nos com o término ou retirada de alguma 
coisa que comumente seria um reforçador positivo, o outro tipo 
confronta-nos com a produção de algo que normalmente seria 
um reforçador negativo. Eu defino estas duas contingências de 
punição – a perda de reforçadores positivos e a produção de 
reforçadores negativos – como coercitivas; punição é a 
segunda maior categoria de controle coercitivo.” 

“Como reforçamento, a punição é uma contingência entre 
conduta e consequências. Da mesma forma que chamamos de 
‘reforçadores’ consequências que reforçam, chamamos 
consequências que punem de ‘punidoras’. Como reforçadores, 
punidores vêm depois do comportamento. Comumente, 
alimento é um reforçador positivo, de modo que sua perda é 
um punidor; a dor é comumente um reforçador negativo, assim, 
como é um punidor quando produzida. “(g.n.) (SIDMAN, 1995, 
p. 59).  

 

Vejam como o autor iguala o deixar de conseguir, ao perder, isto é, o 

que chamamos de situação “X” à situação “X-1”. Colocar a punição como reforçador, 

para nós também é uma contradição com a definição de reforçador, pois a punição 

vem fazer com que o comportamento anterior a ela não se repita ou se repita com 

menor frequência, esse sempre foi um dos motivos para usarmos da punição, e 

punição é algo que se acrescenta, à situação da pessoa, isto é, situação “X+1”, que 

no caso é ruim, mas isso não importa, pois o discrimen é quantitativo e não 

qualitativo, para classificarmos entre positivo ou negativo, sendo que punição não 

pode ser o mesmo que perda de reforçador positivo (situação “X”) ou um reforçador 

negativo (situação ”X-1”). E vejam a confirmação do que dissemos:  
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“Reforçamento difere de um modo importante da punição. 
Definimos reforçadores – positivo ou negativo – por seu efeito 
especial sobre a conduta; eles aumentam a probabilidade 
futura de ações às quais seguiram. Mas definimos punição sem 
apelar para qualquer efeito comportamental; punição ocorre 
quando quer que uma ação seja seguida ou pela perda de 
reforçadores positivos ou ganho de reforçadores negativos. 
Esta definição nada diz sobre o efeito de um punidor sobre a 
ação que o produz. Ela não diz que punição é o oposto de 
reforçamento. Ela não diz que punição reduz a probabilidade 
futura de ações punidas.” (g.n.) (SIDMAN, 1995, p. 59).  

 

E pior, vejam no trecho in fine (em itálico), pois se a punição não tem 

nada a ver com a ação anterior, no sentido de diminuir a probabilidade de acontecer 

de novo, porque a punição estaria sendo considerada aqui, num estudo de estímulo-

resposta? Não tem sentido nenhum, logo ela, pelas definições de seu autor, nem 

deveria estar sendo discutida aqui. Vejam a mistura de conceitos fundamentais!    

  “Como os reforçadores, punidores são contingentes às ações. Isso faz 

com que punidores freqüentemente tornem as ações particulares às quais se 

seguiram menos prováveis, mas como vimos, isso não é parte de sua definição.” 

(SIDMAN, 1995, p. 60). Vejam novamente a contradição na conceituação de 

punidores, feita pelo autor e a mistura de critérios quantitativo e qualitativo, para se 

diferenciar. 

“Controle por meio de reforçamento positivo, então, não é 
coercitivo; controle por meio de reforçamento negativo e 
punição é. A maioria das pessoas entende reforçamento 
negativo e punição sem dificuldades.” “E para outros, 
reforçamento positivo é apenas um sonho ‘... irreal; o mundo 
não funciona desta maneira.’ Alguns professores consideram-
no até mesmo ruim, ‘nada além de suborno’, e em vez de 
proverem consequências positivas quando seus alunos 
aprendem, eles apenas os punem quando eles falham” 
(SIDMAN, 1995, p. 61). 

 

 Lembremos que o Poder Judiciário não busca reforçamento positivo, 

mas só entra em ação quando provocado e se houve descumprimento ou hipotético 

descumprimento de uma norma jurídica.  

  Vejam os objetivos e ações da análise do comportamento 

(behaviorismo) segundo Sidman:  
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“Assumindo que pessoas, lugares e coisas estão sempre 
controlando as ações de qualquer indivíduo, analistas do 
comportamento tentam descobrir como estabelecer, facilitar, 
impedir ou evitar esse controle. A descoberta de princípios 
gerais torna possível predizer nossas próprias ações e as de 
outros e modelar o controle que já existe. Análise do 
comportamento não defende, mas simplesmente investiga 
controle comportamental. É tarefa da sociedade determinar  
quando o controle deliberado da conduta é desejável e quando 
ele não é, e se ela quer ou não tipos particulares de controle. 
Práticas pessoais e culturais confirmam nosso reconhecimento 
geral de que comportamento pode ser analisado e modelado.” 
(SIDMAN, 1995, p. 66). 

 

 E o direito não busca a convivência, da melhor maneira possível, entre 

as pessoas, na sociedade, sendo por ela elaborado? Poderíamos viver sem essa 

espécie de controle? Todo controle seria prejudicial ou pernicioso? Acho que todos 

têm as mesmas respostas! 

  Mais uma vez a mistura de definições apontada atrás:  

“Algumas vezes, em vez de retirar reforçadores positivos, 
tentamos parar uma atividade aplicando reforçadores 
negativos: espancamos, repreendemos ou ridicularizamos uma 
criança que se comporta mal, batemos em prisioneiros que 
desrespeitam as regras, atiramos bombas em cidades de um 
outro país em retaliação por seus ataques.” (g.n.) (SIDMAN, 
1995, p. 81).  

 

Para ele retirar reforçadores positivos (situação “X”), se iguala a aplicar 

reforçadores negativos (situação “X-1”). E mais, se seria reforçador negativo, a 

atividade não pararia, mas seria provável que se repetisse, devido ao reforçador 

negativo, pois se não, por óbvio, não seria uma reforçador (gênero), do qual é 

espécie o negativo. Mais uma contradição com a sua definição de punição, dada 

atrás:  

“A punição faz com que ele pare de pressionar a barra? 
Comumente, quando uma linha de base comportamental 
permanece constante, podemos confiavelmente atribuir 
quaisquer variações a qualquer novo elemento que o 
experimentador introduza – neste caso, a punição.” (SIDMAN, 
1995, p. 83).  
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Mais um exemplo da confusão: “Algumas vezes, reforçamento negativo 

e não positivo é responsável pelo que fazemos. Podemos fazer algo não porque nos 

traz algo bom, mas porque impede ou os livra de algo ruim.” (SIDMAN, 1995, p. 

105). De novo, impedir algo ruim equivale à situação ‘X” e não a situação “X-1”, que 

seria o reforçamento negativo. Mais contradições:  

“Reforçadores negativos e punidores, portanto, são os mesmos 
eventos funcionando de maneiras diferentes, podemos fazer 
choques desaparecerem – reforçamento negativo; ou podemos 
tomar choques – punição. Reforçamento negativo torna uma 
ação mais provável, punição usualmente torna uma ação 
menos provável.” (g.n.) (SIDMAN, 1995, p. 106). 

 

 Mas o autor não tinha defendido que punição não tem nada a ver com 

o resultado comportamental? Reproduzimos novamente:  

“(...) Mas definimos punição sem apelar para qualquer efeito 
comportamental; punição ocorre quando quer que uma ação 
seja seguida ou pela perda de reforçadores positivos ou ganho 
de reforçadores negativos. Esta definição nada diz sobre o 
efeito de um punidor sobre a ação que o produz. Ela não diz 
que punição é o oposto de reforçamento. Ela não diz que 
punição reduz a probabilidade futura de ações punidas.” (g.n.) 
(SIDMAN, 1995, p. 59).  

 

E mais, como podemos igualar os eventos: fazer desaparecer choques, 

com tomar choques? 

  Por todas essas contradições nas bases axiomáticas da análise do 

comportamento (behaviorismo), não conseguimos respeitar seus métodos e 

resultados, isso sem falar na pretensa “igualdade” no comportamento dos seres 

racionais ao dos seres irracionais. 

   

7.2 – Freud e a psicanálise 

 

  Como adiantamos, utilizaremos de parte da obra de Sigmund Freud, 

que trata de questões sociais, culturais e antropológicas, para nos auxiliar no estudo 

do direito, mormente sobre a sanção, que consideramos o diferencial das normas 

jurídicas, a coação e a coerção, que se interligam com a sanção e a relação com a 
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utilização do direito penal como instrumento para aumentar a arrecadação do direito 

tributário, confirmada pela extinção da punibilidade nos crimes tributários, pelo 

pagamento do tributo e seus acessórios, independentemente do seu momento. 

  Traremos abaixo conceitos sobre a psicanálise, como uma corrente da 

psicologia, veiculada por um dicionário de filosofia. Sempre houve, em certas épocas 

mais, em outras menos, relações entre a filosofia e a psicologia, com influências 

mútuas, como veremos adiante, até com as palavras de Freud. 

“e) As denominadas P. abissais ou P. das profundezas 
concentram seus ataques no 4º princípio fundamental da P. 
científica clássica, considerando a P. com ciência de 
interpretação, e não de descrição. Com efeito, para a 
psicanálise, que é a maior e a mais coerente expressão das P. 
abissais, o ponto de partida da interpretação não está nos 
fatos, como faz a descrição, mas nos sintomas, e a noção de 
sintoma é fundamental em psicanálise (v. INCONSCIENTE). 
Na interpretação dos sintomas a psicanálise segue uma única 
regra básica: reduzir o sintoma a símbolo ou expressão 
deformada de uma necessidade ou de um conflito de natureza 
vagamente sexual, atinente à libido (v. LIBIDO; PSICANÁLISE; 
SEXUALIDADE). São variantes da psicanálise a denominada 
P. individual de Alfred Adler, que insiste particularmente no 
caráter finalista dos problemas psíquicos (Praxis und Theorie 
der Individualpsychologie, 1924), e a P. analítica de C. G. Jung, 
que na realidade é muito pouco analítica (no sentido próprio do 
termo), pois não faz senão atribuir caráter simbólico a muitos 
sintomas que para Freud tinham significado direto (Coll.Pap. on 
Analytical Psychology, 1916). (V. INCONSCIENTE; 
PROFUNDO.). (...)” 

“Desenvolvimento teórico da psicologia profunda. O dissidente 
W. Reich tenta uma união entre psicanálise e marxismo, 
preconizando a superação da moral sexifóbica que caracteriza 
a sociedade autoritária e de classes (A função do orgasmo, 
1927; A revolução sexual, 1936). O neofreudismo procede a 
uma ‘revisão’ crítica das doutrinas de Freud. Entre os seus 
princípios encontramos a negação da importância primordial 
das pulsões sexuais; a recusa a sacrificar a autonomia ao ego 
ao superpoder do id, a importância atribuída aos fatores 
ambientais, sociais e culturais (K. Horniy, Novos rumos da 
psicanálise, 1939; H. S. Sullivan, The interpersonal theory of 
psychiatry, 1953; E. Fromm, Psicanálise da sociedade 
contemporânea, 1955). O lacanismo acusa o neofreudismo de 
ter ‘traído’ a revolução epistemológica de Freud e propugna um 
retorno ao Mestre’ com base na tese, de filiação estruturalista 
de que ‘o inconsciente é linguagem’ (Escritos, 1966).” 
(ABBAGNANO, 2007, pp. 951 e 952). 
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  É tremendamente comum, ao se pensar em Freud, para quem não é 

da área da psicologia, ou não conhece sua obra completa, associá-lo à ideia do 

estudo da libido, principalmente ligada à questão sexual, como causa dos problemas 

e ponto de partida para todas as discussões e estudos na psicanálise, na busca da 

solução de problemas psicológicos. É a ideia mais comum a respeito que se tem de 

Freud e de sua obra, mas quando fomos estudá-la, percebemos uma quantidade 

enorme de trabalhos de possível interesse no estudo das ciências humanas, como 

sociologia, antropologia, direito etc, obras que na nossa modesta opinião, acabaram 

ficando em segundo plano, quando se pensa em Freud e na fundação da 

psicanálise. Temos certeza que acessamos material muito fértil para o 

desenvolvimento de estudos jurídicos, sendo que tentaremos seguir por esse 

caminho, mesmo que de maneira modesta e específica, em relação aos temas 

adotados como objeto deste nosso trabalho. 

   Estudamos todos os trabalhos de Freud que apresentavam como 

preocupação principal ou a análise social, ou a antropológica ou a cultural, sendo 

que em alguns, essas análises se misturavam. O interessante é que comumente um 

trabalho levava a outro, sendo que nesse caminho, passamos, mesmo que de 

maneira rápida, por conceitos básicos da psicanálise, como por exemplo: ego, 

superego e id, que serão comentados de maneira muito sucinta, lembrando sempre, 

com a visão de um profissional do direito, buscando algo que possa nos ajudar no 

estudo do direito. Aqui já pedimos desculpas para os colegas estudiosos da 

psicologia, em especial para os psicanalistas, pela hipotética pretensão de analisar 

conceitos técnicos e que merecem muito mais do que podemos oferecer, mas a 

crença de que nossa tentativa possa ser útil para os estudos do direito, nos 

impulsionou. 

  James Strachey foi o autor de comentários e de notas à tradução para 

o português, da obra completa de Freud, do inglês. Ele também comentou o grande 

interesse de Freud, desde sua juventude, nos chamados “problemas culturais”, 

sendo que na parte final de sua vida dedicou quase todo seu tempo aos seus 

estudos438.  

“(...) Não obstante, seria verdade dizer que, desde que formulei 
minha hipótese de existência de duas classes de instintos 

                                            
438 James Strachey, Vol. XX, pp. 13/14. 
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(Eros e o instinto da morte) e desde que propus uma divisão da 
personalidade mental em um ego, um superego e um id 
(1923b), não prestei outras contribuições decisivas à 
psicanálise: o que tenho escrito sobre o assunto desde então 
tem sido ou dispensável ou logo teria sido proporcionado por 
outrem. Essa circunstância está ligada com uma alteração em 
mim mesmo, com o que poderia ser descrito como uma frase 
de desenvolvimento regressivo. Meu interesse após fazer um 
détour de uma vida inteira pelas ciências naturais, pela 
medicina e pela psicoterapia, voltou-se para os problemas 
culturais que há muito me haviam fascinado, quando eu era um 
jovem quase sem idade suficiente para pensar. No próprio 
clímax do meu trabalho psicanalítico, em 1912, já tentar, em 
Totem e Tabu, fazer um dos achados recém-descobertos da 
análise a fim de investigar as origens da religião e da 
moralidade. Levei então esse trabalho mais um passo à frente 
em dois ensaios ulteriores, O futuro de uma Ilusão (1927c) e O 
Mal-Estar na Civilização (1930a). Percebi ainda mais 
claramente que os fatos da história, as interações entre a 
natureza humana, o desenvolvimento cultural e os precipitados 
das experiências primitivas (cujo exemplo mais proeminente é 
a religião) não passam de um reflexo dos conflitos dinâmicos 
entre o ego, o id e o superego que a psicanálise estuda no 
indivíduo – são os mesmíssimos processos repetidos numa 
fase mais ampla. Em O Futuro de uma Ilusão exprimi uma 
avaliação essencialmente negativa da religião. Depois, 
encontrei uma fórmula que lhe fazia melhor justiça: embora 
admitindo que sua força reside na verdade que ela contém, 
mostrei que a verdade não era uma verdade material mas 
histórica. [1939a, Ensaio III, parte II (G).].” 

“Esses estudos os quais, embora tendo origem na psicanálise 
se estendem muito além dela, talvez tenham despertado maior 
simpatia por parte do público do que a própria psicanálise. 
Podem ter desempenhado certo papel na criação da ilusão 
efêmera de que eu me encontrava entre os escritores aos 
quais uma grande nação como a Alemanha estava pronta a 
ouvir. Thomas Mann, um dos reconhecidos porta-vozes do 
povo alemão, encontrou um lugar para mim na história do 
pensamento moderno. Pouco depois minha filha Anna, atuando 
como minha procuradora recebeu uma homenagem cívica na 
Rathaus de Frankfurt-am-Main, ocasião em que me foi 
conferido o Prêmio Goeth de 1930. Isso foi o clímax de minha 
vida como cidadão. Pouco depois as fronteiras do nosso país 
se estreitaram e a nação não quis mais saber de nós.439” 
(FREUD, 2006, vol. XX, pp. 75/76). 

 

                                            
439 Aqui Freud se refere à perseguição aos judeus na Alemanha com a ascensão do 
nazismo, sendo que ele tinha origem judia. 
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  Como dissemos, é essa parte da obra de Freud que nos interessou, 

mas que teve origem nos estudos e desenvolvimento da psicanálise, por isso, 

mencionaremos alguns de seus preceitos, mesmo que de maneira extremamente 

sucinta e modesta. 

  Elencaremos a seguir os trabalhos de Freud que utilizamos, baseando-

se na ordem cronológica de suas elaborações, como foi feita na edição Standard 

brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. São eles: Totem e 

Tabu (1913 [1912 – 13])440; O Interesse Científico da Psicanálise (1913); Algumas 

Reflexões sobre a Psicologia do Escolar (1914); Psicologia de Grupo e a Análise do 

Ego (1921); O Futuro de uma Ilusão (1927); o Mal-Estar na Civilização (1930 

[1929]); Conferência XXXV - A Questão de uma Weltanschauung (1933 [1932]); Por 

que a Guerra? (1933 [1932]); Pós-Escrito (1935); Moisés e o Monoteísmo Três 

Ensaios (1939 [1934-38]); Esboço de Psicanálise (1940 [1938]).  

   

7.2.1 - Totem e Tabu (1913 [1912 – 13]) 

 

  James Strachey, em sua nota introdutória ao trabalho Totem e Tabu 

comenta que Freud assinalou a relação ente o desenvolvimento da civilização e a 

repressão dos instintos do homem. Várias percepções a respeito do que 

entendemos pela vida em sociedade, em seu sentido mais amplo, incluindo aí, 

costumes, crenças, tradições, pensamentos etc., são “reflexos da nossa psique mais 

profunda”. Muito do que vemos e temos na sociedade se relaciona com a hipótese 

da horda primeva e da morte do pai primevo, ideias que serão analisadas mais 

adiante441. 

  Freud comenta e defende a interdisciplinaridade, em especial, no tema 

aqui presente neste seu trabalho, mas podemos fazer uso do mesmo no estudo do 

direito, concordando com essa interdisciplinaridade, que só ajuda, mesmo que 

certas condições e limitações tenham que ser respeitadas, no sentido que nós 

                                            
440

 O ano entre parênteses corresponde ao da publicação e o período do colchete, ao da 
elaboração feita por Freud. 
441

 James Strachey, Vol. XII, pp. 13/14. 



307 
 

estamos, como profissionais do direito, nos valendo de análises sobre estudos da 

psicologia, sem termos formação em psicologia.  

“Estes ensaios procuram diminuir a distância existente entre os 
estudiosos de assuntos como a antropologia social, a filologia e 
o folclore, por um lado, e os psicanalistas, por outro. No 
entanto, não podem oferecer a ambos os lados o que a cada 
um falta: ao primeiro, uma iniciação adequada na nova técnica 
psicológica; ao último, uma compreensão suficiente do material 
que se encontra à espera de tratamento. Devem assim 
contentar-se em atrair a atenção das duas partes e em 
incentivar a crença de que uma cooperação ocasional entre 
ambas não poderá deixar de ser proveitosa para a pesquisa.” 
(FREUD, 2006, Vol. XIII, p. 17).  

 

Como o direito regula as relações intersubjetivas entre os homens, na 

sociedade, todos sabemos que, muitas ciências, em especial as humanas, são de 

grande ajuda no estudo e compreensão do direito, para aqueles que não se 

contentam com a análise veiculada pelo positivismo jurídico, que por óbvio, trouxe, 

traz e trará grandes desenvolvimentos para o estudo do direito, mas isso não exclui 

a utilidade de outras ciências, bem como a validade, para o estudo do direito, tendo 

um enfoque mais ampliativo do que o do positivismo jurídico. São metodologias 

válidas e complementares, mas devem ser explicitadas e ao serem, ser tratadas com 

coerência pelos estudiosos, como por exemplo, Hans Kelsen quando desenvolveu 

sua teoria pura do direito442. Buscamos como Freud, quem sabe, incentivar outros 

estudiosos a desenvolverem pesquisas nesse caminho proposto por nós, ou seja, a 

utilização da psicologia no estudo do direito, mais especificamente, por meio da 

psicanálise.  “Esses trabalhos só podem ter a natureza de uma instigação: colocam 

perante o especialista certas sugestões, para que as leve em consideração em seu 

próprio trabalho.” (FREUD, 2006, Vol. XIII, p. 87). Segundo Freud, os tabus, que 

ainda existem entre nós (ao contrário do totemismo) têm como natureza psicológica 

a mesma do imperativo categórico443 de Kant, que segundo Freud, opera de uma 

                                            
442 Lembremos que Kelsen, na introdução de sua obra “Teoria pura do direito”, não diz que o 
estudo do direito só se reduzia à análise do positivismo jurídico, apenas diz que fez uma 
escolha, com um método, que excluía do estudo do direito, tudo que não fosse jurídico, por 
isso “teoria pura”. 
443 “Age de tal modo que a máxima de tua vontade possa valer sempre como princípio de 
uma legislação universal” (KANT, 2008, p. 40). Vejam a menção à vontade, aqui está a 
representação da consciência, para nós. 



308 
 

maneira compulsiva e rejeita quaisquer motivos conscientes444. Aqui podemos 

contestar que Kant tinha motivos conscientes para buscar seu imperativo categórico, 

sendo que para nós eles sempre foram finalísticos, baseadas em valores, buscando 

uma melhor relação intersubjetiva entre os homens, o que tenta também o direito, 

estando aí sua natureza prática. Entretanto, essa não era explicação dada pelo 

próprio Kant, pois assim não seria um imperativo categórico. Se o imperativo 

categórico de Kant, veiculado em sua obra “Crítica da razão prática” é factível ou 

não, já é outro assunto, sendo que achamos que não é, beirando a utopia, pois Kant 

defendia que só seria um imperativo categórico se ele independesse dos sujeitos 

envolvidos e independesse de toda e qualquer circunstância empírica445, por isso, 

achamos impossível de ser realizado, mas como estávamos dizendo, isso não lhe 

retira a “motivação consciente”, no caso, para nós, finalística, do imperativo 

categórico, contrariamente do que defendeu Freud, muito embora, como dissemos, 

Kant não o justificava assim, pois ele era a priori446. Pensamos que seria impossível 

                                            
444 Sigmund Freud, Totem e Tabu e outros trabalhos, in Edição standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud, Vol. XIII, pp. 17/18. 
445 “(...) A vontade é concebida como independente de condições empíricas e, 
conseqüentemente, como vontade pura, determinada pela simples forma da lei, sendo esse 
motivo de determinação considerado como a suprema condição de todas as máximas. O 
caso é bastante singular e não tem igual no restante do conhecimento prático. De fato, o 
pensamento a priori de uma legislação universal possível resulta, por conseguinte, 
simplesmente problemático, apresentando-se a nós como lei incondicional, sem tirar nada 
da experiência ou de uma vontade exterior qualquer. Mas não é, também, um preceito 
segundo o qual uma ação deve ocorrer para que seja possível um efeito desejado (porque, 
então, a regra seria sempre condicionada fisicamente), mas uma regra que apenas 
determina a vontade a priori em relação à forma de suas máximas, uma vez que não é 
impossível, pelo menos, conceber uma lei que sirva somente para a forma subjetiva dos 
princípios, como motivo de determinação por meio da forma objetiva de uma lei geral. A 
consciência dessa lei fundamental pode ser denominada um fato [Faktum] da razão, porque 

não podemos inferi-la de dados anteriores da razão, por exemplo, da consciência da 
liberdade (porque essa consciência nos é dada previamente), impondo-se a nós por si 
mesma como proposição sintética a priori, a qual não está fundada em nenhuma intuição, 

quer pura, quer empírica; todavia, seria analítica quando propuséssemos a liberdade da 
vontade, para o que, porém, exigir-se-ia como conceito positivo, uma intuição intelectual que 
aqui não pode ser admitida de modo algum. Contudo, deve-se ter em conta, para considerar 
essa lei como dada, sem falsa interpretação, que ela não é uma fato empírico, mas o fato 
único da razão pura, a qual se proclama, assim, como originariamente legisladora (sic, volo, 
sic iubeo).” 
“A razão pura é por si mesma prática, e dá (ao homem) uma lei universal, que denominamos 
lei moral [Sittengesestz]. (g,n.) (KANT, 2008, pp. 40/41).  
446

 Interessante que se esse imperativo categórico não fosse “sentido” por cada um de nós, 
só poder-nos-ia vir pelo ensinamento, aí já seria empírico, logo não seria mais um 
imperativo categórico, nos moldes do explicado por Kant. Nesse sentido, podemos 
concordar com a opinião de Freud, da qual discordamos acima. 
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ser realizável o imperativo categórico de Kant, pois em toda ação humana haverá a 

vontade447, que será determinada pelas circunstâncias empíricas. 

  Segundo Freud, muitos preceitos morais, se não todos, sendo que 

muitos deles passaram a ser tutelados pelo direito, o que sempre variou e variará, 

de época para época e lugar para lugar, surgiram do totemismo e dos tabus. Para 

ele, a evolução da sociedade afetou muito menos os tabus, do que os totens448. 

  Freud define totem.  

“O que é um totem? Via de regra é um animal (comível e 
inofensivo, ou perigoso e temido) e mais raramente um vegetal 
ou um fenômeno natural (como a chuva ou a água), que 
mantém relação peculiar com todo o clã. Em primeiro lugar, o 
totem é o antepassado comum do clã; ao mesmo tempo, é o 
seu espírito guardião e auxiliar, que lhe envia oráculos, e 
embora perigoso para os outros, reconhece e poupa seus 
próprios filhos. Em compensação, os integrantes do clã estão 
na obrigação sagrada (sujeita a sanções automáticas) de não 
matar nem destruir seu totem e evitar comer sua carne (ou tirar 
proveito dele e outras maneiras). O caráter totêmico é inerente, 
não apenas a algum animal ou entidade individual, mas a todos 
os indivíduos de uma determinada classe. De tempos em 
tempos, celebram-se festivais em que os integrantes do clã 
representam ou imitam os movimentos e atributos de seu totem 
em danças cerimoniais.” (FREUD, 2006, Vol. XIII, p. 22). 

 

 Vejam o começo da espiritualidade do ser humano, sendo que desde o 

princípio ela envolvia ideia de sanção para quem não cumprisse os preceitos e 

ensinamentos espirituais. É o primórdio das religiões que, até hoje, se baseiam 

muitos dos seus ensinamentos e preceitos em normas que devem ser seguidas 

pelos seus fiéis, ou então os mesmos serão punidos, ou seja, sancionados. Ao 

analisarem as normas jurídicas, muito comum foi e é, as compararem às normas 

religiosas, sendo que muitas das normas morais, que também são comparadas às 

normas jurídicas, advém da influência das religiões ou de uma religião 

predominante, na sociedade. Podemos exemplificar com o catolicismo; o islamismo; 

                                            
447 Tentando buscar algo que infirme essa nossa posição, acreditamos que as únicas ações 
humanas que não exprimam uma vontade, sejam as ações inteiramente reflexivas 
(reflexos). 
448

 Sigmund Freud, Totem e Tabu e outros trabalhos, in Edição standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud, Vol. XIII, p. 18.  
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o hinduísmo etc. É de conhecimento notório a tremenda influência da Igreja Católica, 

em especial na Idade Média. Nem precisamos nos aprofundar nesse assunto. 

“Em quase todos lugares em que encontramos totens, 
encontramos também uma lei contra as relações sexuais entre 
pessoas do mesmo totem e conseqüentemente, contra o seu 
casamento. Trata-se então da ‘exogamia’, uma instituição 
relacionada com o totemismo.” 

“Esta proibição é notável por sua severa obrigatoriedade. Não 
existia nada no conceito ou atributos do totem que até agora 
mencionei que nos levasse a prevê-la, de maneira que é difícil 
compreender como ela veio a se tornar parte do sistema 
totêmico.” (FREUD, 2006, Vol. XIII, p. 23).  

 

Podemos adiantar que aqui, segundo Freud, está a origem da proibição 

do incesto, uma das normas mais intensas e com piores sanções, de todas as 

espécies (religiosas, morais, jurídicas), que temos até hoje.  Freud explica o 

surgimento dessa norma, que se não seguida, era violentamente vingada por todo o 

clã449.  

  Freud define Tabu:  

“’Tabu’ é um termo polinésio. É difícil para nós encontrar uma 
tradução para ele, desde que não possuímos mais o conceito 
que ele conota. A palavra era ainda corrente entre os antigos 
romanos, cujo ‘sacer’ era o mesmo que o ‘tabu’ polinésio. 
Também o ‘ayos’, dos gregos e o ‘kadesh’ dos hebreus deve 
ter tido o mesmo significado expressado em ‘tabu’ pelos 
polinésios e, em termos análogos, por muitas outras raças da 
América, África (madagasgar) e da Ásia Setentrional e Central.” 

“O significado de ‘tabu’, como vemos, diverge em dois sentidos 
contrários. Para nós significa, por um lado, ‘sagrado’, 
‘consagrado’, e, por outro, ‘misterioso’, ‘perigoso’, ‘proibido’, 
‘impuro’. O inverso de ‘tabu’ em polinésio é ‘noa’, que significa 
‘comum’ ou ‘geralmente acessível’. Assim, ‘tabu’ traz em si um 
sentido de algo inabordável, sendo principalmente expresso em 
proibições e restrições. Nossa acepção de ‘temor sagrado’ 
muitas vezes pode coincidir em significado com ‘tabu’.” 

“As restrições do tabu são distintas das proibições religiosas ou 
morais. Não se baseiam em nenhuma ordem divina, mas pode-
se dizer que se impõem por sua própria conta. Diferem das 
proibições morais por não se enquadrarem em nenhum 
sistema que declare de maneira bem geral que certas 

                                            
449

 Sigmund Freud, Totem e Tabu e outros trabalhos, in Edição standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud, Vol. XIII, pp. 24/35. 
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abstinências devem ser observadas e apresente motivos para 
essa necessidade. As proibições dos tabus não têm 
fundamento e são de origem desconhecida. Embora não sejam 
ininteligíveis para nós, para aqueles que por elas são 
dominados são aceitas como coisa natural.” (FREUD, 2006, 
Vol. XIII, p. 37). 

 

  Vejam como a ideia sancionista nas sociedades, mesmo que primitivas, 

vem desde suas origens, o que por si só já nos mostra a necessidade das sanções 

para o cumprimento das normas jurídicas, tornando utópica a proposta dos analistas 

do comportamento (behavioristas).  

“A punição pela violação de um tabu era, sem dúvida, 
originalmente deixada a um agente interno automático: o 
próprio tabu violado se vingava. Quando, numa fase posterior, 
surgiram as ideias de deuses e espíritos, com os quais os 
tabus se associaram, esperava-se que a penalidade proviesse 
automaticamente do poder divino. Em outros casos, 
provavelmente como resultado de uma ulterior evolução do 
conceito, a própria sociedade encarregava-se da punição dos 
transgressores, cuja conduta levara seus semelhantes ao 
perigo.  Dessa forma, os primeiros sistemas penais humanos 
podem ser remontados ao tabu”. (FREUD, 2006, Vol. XIII, p. 
38).  

 

Podemos perceber que o sancionismo está, desde sempre, presente 

na vida humana. Tentaremos mostrar, mais adiante, como essa primeira 

possibilidade de sanção (punição interna) pode ser relacionada com o superego, 

sendo que o ideal numa sociedade seria que essa espécie de punição, fosse tão 

eficiente que evitasse os descumprimentos das normas e, em especial, no nosso 

caso, das normas jurídicas, mas sabemos que nunca foi, não é, e talvez nunca seja, 

por isso a necessidade de uma punição por meio de uma sanção externa ao 

descumpridor das normas, para que haja uma resposta social, buscando evitar 

novos descumprimentos, tanto do descumpridor, quanto das demais pessoas, 

servindo essa coação para garantir o cumprimento das normas, no nosso caso, 

jurídicas. 

  Consideramos muito interessante a relação feita por Freud, entre a 

proibição de determinada conduta, com o desejo de se realizá-la, sendo uma 

espécie de binômio necessário. É uma ideia que assusta, mas corresponde à nossa 

opinião sobre a maldade do ser humano, já comentada anteriormente. Traremos 
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essas ideias porque achamos que podem, quem sabe num futuro, servirem de 

auxílio na estipulação de condutas que possam ou não, virem a ser consideradas 

como crimes, bem como suas prevenções e também na estipulação de penas mais 

adaptadas a determinadas condutas descumpridoras das normas.  

“Os tabus, devemos supor, são proibições de antiguidade 
primeva que foram, em certa época, externamente impostas a 
uma geração de homens primitivos; devem ter sido calcadas 
sobre eles, sem a menor dúvida, de forma violenta pela 
geração anterior. (...) Possivelmente, contudo, em gerações 
posteriores devem ter-se tornado ‘organizadas’ como um dom 
psíquico herdado. (...) Mas uma coisa certamente decorria da 
persistência do tabu, a saber, que o desejo original de fazer a 
coisa proibida deve persistir ainda entre as tribos em causa. 
Elas devem, portanto, ter uma atitude ambivalente para com os 
seus tabus. Em seu inconsciente não existe nada que mais 
gostassem de fazer do que violá-los, mas temem fazê-lo; 
temem precisamente porque gostariam, e o medo é mais forte 
que o desejo. O desejo está inconsciente embora, em cada 
membro individual da tribo, do mesmo modo que está nos 
neuróticos.” 

“As mais antigas e importantes proibições ligadas aos tabus 
são as duas leis básicas do totemismo: não matar o animal 
totêmico e evitar relações sexuais com membros do clã 
totêmico do sexo oposto.” 

“Estes devem ser, então, os mais antigos e poderosos dos 
desejos humanos.”  

“(...) a base do tabu é uma ação proibida, para cuja realização 
existe forte inclinação do inconsciente.” (FREUD, 2006, Vol. 
XIII, pp. 48/49). 

 

  Vejam, novamente, como a ideia da prevenção por intermédio da 

sanção, já estava presente desde os primórdios da humanidade. 

 “Se substituirmos os desejos inconscientes por impulsos 
conscientes, veremos que o perigo é real. Reside no risco da 
imitação, que rapidamente levaria à dissolução da comunidade. 
Se a violação não fosse vingada pelos outros membros, eles se 
dariam conta de desejar agir da mesma maneira que o 
transgressor.” (FREUD, 2006, Vol. XIII, p. 50). 

 

  Faremos uma pequena pausa no assunto que estamos tratando para 

trazer uma passagem da obra de Freud que possa ter interesse para os estudiosos 

da filosofia da linguagem. 
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“(...): eles tratam as palavras, em todos os sentidos, como 
coisas. Como já salientei em outro trabalho [Freud, 1905c, Cap. 
IV], nossos próprios filhos fazem o mesmo. Nunca estão 
dispostos a aceitar uma semelhança entre duas palavras como 
desprovida de sentido; coerentemente presumem que se duas 
coisas são chamadas por nomes de som semelhante, isto deve 
implicar na existência de algum ponto profundo de 
concordância entre elas.” (FREUD, 2006, Vol. XIII, p. 70). 

 

  Voltando ao nosso tema, muita importância tem a exteriorização dos 

pensamentos, ou seja, de impulsos internos para o exterior, que é quando o direito 

passa a se interessar pela conduta humana. Lembrem do iter criminis (caminho do 

crime) ensinado logo no início do curso de direito penal nas graduações jurídicas, 

composto pela cogitação (que não tem interesse para o direito, pois fica apenas na 

cabeça de quem pensa); pelos atos preparatórios (que regra geral, não interessam 

ao direito, salvo raras exceções); pelos atos executórios (que passam a interessar o 

direito e também, no caso, serem sancionados) e por fim, a consumação. 

“A projeção de percepções internas para fora é um mecanismo 
primitivo, ao qual, por exemplo, estão sujeitas nossas 
percepções sensoriais, e que, assim, normalmente 
desempenha um papel muito grande na determinação da forma 
que toma nosso mundo exterior. Sob condições cuja natureza 
não foi ainda suficientemente estabelecida, as percepções 
internas de processos emocionais e de pensamentos podem 
ser projetadas para o exterior da mesma maneira que as 
percepções sensoriais. São assim empregadas para construir o 
mundo externo, embora devam por direito, permanecer sendo 
parte do mundo interno.” (FREUD, 2006, Vol. XIII, p. 77).  

 

Poderíamos exemplificar o que foi dito, com os crimes contra a honra. 

   Freud começou a desenvolver ideias sobre a consciência e o 

sentimento de culpa, sendo que seu tradutor e comentarista James Strachey 

comenta que essas ideias sobre esses temas mudaram muito com o passar do 

tempo450. “(...): que quer que tenha uma consciência deve sentir dentro de si a  

justificação pela condenação, sentir a autocensura pelo ato que foi realizado.” 

(FREUD, 2006, Vol. XIII, p. 80). Imaginem se fosse possível viver em sociedade só 

com essa espécie de punição interna? Infelizmente, sabemos que não é, sendo que 

                                            
450

 Sigmund Freud, Totem e Tabu e outros trabalhos, in Edição standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud, Vol. XIII, pp. 80/81. 
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para muitos dos descumpridores das normas jurídicas, em especial das penais, essa 

sanção interna não existe, como por exemplo, nos psicopatas, provado isso por 

testes neurológicos, como as tomografias especiais que mostram além da anatomia 

cerebral, o funcionamento do cérebro. 

“Nesse caso, deveríamos dar ainda mais importância à nossa 
tese de que onde existe uma proibição tende a haver um 
desejo subjacente. Teríamos de supor que o impulso a matar 
achasse realmente presente no inconsciente e que nem os 
tabus e nem as proibições morais são psicologicamente 
supérfluos, mas, pelo contrário, explicam-se e justificam-se 
pela existência de uma atitude ambivalente para com o impulso 
de matar.” (FREUD, 2006, Vol. XIII, p. 82).  

 

Aqui ressaltamos que o que for considerado mais gravoso pela 

sociedade, será considerado crime, com punição também mais gravosa, sendo que 

são atitudes em que a sociedade não espera que apenas o senso moral, com suas 

regras morais, ou até o senso religioso, todos com punições internas (se bem que há 

também punições morais externas, como isolamento dos descumpridores dentro da 

sociedade, por exemplo), sejam suficientes.  

“Ao sustentar a semelhança essencial entre as proibições dos 
tabus e as proibições morais, não procurei discutir o fato de 
que deve haver uma diferença psicológica entre elas. A única 
razão possível para que as proibições não mais assumam a 
forma de tabus deve ser alguma alteração ocorrida nas 
circunstâncias que regem a ambivalência a elas subjacente.” 
(FREUD, 2006, Vol. XIII, p. 83). 

“A fim de sofrear a tentação o transgressor invejado tem de ser 
despojado dos frutos de seu empreendimento e o castigo, não 
raramente, proporcionará àqueles que o executam uma 
oportunidade de cometer o mesmo ultraje, sob a aparência de 
um ato de expiação. Na verdade, este é um dos fundamentos 
do sistema penal humano e baseia-se, sem dúvida, 
corretamente, na pressuposição de que os impulsos proibidos 
encontram-se presentes tanto no criminoso como na 
comunidade que se vinga. Nisto, a psicanálise apenas confirma 
o costumeiro pronunciamento dos piedosos: todos nós não 
passamos de miseráveis pecadores.” (g.n.) (FREUD, 2006, Vol. 
XIII, p. 84).  
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Percebam como Freud tinha a mesma opinião que a nossa a respeito 

da essência má da natureza humana, que já comentamos anteriormente citando 

Hobbes e Rousseau. 

  Foucault comenta muito desse problema da “vingança” da sociedade 

aos criminosos, algo que Beccaria já tinha feito.  

“E tudo o que pudesse implicar de espetáculo desde então terá 
um cunho negativo; e como as funções da cerimônia penal 
deixavam pouco a pouco de ser compreendidas ficou a 
suspeita de que tal rito que dava um ‘fecho’ ao crime mantinha 
com ele afinidades espúrias: igualando-o, ou mesmo 
ultrapassando-o em selvageria, acostumando os espectadores 
a uma ferocidade de que todos queriam vê-los afastados, 
mostrando-lhes a freqüência dos crimes; fazendo o carrasco se 
parecer com criminoso, os juízes aos assassinos, invertendo 
no último momento os papéis, fazendo do supliciado um objeto 
de piedade e de admiração. Beccaria há muito dissera: o 
assassinato que nos é apresentado como um crime horrível, 
vemo-lo sendo cometido friamente, sem remorsos.”  
(FOUCAULT, 2008, pp. 12/13). 

  

Foucault comenta com detalhes impressionantes como eram as 

execuções na Idade Média e Moderna, na Europa. A violência era impressionante, 

tanto que a obra e Beccaria, “Dos delitos e das penas” repercutiu muito e até hoje é 

mencionada, devido ao seu pioneirismo. As execuções eram como espetáculos 

públicos. O corpo dos condenados era o fim das penas, só depois passou a ser meio 

para elas, através das penas privativas de liberdade451. Foucault também comenta a 

passagem do poder de punir para o Estado, como “parte” do pacto social em que se 

baseia a sociedade, nos moldes do comentado por Rousseau, sendo que nessa 

passagem o criminoso passou a ser visto como um “monstro” para a sociedade. 

“O menor crime ataca toda a sociedade; e toda a sociedade – 
inclusive o criminoso – está presente na menor punição. O 
castigo penal é então uma função generalizada, coextensiva ao 
corpo social e a cada um de seus elementos. Coloca-se então 
o problema da ‘medida’ e da economia do poder de punir.” 

“Efetivamente a infração lança o indivíduo contra todo o corpo 
social; a sociedade tem o direito de se levantar em peso contra 
ele, para puni-lo. Luta desigual: de um só lado todas as forças, 
todo o poder, todos os direitos. E tem mesmo que ser assim, 
pois aí está representada a defesa de cada um. Constitui-se 

                                            
451 Michel Foucault, Vigiar e punir, pp. 14/29. 
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assim um formidável direito de punir, pois o infrator torna-se o 
inimigo comum. Até mesmo pior que um inimigo, é um traidor 
pois ele desfere seus golpes dentro da sociedade.” 
(FOUCAULT, 2008, p. 76). 

 

  Freud passa a comentar o animismo como o “primeiro sistema de 

pensamento humano”.  

“O animismo, em seu sentido mais estrito, é a doutrina de 
almas e, no mais amplo, a doutrina de seres espirituais em 
real. O termo ‘animatismo’, também foi usado para indicar a 
teoria do caráter vivo daquelas coisas que nos parecem ser 
objetos inanimados [ver adiante p. 101]452 e as expressões 
‘animalismo’ e ‘hominismo’ também são empregadas em 
relação a isto. A palavra  ‘animismo’, originalmente utilizada 
para descrever um sistema filosófico específico, parece ter 
recebido de Tylor o seu atual significado. (...)” (FREUD, 2006, 
Vol. XIII, p. 87).  

 “(...) O animismo é um sistema de pensamento. Ele não 
fornece simplesmente uma explicação de um fenômeno 
específico, mas permite-me apreender todo o universo como 
uma unidade isolada de um ponto de vista único. A raça 
humana, se seguirmos as autoridades no assunto, 
desenvolveu, no decurso das eras, três desses sistemas de 
pensamento – três grandes representações do universo: 
animista (ou mitológica), religiosa e científica. Destas, o 
animismo, o primeiro a ser criado, é talvez o mais coerente e 
completo e o que dá uma explicação verdadeiramente total da 
natureza do universo.” (FREUD, 2006, Vol. XIII, p. 89).  

 

Segundo Freud, o animismo surgiu da necessidade dos primitivos de 

controlar a natureza, sendo que desenvolveram para isso a feitiçaria e a magia453. 

  Freud resume muito bem a relação dos homens com essas três fases 

de pensamento.  

“Na fase animista, os homens atribuem a onipotência a si 
mesmos. Na fase religiosa, transferem-na para os deuses, mas 
eles próprios não desistem dela totalmente, porque se 
reservam o poder de influenciar os deuses através de uma 

                                            
452

 “Assim, a primeira imagem que o homem formou do mundo – o animismo – foi 
psicológica. (...) O animismo surgiu no homem primitivo naturalmente e como coisa normal. 
Ele sabia que as coisas eram semelhantes no mundo, ou seja, exatamente como ele próprio 
se sentia ser.” (FREUD, 2006, Vol. XIII, p. 101). 
453

 Sigmund Freud, Totem e Tabu e outros trabalhos, in Edição standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud, Vol. XIII, pp. 89/96. 
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variedade de maneiras, de acordo com os seus desejos. A 
visão científica do universo já não dá lugar à onipotência 
humana; os homens reconheceram a sua pequenez e 
submeteram-se resignadamente à morte e às outras 
necessidades na natureza. Não obstante, um pouco de crença 
primitiva na onipotência ainda sobrevive na fé dos homens no 
poder da mente humana, que entra em luta com as leis da 
realidade.” (FREUD, 2006, Vol. XIII, pp. 98/99). 

  

Freud reconhece o papel fundamental da morte na vida dos homens e 

comenta a opinião de Schopenhauer de que a morte se encontra no começo de toda 

filosofia454. 

  Sobre a ideia de um sistema universal ser veiculado pela psicanálise, 

comentaremos o trabalho “Conferência XXXV - A Questão de uma Weltanschauung 

(1933 [1932])”, mais adiante. 

  Ficamos impressionados com a noção sistemática de Freud, bem como 

as suas ideias sobre sistema, mostrando que conhecia bastante do assunto, o 

levando para a formação da psicanálise. 

“Existe em nós uma função intelectual que exige unidade, 
conexão e inteligibilidade de qualquer material, seja da 
percepção ou do pensamento, que cai sobre o seu domínio e 
se, em consequência de circunstâncias especiais, não pode 
estabelecer uma conexão verdadeira, não hesita em fabricar 
uma falsa. (...) Em todos esses casos pode-se demonstrar que 
uma nova arrumação do material psíquico foi feita com um 
novo objetivo em vista, e muitas vezes essa redisposição tem 
de ser radical, e que se quer que o resultado apareça inteligível 
do ponto de vista do sistema. Assim, um sistema é mais bem 
caracterizado pelo fato de pelo menos duas razões poderem 
ser descobertas para cada um desses produtos: uma razão 
baseada nas premissas do sistema (uma razão, que pode ser, 
então, delirante) e uma razão oculta, que devemos julgar como 
sendo a verdadeiramente operante e real.” (FREUD, 2006, Vol. 
XIII, p. 105).  

 

Parece que Freud já tinha a ideia do sistema interno, que denominava 

“real”, diferente da do externo, que denominava “falso”. 

                                            
454 Sigmund Freud, Totem e Tabu e outros trabalhos, in Edição standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud, Vol. XIII, p. 98. 
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  Freud455 reproduz as ideias de Frazer, comentando o papel das leis 

numa sociedade, que por muito oportuno também vamos reproduzir, pois mais uma 

vez, confirma nossas hipóteses e posições, como ser a essência da natureza 

humana má, e os dois dizem que isso provém dos nossos instintos, o que leva à 

necessidade de se haver normas jurídicas numa sociedade, para que ela sobreviva, 

sendo que as sanções dessas normas é que buscam prover essa sobrevivência, 

                                            
455

 Traremos, por achar interessante, embora escape um pouco do nosso assunto, a origem 
que Freud resume, da proibição do parricídio, que resultou na do homicídio. “Certo dia, os 
irmãos que tinham sido expulsos retornaram juntos, mataram e devoraram o pai, colocando 
assim um fim à horda patriarcal. Unidos, tiveram a coragem de fazê-lo e foram bem 
sucedidos no que lhes teria sido impossível fazer individualmente. (Algum avanço cultural, 
talvez o domínio de uma nova arma, proporcionou-lhes um senso de força superior.) 
Selvagens canibais como eram, não é preciso dizer que não apenas matavam, mas também 
devoravam a vítima. O violento pai primevo fora sem dúvida o temido e invejado modelo de 
cada um do grupo de irmãos: e, pelo ato de devorá-lo, realizavam a identificação com ele, 
cada um deles adquirindo uma parte de sua força. A refeição totêmica, que é talvez o mais 
antigo festival da humanidade, seria assim uma repetição, e uma comemoração desse ato 
memorável e criminoso, que foi o começo de tantas coisas: da organização social, das 
restrições morais e da religião.” 
“A fim de que estas últimas conseqüências possam parecer plausíveis, deixando suas 
premissas de lado, precisamos apenas supor que a tumultuosa malta de irmãos estava 
cheia dos mesmos sentimentos contraditórios que podemos perceber em ação nos 
complexos – pai ambivalentes de nossos filhos e de nossos pacientes neuróticos. Odiavam 
o pai, que representava um obstáculo tão formidável ao seu anseio de poder e aos desejos 
sexuais; mas amavam-no e admiravam-no também. Após terem-se livrado dele, satisfeito o 
ódio e posto em prática os desejos de identificarem-se com ele, a afeição que todo esse 
tempo tinha sido recalcada estava fadada a fazer-se sentir e assim o fez sob a forma de 
remorso. Um sentimento de culpa surgiu, o qual, nesse caso, coincidia com o remorso 
sentido por todo o grupo. O pai morto tornou-se mais forte do que o fora vivo – pois os 
acontecimentos tomaram o curso que com tanta freqüência os vemos tomar nos assuntos 
humanos ainda hoje. O que até então fora interdito por sua existência real foi doravante 
proibido pelos próprios filhos, de acordo com o procedimento psicológico que nos é tão 
familiar nas psicanálises, sob o nome de ‘obediência adiada’. Anularam o próprio ato 
proibindo a morte do totem, o substituto do pai; e renunciaram aos seus frutos abrindo mão 
da reivindicação às mulheres que agora tinham sido libertadas. Criaram assim, do 
sentimento de culpa filial, os dois tabus fundamentais do totemismo, que, por sua proporia 
razão, não corresponderam inevitavelmente aos dois desejos reprimidos do complexo de 
Édipo. Quem quer que infringisse esses tabus tornava-se culpado dos dois único crimes 
pelos quais a sociedade primitiva se interessava.” (FREUD, 2006, Vol. XIII, pp. 145/147). 
“Ao concluir, então, essa investigação excepcionalmente condensada, gostaria de insistir em 
que o resultado dela mostra que os começos da religião, da moral, da sociedade e da arte 
convergem para o complexo e Édipo.” (FREUD, 2006, Vol. XIII, p. 158). Freud comenta que 
está resumindo muito, problemas complexos, mas diz que contribui com as explicações até 
então existentes. 
“Os preceitos e restrições morais mais antigos da sociedade primitiva foram por nos 
explicados como reações a um ato que deu àquele que o cometeram o conceito de ‘crime’. 
Sentiram remorso por ele e decidiram que não se deveria repetir e que sua execução não 
traria vantagens. Este sentimento de culpa criativo ainda persiste entre nos.” (FREUD, 2006, 
Vol. XIII, p. 160).   
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junto com a ideia de sanção, estão as de coação (ameaça de sanção) e coerção 

(imposição da sanção).  

“’Não é fácil perceber porque qualquer instinto humano 
profundo deve necessitar ser reforçado pela lei. Não há lei que 
ordene aos homens comer e beber ou os proíba de colocar as 
mãos no fogo. Os homens comem e bebem e mantém as mãos 
afastadas do fogo instintivamente por temor a penalidades 
naturais, não legais, que seriam acarretadas pela violência 
aplicada a esses instintos. A lei apenas proíbe os homens de 
fazer aquilo a que seus instintos os inclina; o que a própria 
natureza proíbe e pune, seria supérfluo para a lei proibir e 
punir. Por conseguinte, podemos sempre com segurança 
pressupor que os crimes proibidos pela lei são crimes que 
muitos homens têm uma propensão natural a cometer. Se não 
existisse tal propensão, não haveriam (sic) tais crimes e se 
esses crimes não fossem cometidos, que necessidade haveria 
de proibi-los? Desse modo, em vez de presumir da proibição 
legal do incesto que existe uma aversão natural a ele, 
deveríamos antes pressupor haver um instinto natural em seu 
favor e que se a lei o reprime, como reprime outros instintos 
naturais, assim o faz por que os homens civilizados chegaram 
à conclusão de que a satisfação desses instintos naturais é 
prejudicial aos interesses gerais da sociedade’. (Frazer, 1910, 
4, 97 e seg.)”. (FREUD, 2006, Vol. XIII, p. 129). 

   

7.2.2 - O Interesse Científico da Psicanálise (1913) 

 

  Freud sempre considerou que havia interesse científico na psicanálise, 

sendo que sua colaboração transcendia a psicologia. Tanto concordamos com ele, 

que nos motivamos a escrever este trabalho, buscando o auxílio de suas ideias para 

o estudo do direito, mais especificamente no estudo da sanção, coação e coerção 

das normas jurídicas e a utilização da coação penal para aumentar a arrecadação 

tributária, fazendo com que haja um desvirtuamento do direito penal em sua 

utilização pelo direito tributário.  

  Freud dividiu o interesse cientifico da psicanálise em relação: à 

psicologia; à filologia; à filosofia; à biologia; ao desenvolvimento; à história da 

civilização; à ciência da estética; à sociologia e à educação. 

  À psicologia, pois a psicanálise é um procedimento médico que visa 

curar certas formas de doenças nervosas (neuroses), através de uma técnica 
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psicológica. Segundo ele: “A psicanálise não tem efeito terapêutico sobre as formas 

mais graves da perturbação mental propriamente dita. Mas possibilitou – pela 

primeira vez na história da medicina – uma certa compreensão (insight) da origem e 

do mecanismo das neuroses e das psicoses. (FREUD, 2006, Vol. XIII, p. 169). 

Segundo Freud, a análise dos sonhos e os seus estudos são o que de mais 

importante a psicanálise oferece à psicologia, sendo que todos os sonhos têm 

significados. Segundo Freud a formação dos sonhos faz pressupor a existência de 

uma “atividade psíquica inconsciente” até mais importante do que a consciente, 

sendo que “os sonhos são os guardiães do sono”.  

“O que já foi descoberto sobre a formação dos sonhos funciona 
onde quer que seja – no conflito psíquico; na repressão de 
certos impulsos instintivos enviados de volta para o 
inconsciente por outras forças mentais, nas formações reativas 
estabelecidas pelas forças repressoras, e nos substitutos 
construídos pelos instintos reprimidos, mas não despojados de 
toda a sua energia.” (FREUD, 2006, Vol. XIII, p. 177).  

 

Segundo Freud a psicanálise consegue mostrar à psicologia solução 

para metade dos problemas da psiquiatria, sendo que a outra metade se deve a 

fatores orgânicos, como mecânicos, infecciosos, tóxicos etc., sobre o mecanismo 

mental456. 

  À filologia (estudo da fala) Freud lembra que “fala” não é só a expressa 

por palavras, mas também por gestos, escrita e qualquer outro método pelo qual a 

atividade mental possa ser expressada457. Lembremos que Lacan desenvolveu 

grandes estudos sobre a linguagem relacionada à psicanálise, obra que só será 

mencionada por nós, mas não estudada, por escapar de nossos propósitos.  

“Quando interpretamos um sonho estamos apenas traduzindo 
um determinado conteúdo de pensamento (os pensamentos 
oníricos latentes) da ‘linguagem de sonhos’ para nossa fala de 
vigília. À medida que fazemos isso, aprendemos as 
peculiaridades dessa linguagem onírica e nos convencemos de 
quem ela faz parte de um sistema altamente arcaico de 
expressão. Assim, para dar um exemplo, não existe uma 
indicação especial para o negativo na linguagem dos sonhos. 
Os contrários podem se representar uns aos outros no 
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 Sigmund Freud, Totem e Tabu e outros trabalhos, in Edição standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud, Vol. XIII, pp. 169/177. 
457 Ibid., p. 179. 
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conteúdo do sonho e serem representados pelos mesmo 
elemento. Ou, noutras palavras: na linguagem onírica os 
conceitos são ainda ambivalentes e unem dentro de si 
significados contrários – como é o caso, de acordo com as 
hipóteses dos filólogos, das mais antigas raízes das línguas 
históricas. Outra característica notável de nossa linguagem 
onírica é seu emprego extremamente freqüente de símbolos, o 
que nos possibilita, até certo ponto, traduzir o conteúdo dos 
sonhos sem referência às associações de quem sonhou. 
Nossas pesquisas ainda não elucidaram suficientemente a 
natureza desses símbolos. São em parte analogias e 
sucedâneos baseados em semelhanças óbvias; mas, em 
alguns deles, o tertium comparationis presumivelmente 
presente foge ao nosso entendimento consciente. É 
precisamente essa última classe de símbolos que deve 
provavelmente originar-se das primeiras fases de evolução 
linguística e construção conceitual. (...) Se pensarmos que os 
meios de representação nos sonhos são principalmente 
imagens visuais e não palavras, veremos que é ainda mais 
apropriado comparar os sonhos de um sistema de escrita do 
que a uma linguagem. Na realidade, a interpretação dos 
sonhos é totalmente análoga de um deciframento de uma 
antiga escrita pictográfica, como os hieróglifos egípcios. Em 
ambos os casos há certos elementos que não se destinam a 
ser interpretados (ou lidos, segundo for o caso), mas têm por 
intenção servir de ‘determinativos’, ou seja, estabelecer o 
significado de algum outro elemento. (...) A linguagem dos 
sonhos pode ser encarada como método pelo qual a atividade 
mental inconsciente se expressa. Mas o inconsciente fala mais 
de um dialeto.”  (FREUD, 2006, Vol. XIII, pp. 179/180).  

 

Vemos como esses métodos poder-se-ão valer da Semiótica. 

  À filosofia Freud comenta que as descobertas da psicanálise 

interferirão na filosofia, que muitas vezes tratou do inconsciente e também serviria 

para estudar a personalidade dos filósofos, como e de que forma interferiram em 

seus sistemas filosóficos458. Como sempre achamos que é impossível o ser 

cognoscente não interferir no objeto de estudo, em especial, nas ciências humanas, 

a psicanálise nos auxiliaria a estudar as teorias de uma maneira mais crítica e 

condizente com seus pressupostos, determinados, muitas vezes, pela pessoa de 

seus criadores.  
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 Sigmund Freud, Totem e Tabu e outros trabalhos, in Edição standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud, Vol. XIII, pp. 181/182. 
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“É verdade que a filosofia repetidamente tratou do problema do 
inconsciente, mas, com poucas exceções, os filósofos 
assumiram uma ou outras das duas posições seguintes: ou o 
seu inconsciente foi algo de místico, intangível e 
indemonstrável, cuja relação com a mente permaneceu 
obscura, ou identificaram o mental com o consciente e 
passaram a deduzir dessa definição que a quilo que é 
inconsciente não pode ser mental nem assunto da psicologia. 
Essas opiniões devem ser atribuídas ao fato de aos filósofos 
terem formado seu julgamento sobre o inconsciente sem 
estarem familiarizados com os fenômenos da atividade mental 
inconsciente e, assim, sem qualquer suspeita de até onde 
esses fenômenos se assemelham aos conscientes ou em que 
aspectos dele diferem. Se alguém, tendo esse conhecimento, 
não obstante se aferrar à convicção que iguala o consciente ao 
psíquico e, conseqüentemente, nega ao inconsciente o atributo 
de ser psíquico, nenhuma objeção, naturalmente pode ser feita, 
a exceção de que essa distinção resulta ser altamente 
impraticável, pois é fácil descrever o inconsciente e 
acompanhar seus movimentos, se o abordarmos pelo lado de 
sua relação com o consciente, com o qual tem tanto em 
comum. Por outro lado, parece não haver ainda possibilidade 
de abordá-lo pelo lado dos acontecimentos ou fatos físicos, de 
maneira que se acha destinado a continuar sendo assunto de 
estudo psicológico.” 

“Existe ainda outra maneira pela qual a filosofia pode estimular-
se na psicanálise, e essa é tornando-se ela própria tema da 
pesquisa psicalítica (sic). As teorias e sistemas filosóficos 
foram obra de um pequeno número de homens de notável 
individualidade. Em nenhuma outra ciência a personalidade de 
cientista desempenha um papel tão grande quanto na filosofia 
e hoje, pela primeira vez, a psicanálise nos permite elaborar 
uma psicografia de uma personalidade. Ela nos ensina a 
identificar as unidades afetivas – os complexos dependentes 
de instintos – cuja presença é presumida em cada indivíduo e 
possibilita o estudo das transformações e produtos finais que 
surgem dessas forças instintivas. Revela as relações da 
disposição constitucional de uma pessoa e dos acontecimentos 
de sua vida com as realizações abertas a ela, em virtude de 
seus dons peculiares. Pode fazer conjeturas (sic) com mais ou 
mesmo certeza, através da obra de um artista, sobre a 
personalidade íntima que reside por trás dela. Da mesma 
maneira, a psicanálise pode indicar os motivos subjetivos e 
individuais existentes por trás das teorias filosóficas que 
surgiram aparentemente de um trabalho lógico imparcial e 
chamar a atenção do crítico para os pontos fracos do sistema. 
Não é atribuição da psicanálise, entretanto, empreender tal 
crítica ela mesma, porque, como se pode imaginar, o fato de 
uma teoria ser psicologicamente determinada não invalida em 



323 
 

nada sua verdade científica.” (FREUD, 2006, Vol. XIII, pp. 
181/182). 

 

Aqui, temos que trazer ao leitor algumas ideias veiculadas por Joel 

Birman, mesmo que de maneira muito sucinta e pontual, veiculadas no seu livro 

“Freud a Filosofia”, ao qual remetemos o leitor: 

“(...) A psicanálise acabou por incorporar uma série de 
ponderações críticas formuladas pela filosofia, da mesma 
forma que esta também inscreveu, no seu corpo teórico, uma 
série de questões enunciadas pela psicanálise. (...)”. (BIRMAN, 
2003, p. 07). 

“(...) A incidência da psicanálise no discurso filosófico 
interpelou este numa tradição teórica muito especial, a qual se 
centrava fundamentalmente na concepção do sujeito. Com 
efeito, a filosofia do sujeito foi questionada pela psicanálise de 
maneira precisa, na medida em que para ela o sujeito estaria 
sempre inscrito no campo da consciência e se enunciava no 
registro do eu, enquanto a psicanálise formulou o 
descentramento do sujeito em ambos os registros citados. (...)”. 
(BIRMAN, 2003, p. 08). 

“(...) Pode-se enunciar, assim, que nas pontas extremas de seu 
percurso teórico Freud anão apenas manifestou juízos 
diferentes e opostos sobre a filosofia, como também realizou 
operações contrapostas, de franca aproximação e de absoluto 
distanciamento, entre psicanálise e filosofia. (...)”. (BIRMAN, 
2003, p. 12).  

“(...) O pomo da discórdia era precisamente a pequena 
positividade presente nos enunciados teóricos da psicanálise, 
de maneira que esta foi aproximada da estética desde a 
publicação de A interpretação dos sonhos. A psicanálise era 
um saber fundado na interpretação, sendo, por isso mesmo, 
aproximada do discurso filosófico. Este se transformou 
decididamente num fantasma diabólico tanto para Freud 
quanto para a psicanálise nesta conjuntura histórica. (...)”. 
(BIRMAN, 2003, p. 50). 

“(...) É preciso evocar aqui que o discurso neopositivista, que 
procurava diferençar os enunciados científico e filosófico pela 
mediação da categoria de verificação, se constituiu justamente 
neste contexto histórico e na mesma Viena em que vivia Freud. 
Era ao ideário neopositivista de ciência, forjado pelo Círculo de 
Viena, que o discurso freudiano tinha que prestar contas, para 
que a psicanálise pudesse ser reconhecida como uma ciência 
e não como filosofia. (...)”. (BIRMAN, 2003, p. 53). 
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À biologia:  

“A psicanálise fez justiça à função sexual no homem fazendo 
um exame pormenorizado de sua importância na vida prática e 
mental – importância que foi enfatizada por tantos escritores 
criativos e por alguns filósofos, mas nunca fora reconhecida 
pela ciência. De início, no entanto, foi necessário ampliar o 
conceito indevidamente restrito de sexualidade, ampliação 
justificada pela conexão com as extensões da sexualidade que 
ocorrem nas chamadas perversões e com o comportamento 
das crianças; resultou ser impossível sustentar por mais tempo 
que a infância era assexual (...)” (FREUD, 2006, Vol. XIII, pp. 
182/183).  

 

Freud comenta que “instinto” é um conceito fronteiriço entre a 

psicologia e a biologia459. 

   Ao desenvolvimento:  

“A psicanálise foi obrigada a atribuir a origem da vida mental 
dos adultos à vida das crianças e teve de levar a sério o velho 
ditado que diz que a criança é o pai do homem. Delineou a 
continuidade entre a mente infantil e a mente adulta e observou 
também as transformações e seus remanejamentos que 
ocorrem no processo. (...) Assim foi possível confirmar – o que 
já fora muitas vezes suspeitado – a influência 
extraordinariamente importante exercida pelas impressões da 
infância (e particularmente pelos seus primeiros anos) sobre 
todo o curso da evolução posterior. Isso nos conduz ao 
paradoxo psicológico – que somente para a psicanálise não é 
paradoxo – de serem precisamente estas, as mais importantes 
de todas as impressões, as que não são recordadas em anos 
posteriores. A psicanálise pode estabelecer o caráter decisivo e 
indestrutível dessas primeiras experiências da maneira mais 
clara possível, no caso da vida sexual. (FREUD, 2006, Vol. XIII, 
p. 185).    

 

  À história da civilização, segundo Freud, a psicanálise tem muito a 

ajudar em sua compreensão, pois os seus modelos para estudo dos indivíduos 

podem ser estendidos para os estudos das sociedades. Baseados nessa crença, já 

defendida por Freud, nós buscamos na psicanálise, ajuda para o estudo do direito, 

visto como a necessária regulação da vida dos homens em sociedade. 
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 Sigmund Freud, Totem e Tabu e outros trabalhos, in Edição standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud, Vol. XIII, p. 184. 
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“A comparação entre a infância dos homens e a primitiva 
história das sociedades já provou sua fecundidade em diversos 
sentidos, ainda que seu estudo esteja apenas começando. 
Nesta conexão o modo de pensar psicanalítico atua como um 
novo instrumento de pesquisa. A aplicação de suas hipóteses à 
psicologia social torna possível tanto o levantamento de novos 
problemas como a visão dos antigos sobre nova luz e nos 
capacita a contribuir para sua solução. (...) Uma aplicação 
semelhante de seus pontos de vista, suas hipóteses e suas 
descobertas permitiu à psicanálise lançar luz sobre as origens 
de nossas grandes instituições culturais: a religião, a 
moralidade, a justiça e a filosofia. (...) A psicanálise 
estabeleceu uma estrita conexão entre essas realizações 
psíquicas de indivíduos, por um lado, e de sociedades, por 
outro, postulando uma mesma e única fonte dinâmica para 
ambas. Ela parte da ideia básica de que a principal função do 
mecanismo mental é aliviar o indivíduo das tensões nele 
criadas por suas necessidades. Uma parte desta tarefa pode 
ser realizada extraindo-se satisfação do mundo externo e, para 
esse fim, é essencial possuir controle sobre o mundo real. Mas 
a satisfação de outra parte dessas necessidades – entre elas, 
certos impulsos afetivos – é regularmente frustrada pela 
realidade. Isto conduz a uma nova tarefa de encontrar algum 
outro meio de manejar os impulsos insatisfeitos. Todo o curso 
da história da civilização nada mais é do que um relato dos 
diversos métodos adotados pela humanidade para ‘sujeitar’ 
seus desejos insatisfeitos, que, de acordo com as condições 
cambiantes (modificadas, ademais, pelos progressos 
tecnológicos) defrontaram-se com a realidade, Às vezes 
favoravelmente e outras com a frustração. (...) O princípio de 
evitar o desprazer domina as ações humanas até ser 
substituído pelo princípio melhor de adaptação ao mundo 
externo. Pari passu com o controle progressivo dos homens 
sobre o mundo segue uma evolução de sua Weltanschauung, 
sua visão do universo como um todo. Cada vez eles se 
afastam mais de sua crença original na própria onipotência, 
elevando-se da fase animista para a religiosa e desta para a 
científica. Os mitos, na religião e a moralidade podem situados 
nesse esquema como tentativas de busca de compensação da 
falta de satisfação dos desejos humanos. (...) as neuroses 
mostraram ser tentativas de encontrar soluções individuais 
para o problema de compensar os desejos insatisfeitos, 
enquanto que as instituições buscam proporcionar soluções 
sociais para esses mesmos problemas.” (FREUD, 2006, Vol. 
XIII, pp. 187/188). 
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À ciência estética. 

 “No exercício de uma arte vê-se mais uma vez uma atividade 
destinada a apaziguar desejos não gratificados – em primeiro 
lugar, do próprio artista e, subseqüentemente, de sua 
assistência ou espectadores. As forças motivadoras dos 
artistas são os mesmos conflitos que impulsionam outras 
pessoas à neurose e incentivaram a sociedade a construir suas 
instituições. (...) A arte é uma realidade convencionalmente 
aceita, na qual, graças à ilusão artística, os símbolos e os 
substitutos são capazes de provocar emoções reais. Assim, a 
arte constitui um meio-caminho entre uma realidade que frustra 
os desejos e o mundo de desejos realizados da imaginação – 
uma região em que, por assim dizer, os esforços de 
onipotência do homem primitivo ainda se acham em pleno 
vigor.” (FREUD, 2006, Vol. XIII, pp. 188/189). 

 

  À sociologia, podendo ser, de certa forma, estendida ao direito.  

“É verdade que a psicanálise tomou como tema a mente 
individual, mas ao fazer investigações sobre o indivíduo, não 
podia deixar de tratar da base emocional da relação dele com a 
sociedade. (...) Por outro lado, a psicanálise demonstrou 
planamente o papel desempenhado pelas condições e 
exigências sociais como causadores da neurose. As forças 
que, operando desde logo o ego, ocasionam a restrição e a 
repressão do instinto devem fundamentalmente sua origem à 
submissão às exigências da civilização.” (FREUD, 2006, Vol. 
XIII, pp. 189/190). 

   

Podemos fazer um paralelo com o sistema psicanalítico, que partiu, em 

seus estudos, dos componentes de uma sociedade, ou seja, os indivíduos, para 

acabar por compreender o todo, representado pela sociedade, embora esse tenha 

sido um resultado, pelo que Freud diz, não intencionado a princípio, paralelo com o 

nosso estudo do direito, o todo, pelos seus elementos, que denominamos 

enunciados prescritivos jurídicos em sentido amplo, dos quais se constroem as 

normas jurídicas. 

  À educação, pois com a valorização da importância da infância na 

formação dos adultos, melhorias na educação das mesmas, são possíveis, o que 

refletirá nos adultos que serão formados460. 
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 Sigmund Freud, Totem e Tabu e outros trabalhos, in Edição standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud, Vol. XIII, pp. 190/191. 
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  Freud comenta que só tentou fazer um apanhado genérico das 

possibilidades de auxílio que a psicanálise pode prestar a outras áreas do 

conhecimento humano.  

“Não foi meu objetivo neste artigo colocar ante um público 
cientificamente orientado uma descrição do alcance e do 
conteúdo da psicanálise ou de suas hipóteses, problemas e 
descobertas. Meu objetivo terá sido atingido se eu tiver deixado 
claras muitas esferas de conhecimento em que a psicanálise é 
de interesse e os numerosos vínculos que começou a forjar 
entre elas.” (FREUD, 2006, Vol. XIII, pp. 191/192). 

     

7.2.3 - Algumas Reflexões sobre a Psicologia do Escolar (1914) 

 

  Fazemos um parêntese, no nosso modesto trabalho, para concordar 

com Freud na atribuição de uma tremenda importância, em nossas vidas, a nossos 

professores. Com certeza, se não fosse por eles, não estaríamos aqui hoje tentando 

desenvolver um trabalho com a intenção modesta, mas totalmente devotada, de 

auxiliar, de alguma forma, no estudo do ramo do saber que escolhemos para nossa 

vida, ou seja, o direito. 

“É nessa fase do desenvolvimento de um jovem que ele entra 
em contato com os professores, de maneira que agora 
podemos entender a nossa relação com eles. Estes homens, 
nem todos pais na realidade, tornaram-se nossos pais 
substitutos. Foi por isso que, embora bastante jovens, 
impressionaram-nos como tão maduros e tão inatingivelmente 
adultos. Transferimos para eles o respeito e as expectativas 
ligadas ao pai onisciente de nossa infância e depois 
começamos a tratá-los como tratávamos nossos pais em casa 
confrontamo-los com a ambivalência que tínhamos adquirido 
em nossas próprias famílias, e, ajudados por ela, lutamos como 
tínhamos o hábito de luta com nossos pais em carne e osso.”   
(FREUD, 2006, Vol. XIII, pp. 249/250). 

 

7.2.4 - Psicologia de Grupo e a Análise do Ego (1921) 

 

  Em mais um trabalho, Freud trata da consequência de se estudar a 

psique individual humana levada para o estudo da sociedade. Mais, ele confirma que 

a psicanálise, embora partindo do indivíduo, pode contribuir imensamente para a 



328 
 

sociedade (formada por indivíduos). Aqui está fundamentalmente a nossa 

justificativa para a utilização de estudos de Freud, como auxílio no estudo do direito. 

“O contraste entre a psicologia individual e a psicologia social 
ou de grupo, que à primeira vista pode parecer pleno de 
significação, perde grande parte de sua nitidez quando 
examinado mais de perto. É verdade que a psicologia individual 
relaciona-se com o homem tomado individualmente e explora 
os caminhos pelos quais ele busca encontrar satisfação para 
seus impulsos instintuais; com tudo, apenas raramente e sob 
certas condições excepcionais, a psicologia individual se acha 
em posição de desprezar as relações desse indivíduo com os 
outros. Algo mais está invariavelmente envolvido na vida 
mental do indivíduo, como um modelo, um objeto, um auxiliar, 
um oponente, de maneira que, desde o começo, a psicologia 
individual, nesse sentido ampliado mais inteiramente justificável 
das palavras, é, ao mesmo tempo, psicologia social.” (FREUD, 
2006, Vol. XVIII, p. 81). 

“(...) A psicologia de grupo interessa-se assim pelo indivíduo 
como membro de uma raça, de uma nação, de uma casta, de 
uma profissão, de uma instituição, ou como parte componente 
de uma multidão de pessoas que se organizaram em grupo, 
numa ocasião determinada, para um intuito definido. (...) 
Contudo, talvez possamos atrever-nos a objetar que parece 
difícil atribuir ao fator numérico uma significação tão grande, 
que o torne capaz, por si próprio, de despertar em nossa vida 
mental um novo instinto, que de outra maneira não seria 
colocado em jogo. Nossa expectativa dirige-se assim por duas 
outras possibilidades: que o instinto social talvez não seja um 
instinto primitivo, insuscetível de dissociação, e que seja 
possível descobrir os primórdios de sua evolução num círculo 
mais estrito, tal como o da família.” (FREUD, 2006, Vol. XVIII, 
p. 82).  

 

Percebemos que Freud questiona a existência de um instinto que faça 

com que os homens tenham necessidade de viver em grupo, entretanto, parece que 

é difícil, hoje em dia, não considerar essa característica como da essência do ser 

humano, entretanto, se assim o fizermos, poderíamos atribuir essa característica 

como resultante das necessidades que o meio natural impôs ao homem. 

  Mais uma vez podemos fazer a associação entre o sistema social com 

as opiniões de Freud. Essa união de indivíduos formou-se com intuitos definidos, 

segundo ele, logo poderíamos considerar esse elo o que denominamos de estrutura 

do sistema, no caso, sistema social; o que percebemos que foi alvo de estudos e 

questionamentos de Freud é se esse elo é algo da essência do ser humano, logo 
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seria pertencente ao sistema interno social, ou se foi “construído”, pelo próprio 

homem, por necessidade, sendo aí, portanto uma espécie de sistema externo. 

  Freud se utilizou da conceituação de Le Bom, no seu livro “Psychologie 

des foules” [1855].  

“’A peculiaridade mais notável apresentada por um grupo 
psicológico é a seguinte: sejam quem forem os indivíduos que 
o compõem, por semelhantes ou dessemelhantes que sejam 
seu modo de vida, suas ocupações, seu caráter ou sua 
inteligência, o fato de haverem sido transformados num grupo 
coloca-os na posse de uma espécie de mente coletiva que os 
faz sentir, pensar e agir de maneira muito diferente daquela 
pela qual cada membro dele tomado individualmente sentiria, 
pensaria e agiria, caso se encontrasse em estado de 
isolamento. Há certas ideias e sentimentos que não surgem ou 
que não se transformam em atos, exceto no caso de indivíduos 
que formam um grupo. O grupo psicológico é um se provisório, 
formado por elementos heterogêneos que por um momento se 
combinam, exatamente como as células que constituem um 
corpo vivo, formam, por sua reunião o novo ser que apresenta 
características muito diferentes daquela possuídas por cada 
uma das células isoladamente’. (Trad., 1920, 29.)” (FREUD, 
2006, Vol. XVIII, pp. 83/84). 

 

   Vejam a ideia notória de que a simples soma não forma o todo, há algo 

mais, esse algo mais identifica a estrutura do sistema. “Se os indivíduos do grupo se 

combinam numa unidade, deve haver certamente algo para uni-los, e esse elo 

poderia ser precisamente a coisa que é característica de um grupo. Mas Le Bon não 

responde a essa questão;” (FREUD, 2006, Vol. XVIII, p. 84). Devemos lembrar que 

para tentar responder essa pergunta, grandes esforços foram feitos pelos 

estruturalistas, mormente na antropologia, como já comentamos anteriormente neste 

trabalho. 

“Le Bom pensa que os dotes particulares dos indivíduos se 
apagam num grupo e que, dessa maneira, sua distintividade se 
desvanece. O inconsciente racial emerge; o que é heterogêneo 
submerge no que é homogêneo. Como diríamos nós, a 
superestrutura mental, cujo desenvolvimento nos indivíduos 
apresenta tais dessemelhanças, é removida, e as funções 
inconscientes, que são semelhantes em todos, ficam expostas 
à vista. (...) Para nós, seria bastante dizer que, num grupo, o 
indivíduo é colocado sob condições que lhe permitem arrojar 
de si as repressões de seus impulsos instintuais inconscientes. 
As características aparentemente novas que então apresenta 
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são na realidade as manifestações desse inconsciente, no qual 
tudo o que é mal na mente humana está contido como uma 
predisposição. Não há dificuldade alguma em compreender o 
desaparecimento da consciência ou do senso de 
responsabilidade nessas circunstâncias. Há muito tempo é 
asserção nossa que a ‘ansiedade social’ constitui a essência 
do que é chamado de consciência.” (FREUD, 2006, Vol. XVIII, 
p. 85). 

 

 Freud comenta que Le Bon tem outro conceito de inconsciente, 

diferente do dele, que veremos mais a frente. 

  Segundo Freud, Le Bom resume:  

“’Vemos então que o desaparecimento da personalidade 
consciente, a predominância da personalidade inconsciente, a 
modificação por meio da sugestão e do contágio de 
sentimentos e ideias numa direção idêntica, a tendência a 
transformar imediatamente as ideias sugeridas em atos, estas, 
vemos, são as características principais do indivíduo que faz 
parte de um grupo. Ele não é mais ele mesmo, mas 
transformou-se num autômato que deixou de ser dirigido pela 
sua vontade’ (Ibid., 35.) (...) ‘Além disso, pelo simples fato de 
fazer parte de um grupo organizado, um homem desce vários 
degraus na escada da civilização. Isolado, pode ser um 
indivíduo culto; numa multidão, é um bárbaro, ou seja, uma 
criatura que age pelo instinto. Possui a espontaneidade, a 
violência, a ferocidade e também o entusiasmo e o heroísmo 
dos seres primitivos.’ (Ibid., 36).” (FREUD, 2006, Vol. XVIII, p. 
87). 

 

 Podemos acrescentar, falando em direito penal, que numa multidão, 

muitos acabam por cometer crimes, com a esperança de não virem a ser 

identificados, ou se o forem, possam usar essa “motivação” provocada pela 

multidão, como atenuante461 e serem responsabilizados de maneira menos 

gravosa462. 

“Um grupo é impulsivo, mutável e irritável. É levado quase que 
exclusivamente por seu inconsciente. Os impulsos a que um 

                                            
461 O artigo 65, do Código Penal, dispõe: “São circunstâncias que sempre atenuam a pena: 
(...) III – ter o agente: (...) e) cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se 
não o provocou.”  
462 O artigo 137, do Código Penal, dispõe: “Participar de rixa, salvo para separar os 
contendores: Pena – detenção, de 15 (quinze) dias a 2 (dois) meses, ou multa. Parágrafo 
único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da 
participação na rixa, a pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.” 
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grupo obedece, podem, de acordo com as circunstâncias, ser 
generosos ou cruéis, heróicos ou covardes, mas são sempre 
tão imperiosos, que nenhum interesse pessoal, em mesmo o 
da autopreservação, pode fazer-se sentir (ibid., 41). Nada dele 
é premeditado. Embora possa desejar coisas 
aproximadamente, isso nunca se dá por muito tempo, porque é 
incapaz de perseverança. Não pode tolerar qualquer demora 
entre seu desejo e a realização do que deseja. Tem um 
sentimento de onipotência: para o indivíduo num grupo a noção 
de impossibilidade desaparece.” 

“Um grupo é extremamente crédulo e aberto à influência; não 
possui faculdade crítica e o improvável não existe para ele. (...) 
Os sentimentos de um grupo são sempre muito simples e muito 
exagerados, de maneira que não conhece a dúvida nem a 
incerteza. (...)”. 

“Inclinado como é a todos os extremos, um grupo só pode ser 
excitado por um estímulo excessivo. Quem quer que deseje 
produzir efeito sobre ele, não necessita de nenhuma ordem 
lógica em seus argumentos; deve pintar nas cores mais fortes, 
deve exagerar e repetir a mesma coisa diversas vezes. (...) 
quando indivíduos se reúnem num grupo, todas as suas 
inibições individuais caem e todos os instintos cruéis, brutais e 
destrutivos, que neles jaziam adormecidos, como relíquias de 
uma época primitiva, são despertados para encontrar 
gratificação livre. Mas, sob a influência da sugestão os grupos 
também são capazes de elevadas realizações sob forma de 
abnegação, desprendimento e devoção a um ideal. Ao passo 
que com os indivíduos isolados o interesse pessoal é quase a 
única força motivadora, os grupos ele muito raramente é 
proeminente. É possível afirmar que um indivíduo tenha seus 
padrões morais elevados por uma grupo (ibid.,65). Ao passo 
qua a capacidade intelectual de um grupo está sempre muito 
abaixo da de um indivíduo, sua conduta ética pode tanto 
elevar-se muito acima da conduta deste último, quanto cair 
muito abaixo dela.”  (FREUD, 2006, Vol. XVIII, pp. 89/90). 

    

     “Utilizamos a descrição de Le Bon à guisa de introdução, por ajustar-se 

tão em à nossa própria psicologia na ênfase que dá à vida mental inconsciente.” 

(FREUD, 2006, Vol. XVIII, p. 93).    

“Um grupo impressiona um indivíduo como sendo um poder 
ilimitado e um perigo insuperável. Momentaneamente ele 
substitui toda a sociedade humana que é a detentora da 
autoridade, cujos castigos o indivíduo teme e em cujo benefício 
se submeteu a tantas inibições” (FREUD, 2006, Vol. XVIII, p. 
95).  
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Vejam aqui a ideia de sanções e da coação das mesmas, como 

transformadora da vida das pessoas em sociedade.  Aqui vemos o grande papel do 

direito.  

  Freud cita McDougall:  

“O autor enumera cinco ‘condições principais’ para a elevação 
da vida mental coletiva a um nível mais alto.” 

“A primeira e fundamental condição é que haja certo grau de 
continuidade de existência no grupo. Esta pode ser material ou 
formal: material, se os mesmos indivíduos persistem no grupo 
por certo tempo, e formal, se se desenvolveu dentro do grupo 
um sistema de posições fixas que são ocupadas por uma 
sucessão de indivíduos.” 

“A segunda condição é que em cada membro do grupo se 
forme alguma ideia definida da natureza, composição, funções 
e capacidades do grupo, de maneira que, a partir disso, possa 
desenvolver uma relação emocional com o grupo como um 
todo.” 

“A terceira é que o grupo deva ser colocado em interação 
(talvez sob a forma de rivalidade) com outros grupos 
semelhantes, mas que dele difiram em muitos aspectos.” 

“A quarta é que o grupo possua tradições, costumes e hábitos, 
especialmente tradições, costumes e hábitos tais, que 
determinem a relação de seus membros uns com os outros.” 

“A quinta é que o grupo tenha estrutura definida, expressa na 
especialização e diferenciação das funções de seus 
constituintes.” 

“De acordo com McDougall, se essas condições forem 
satisfeitas, afastam-se as desvantagens psicológicas das 
formações de grupo. A redução coletiva da capacidade 
intelectual é evitada retirando-se do grupo o desempenho das 
tarefas intelectuais e reservando-as para alguns membros 
dele.” (...) Se assim reconhecemos que o objetivo é aparelhar o 
grupo com os atributos do indivíduo, lembrar-nos-emos de uma 
valiosa observação de Trotter, no sentido que a tendência para 
a formação de grupos é, biologicamente, uma continuação do 
caráter multicelular de todos os organismos superiores. Divirjo 
do que, em outros respeitos constitui compreensiva e arguta 
crítica de Hans Kelsen (1922) [da presente obra] quando diz 
que prover a ‘mente grupal’ de uma organização desse tipo 
significa uma hipostase dela, ou seja, implica uma atribuição a 
ela da independência dos processos mentais do indivíduo” 
(FREUD, 2006, Vol. XVIII, pp. 96/97).  
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 Vemos que Kelsen não admitia a existência de um elo que unia os 

indivíduos, formando uma “nova mente”, diferente da soma de todas as mentes dos 

indivíduos que a formava. Essa posição de Kelsen facilita a sua obra da teoria pura 

do direito, pois ao considerar a “mente coletiva” como a soma das mentes 

individuais, mais facilmente se daria a sua compreensão e no caso, a justificação de 

seu direito positivo para a mesma, pois não haveria a necessidade de se buscar 

essa “nova mente” coletiva, que com certeza, ou muito provavelmente, escapar-lhe-

ia de seus conhecimentos, o que faria que a teoria pura do direito viesse, de uma 

certa forma, a depender de algo que ele não pudesse dominar ou até mesmo, 

conhecer; pode ser que aí esteja a fundamentação da opinião de Freud  à sua 

opinião, dizendo: “(...) em outros respeitos, constitui compreensiva e arguta crítica de 

Hans Kelsen”. Mais uma vez nos deparamos com o questionamento da “mente 

social” ser a simples somatória das mentes individuais de seus integrantes, como 

vimos que Kelsen defendia, ou a “mente social” teria um algo mais que a forma, do 

que a simples soma das mentes dos indivíduos que a compõem, como Freud 

defendia. 

 

7.2.5 - O Futuro de uma Ilusão (1927)   

 

Neste trabalho de Freud, ele começa a tecer comentários a respeito da 

civilização, sendo que daí podemos inferir a vida em sociedade, no qual o direito tem 

um papel fundamental, sendo que ele demonstra cabalmente tudo que estamos 

tentando demonstrar e defender, mais especificamente no tocante à necessidade de 

haver sanções, com suas coações e aplicadas de maneira coercitiva, sobre os seres 

humanos, para que possa ser viabilizada a nossa vida em sociedade, sendo que 

fundamenta isso no necessário controle de nossos instintos, provando o que 

defendemos, sobre a essência má da natureza humana, que se não houvesse esse 

controle, os seres humanos se guiariam exclusivamente pelos seus instintos, para 

buscar a satisfação deles e os prazeres, levando a um estado de guerra total e 

permanente de todos contra todos, o que poderia até por em risco a existência da 

raça humana. Para se evitar esse estado brutal, os homens se valem de vários 

recursos, mas acreditamos que o mais importante ainda continua sendo o direito, 
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buscando um estado de segurança e estabilidade que não existiria entre os homens, 

não fosse o direito. Pedimos a licença de fazer uma maior transcrição das opiniões 

de Freud a esse respeito, pois tudo que diz vem confirmar nossas premissas, sendo 

que serviu de apoio para este trabalho e acreditamos, possa vir a ser útil no estudo e 

desenvolvimento do direito, para que possa buscar essa paz social, da melhor 

maneira possível, da menos gravosa, com o estudo dos elementos que controlam os 

comportamentos humanos, sendo que, como dissemos, acreditamos que nunca o 

direito possa deixar de se valer da força, veiculada pelas sanções jurídicas, com 

suas respectivas coações e implementações coercitivas. O direito constitui-se talvez 

na única arma plenamente justificada que tenha o homem contra o próprio homem, 

pela sua própria natureza. Veremos que Freud pensava da mesma forma e isso 

nada faz com que haja uma diminuição das características exclusivamente 

humanas, no sentido de algo pejorativo, mas só constata algo que sempre existiu 

nela e sempre existirá, sempre fomos, somos e sempre seremos assim. 

“A civilização humana, expressão pela qual quero significar 
tudo aquilo em que a vida humana se elevou acima de sua 
condição animal e difere da vida dos animais – e desprezo ter 
que distinguir entre cultura e civilização -, apresenta, como 
sabemos, dois aspectos ao observador. Por um lado, inclui 
todo o conhecimento e capacidade que o homem adquiriu com 
o fim de controlar as forças da natureza e extrair a riqueza 
desta para a satisfação das necessidades humanas; por outro, 
inclui todos os regulamentos necessários para ajustar as 
relações dos homens uns com os outros e, especialmente, a 
distribuição da riqueza disponível. As duas tendências da 
civilização não são independentes uma da outra; em primeiro 
lugar, porque as relações mútuas dos homens são 
profundamente influenciadas pela quantidade de satisfação 
instintual que a riqueza existente torna possível; em segundo, 
porque, individualmente, um homem pode, ele próprio, vir a 
funcionar como riqueza em relação a outro homem, na medida 
em qua a outra pessoa faz uso de sua capacidade de trabalho 
ou a escolha como objeto sexual; em terceiro, ademais, porque 
todo indivíduo é virtualmente inimigo da civilização, embora se 
suponha que esta constitui um objeto de interesse humano 
universal. (...) A civilização, portanto, tem de ser defendida 
contra o indivíduo, e seus regulamentos, instituições e ordens 
dirigem-se a essa tarefa. Visam não apenas a efetuar uma 
certa distribuição da riqueza, mas também a manter essa 
distribuição; na verdade, têm de proteger contra os impulsos 
hostis dos homens tudo o que contribui para a conquista da 
natureza e a produção de riqueza. As criações humanas são 
facilmente destruídas, e a ciência e a tecnologia, que as 
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construíram, também podem ser utilizadas para a sua 
aniquilação.” 

“Fica-se assim com a impressão de que a civilização é algo 
que foi imposto uma maioria resistente por uma minoria e 
compreendeu como obter a posse dos meios de poder e 
coerção.”463 (g.n.) (FREUD, 2006, Vol. XXI, pp. 15/16).  

 

Vejam como o direito tem papel fundamental na civilização, sendo que 

até poderíamos dizer que sem ele, não haveria civilização.  

“Embora a humanidade tenha efetuado avanços contínuos em 
seu controle sobre a natureza, podendo esperar efetuar outros 
ainda maiores, não é possível estabelecer com certeza que um 
progresso semelhante tenha sido feito no trato dos assuntos 
humanos; e provavelmente em todos os períodos, tal como 
hoje novamente, muitas pessoas se perguntaram se vale 
realmente a pena defender a pouca civilização que foi assim 
adquirida.” 

“Pensar-se-ia ser possível um reordenamento das relações 
humanas, que removeria as fontes de insatisfação para com a 
civilização pela renúncia à coerção e à repressão dos instintos, 
de sorte que, imperturbados pela discórdia interna, os homens 
pudessem dedicar-se à aquisição da riqueza e à sua fruição. 
Essa seria a idade de ouro, mas é discutível se tal estado de 
coisas pode ser tornado realidade. Parece, antes, que toda 
civilização tem de se erigir sobre a coerção e a renúncia ao 
instinto; sequer parece certo se, caso cessasse a coerção, a 
maioria dos seres humanos estaria preparada para 
empreender o trabalho necessário à aquisição de novas 
riquezas. Acho que se tem de levar em conta o fato de estarem 
presentes em todos os homens tendências destrutivas e, 
portanto, anti-sociais e anticulturais, e que, num grande número 
de pessoas, essas tendências são suficientemente fortes para 
determinar o comportamento delas na sociedade humana. 

“Esse fato psicológico tem importância decisiva para nosso 
julgamento da civilização humana. Onde, a princípio, 
poderíamos pensar que sua essência reside no controle da 
natureza para o fim de adquirir riqueza, e que os perigos que a 
ameaçam poderiam ser eliminados por meio de uma 
distribuição apropriada dessa riqueza entre os homens, parece 
agora que a ênfase se deslocou do material para o mental. A 
questão decisiva consiste em saber se, e até que ponto, é 
possível diminuir o ônus dos sacrifícios instintuais impostos aos 
homens, reconciliá-los com aqueles devem permanecer e 

                                            
463

 Quem faz a diferenciação entre cultura e civilização, o que Freud não faz, trata a cultura 
como algo mais subjetivo, pertencente ao interior dos seres humanos, já a civilização seria o 
que o ser humano produz mudando o exterior, algo mais objetivo e concreto. 
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fornecer-lhes uma compensação. É tão impossível passar sem 
o controle da massa por uma minoria, quanto dispensar a 
coerção no trabalho da civilização, já que as massas são 
preguiçosas e pouco inteligentes; não têm amor à renúncia 
instintual e não podem ser convencidas pelo argumento de sua 
inevitabilidade; os indivíduos que as compõem apóiam-se uns 
aos outros em dar rédea livre a sua indisciplina. Só através da 
influência de indivíduos que possam fornecer um exemplo e a 
quem reconheçam como líderes, as massas podem ser 
induzidas a efetuar o trabalho e a suportar as renúncias de que 
a existência depende. Tudo ocorrerá bem se esses líderes 
forem pessoas com uma compreensão interna (insight) 
superior das necessidades da vida, e que se tenham erguido à 
altura de dominar seus próprios desejos instintuais. Há, porém, 
o perigo de que, a fim de não perderem sua influência, possam 
ceder à massa mais do que esta a eles; por conseguinte, 
parece necessário que sejam independentes dela pela posse 
dos meios de poder à sua disposição. Expressando-o de modo 
sucinto, existem duas características humanas muito difundidas 
responsáveis pelo fato de que os regulamentos da civilização 
só podem ser mantidos através de certo grau de coerção, a 
saber, que os homens não são espontaneamente amantes do 
trabalho e que os argumentos não têm valia alguma contra 
suas paixões.” 

 “Conheço as objeções que serão levantadas contra essas 
afirmações. Dir-se-á que a característica das massas humanas 
aqui retratadas, a qual se supõe provar que a coerção não 
pode ser dispensada no trabalho da civilização, constitui, ela 
própria, apenas o resultado de defeitos nos regulamentos 
culturais, falhas devido às quais os homens se tornaram 
amargurados, vingativos e inacessíveis. Gerações novas, que 
forem educadas com bondade, ensinadas a ter uma opinião 
elevada da razão, e que experimentarem os benefícios da 
civilização numa idade precoce, terão atitude diferente para 
com ela. Senti-la-ão como posse sua e estarão prontas em seu 
benefício a efetuar os sacrifícios referentes ao trabalho e à 
satisfação instintual que forem necessários para sua 
preservação. Estarão aptas a fazê-lo sem coerção e pouco 
diferirão de seus líderes. Se até agora nenhuma cultura 
produziu massas humanas de tal qualidade, isso se deve ao 
fato de nenhuma cultura haver ainda imaginado regulamentos 
que assim influenciem os homens, particularmente a partir da 
infância.” 

“Pode-se duvidar de que seja de algum modo possível, pelo 
menos até agora, no presente estágio de nosso controle sobre 
a natureza, estabelecer regulamentos culturais desse tipo. 
Pode-se perguntar de onde virão esses líderes superiores, 
inabaláveis e desinteressados, que deverão atuar como 
educadores das gerações futuras, e talvez seja alarmante 
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pensar na imensa quantidade de coerção que inevitavelmente 
será exigida antes que tais intenções possam ser postas em 
prática. A grandiosidade do plano e sua importância para o 
futuro da civilização humana não podem ser discutidas. É algo 
firmemente baseado na descoberta psicológica segundo a qual 
o homem se acha aparelhado com as mais variadas 
disposições instintuais, cujo curso definitivo é determinado 
pelas experiências da primeira infância. Mas, pela mesma 
razão as limitações da capacidade de educação do homem 
estabelecem limites à efetividade e uma transformação desse 
tipo em sua cultura. Pode-se perguntar se, e em que grau, 
seria possível a um ambiente cultural tão difícil a orientação 
dos assuntos humanos. A experiência ainda não foi feita. 
Provavelmente uma certa percentagem da humanidade (devido 
a uma disposição patológica ou a um excesso de força 
instintual) permanecerá sempre associável; se, porém, fosse 
viável simplesmente reduzir a uma minoria a maioria que hoje é 
hostil à civilização, já muito teria sido realizado – talvez tudo o 
que pode ser realizado.” (FREUD, 2006, Vol. XXI, pp. 16/18).  

 

Vemos como Freud concorda com tudo e por tudo que defendemos a 

respeito da coerção, sendo que a colocamos posterior à sanção e à respectiva 

coação. Podemos inferir que a respeito da distribuição de riquezas, até pela época, 

Freud se referia ao comunismo, que todos sabem não deu certo, como ele já sabia 

que não daria. Sobre esses líderes imaginários, acreditamos que podemos dar como 

melhor exemplo do surgimento de um, dessa espécie, na história da humanidade, 

que foi Jesus Cristo, e todos sabem qual foi o destino que a ele foi dado pelos 

homens.   

“Junto com a riqueza deparamo-nos agora com os meios pelos 
quais a civilização pode ser defendida: medidas de coerção e 
outras, que se destinam a reconciliar os homens com ela e a 
recompensá-los por seus sacrifícios. Estas últimas podem ser 
descritas como as vantagens mentais da civilização.” (FREUD, 
2006, Vol. XXI, p. 20). 

  

Podemos incluir o direito nessas chamadas “medidas de coerção e 

reconciliação dos homens”, às quais Freud comenta, pois o direito visa regulamentar 

as condutas inter-subjetivas dos homens, tornando possível a vida em sociedade, 

usando da sanção e respectivas coação e coerção de suas normas jurídicas, bem 

como também busca reparar e responder aos danos causados pelos 

descumpridores das normas jurídicas. Freud comenta que essas medidas são 
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“vantagens mentais da civilização”, mas achamos que não são apenas vantagens 

mentais, são também vantagens materiais, pois o direito tem mecanismos de ação, 

veiculados quase sempre pelas autoridades estatais, o que faz com que também 

haja vantagens mentais com essas vantagens materiais, pois os homens contam 

com o direito constituído, ao menos em tese, o que por si só lhes garante uma 

segurança, que acaba sendo também uma vantagem mental. 

“Em benefício de uma terminologia uniforme, descreveremos 
como ‘frustração’ o fato de um instinto não poder ser satisfeito, 
como ‘proibição’ o regulamento pelo qual essa frustração é 
estabelecida, e como ‘privação’ a condição produzida pela 
proibição. O primeiro passo consiste em distinguir entre 
privações que afetam a todos e privações que não afetam a 
todos, mas apenas a grupos, classes ou mesmo indivíduos 
isolados. As primeiras são as mais antigas; com as proibições 
que as estabeleceram, a civilização – quem sabe a quantos 
milhares de anos? – começou a separar o homem de sua 
condição animal primordial. Para nossa surpresa, descobrimos 
que essas privações ainda são operantes e ainda constituem o 
âmago da hostilidade para com a civilização. Os desejos 
instintuais que sob elas padecem, nascem de novo com cada 
criança; há uma classe de pessoas, os neuróticos, que reagem 
a essas frustrações através de um comportamento associal. 
Entre esses desejos instintuais encontram-se os do 
canibalismo, do incesto e da ânsia de matar. Soa estranho 
colocar lado a lado que todos parecem unânimes em repudiar e 
desejos sobre os quais existe tão vívida disputa em nossa 
civilização quanto a sua permissão ou frustração; 
psicologicamente, porém, é justificável proceder assim. 
Tampouco, de modo algum é uniforme a atitude da civilização 
para com esses antigos desejos instintuais. Apenas o 
canibalismo parece ser universalmente proscrito e – para a 
opinião não psicanalítica – ter sido completamente dominado. 
A intensidade dos desejos incestuosos ainda pode ser 
detectada por detrás da proibição contra eles, e, sob certas 
condições, o matar ainda é praticado, e, na verdade, ordenado, 
por nossa civilização.É possível ainda que tenhamos pela 
frente desenvolvimentos culturais em que a satisfação de 
outros desejos, inteiramente permissíveis hoje, parecerá tão 
inaceitável quanto, atualmente, o canibalismo.” (FREUD, 2006, 
Vol. XXI, pp. 20/21).  

 

Percebemos que o direito representa o que Freud conceituou como 

“proibição”, pois há a regra no direito de que tudo que não está proibido, é permitido, 

funciona como um princípio da excepcionalidade da proibição, se é que podemos 
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falar assim, como vige o princípio da excepcionalidade dos crimes culposos, que 

determina que só são considerados crimes, em regra, os dolosos, a não ser que a lei 

penal discipline de modo contrário. Obviamente, essas proibições provocam 

frustrações, pois limitam a liberdade humana e trazem privações à busca integral e 

absoluta da satisfação aos instintos. Sobre o fato das privações, em relação ao 

alcance dos atingidos, percebemos que o direito busca, ao menos em tese, igualar 

todos, pois o princípio da isonomia (igualdade) acaba por ser umas das bases do 

Estado de Direito, pelo qual todos são iguais perante a lei e se subordinam ao 

direito, inclusive o Estado. Vejam como Freud comenta que há proibições que 

surgiram com a humanidade, mas há sempre variações, de tempos em tempos e de 

lugar para lugar, quanto ao que é considerado proibido. Podemos exemplificar com a 

lei seca americana e hoje podemos fazer um paralelo com as drogas, que têm 

regulamentações muito diversas entre os países, sendo que em alguns o seu 

consumo não é crime e em outros, punido com a pena de morte. Percebemos como 

há variações na valoração das proibições, sendo que Freud comentou que só o 

canibalismo estaria integralmente proscrito. Lembrem do comentário feito atrás, só 

se criminaliza, entendido como o mais alto estágio de proibição, algo que é realizado 

pelos homens. Tanto são comuns as modificações no que são crimes e no que não, 

que há as chamadas abolitio criminis e criminalização de condutas que antes não 

eram assim consideradas. Podemos exemplificar também com os ilícitos tributários, 

que no Brasil, só passaram a ser considerados crimes com o advento da Lei nº 

4.729/65. A questão da idade para a consideração da imputabilidade penal é algo 

que varia muito de país para país, sendo outro exemplo, de inúmeros que 

poderíamos dar. Segundo o filósofo Jean- Marie Guyau464, não há leis morais 

universais da razão, de caráter absoluto, apenas a caridade e a piedade, para ele, 

são leis morais de caráter universal e absoluto, o resto varia de época para época e 

de lugar para lugar. Isso também pode ser percebido na conceituação da palavra 

“justiça”, que também não é uníssona, pois Aristóteles defendia que era sinônimo de 

igualdade (sendo que havia na Grécia, na época, escravidão), São Tomás de 

Aquino, como sinônimo de bem comum e Kant, como sinônimo de liberdade. 

“Acha-se em consonância com o curso do desenvolvimento 
humano que a coerção externa se torne gradativamente 
internalizada, pois um agente mental especial, o superego do 
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 Jean-Marie Guyau, Crítica da idéia de sanção, p. 27. 
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homem, a assume e a inclui entre os seus mandamentos. Toda 
criança nos apresenta esse processo de transformação; e só 
por esse meio que ela se torna um ser moral e social. Esse 
fortalecimento do superego constitui uma vantagem cultural 
muito preciosas no campo psicológico. Aqueles em que se 
realizou são transformados de opositores em veículos da 
civilização. Quanto maior é o seu número numa unidade 
cultural, mais segura é a sua altura e mais ela pode passar 
sem medidas externas de coerção. Ora, o grau dessa 
internalização difere grandemente entre as diversas proibições 
instintuais. Com referência  às primeiras exigências culturais 
que já mencionei, a internalização parece ter sido amplamente 
conseguida, se não levarmos em conta a exceção 
desagradável dos neuróticos. Contudo, o caso se altera 
quando nos voltamos para outras reivindicações instituais. Aqui 
observamos com surpresa e preocupação que a maioria das 
pessoas obedece às proibições culturais nesses pontos apenas 
sob pressão da coerção externa, isto é, somente onde essa 
coerção pode fazer-se efetiva e em quanto deve ser temida. 
Isso também é verdade quanto ao que é conhecido como 
sendo as exigências morais da civilização, que, do mesmo 
modo, se aplicam a todos.  A maioria das experiências que se 
tem da infidedignidade moral do homem ocorre nessa 
categoria. Há incontáveis pessoas civilizadas que se recusam a 
cometer assassinato ou a praticar incesto, mas que não se 
negam a satisfazer sua avareza, seus impulsos agressivos ou 
seus desejos sexuais, e que não hesitam em prejudicar outras 
pessoas por meio da mentira, da fraude e da calúnia, desde 
que possam permanecer impunes; isso, indubitavelmente, foi 
sempre assim através de muitas épocas da civilização.” 

“Se não voltarmos para as restrições que só se aplicam a 
certas classes da sociedade, encontraremos um estado de 
coisas que é flagrante e que sempre foi reconhecido. É de 
esperar que essas classes subprivilegiadas invejem os 
privilégios das favorecidas e façam tudo o que podem para se 
liberarem de seu próprio excesso de privação. Onde isso não 
for possível, uma permanente parcela de descontentamento 
persistir dentro da cultura interessada, o que pode conduzir a 
perigosas revoltas. Se, porém, uma cultura não foi além do 
ponto em que a satisfação de uma parte e de seus 
participantes depende da opressão da outra parte, parte esta 
talvez maior – e este é o caso em todas as culturas atuais -, é 
compreensível que as pessoas assim oprimidas desenvolvam 
uma intensa hostilidade para com uma cultura cuja existência 
elas tornam possível pelo seu trabalho, mas de cuja riqueza 
não possuem mais do que uma quota mínima. Em tais 
condições, não é de se esperar uma internalização das 
proibições culturais entre as pessoas oprimidas. Pelo contrário, 
elas não estão preparadas para reconhecer essas proibições, 
têm a intenção de destruir a própria cultura e, se possível, até 
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mesmo aniquilar os postulados em que se baseia. A hostilidade 
dessas classes para com a civilização é tão evidente, que 
provocou a mais latente hostilidade dos estratos sociais mais 
passíveis de serem desprezados. Não é preciso dizer que uma 
civilização que deixa insatisfeito o número tão grande de seus 
participante e os impulsiona à revolta, não tem e nem merece a 
perspectiva de uma existência duradoura.” 

“O ponto até o qual os preceitos de uma civilização foram 
internalizados – ou, para expressá-lo de modo mais popular e 
não psicológico, o nível moral de seus participantes -, não 
constitui a única forma de riqueza mental que entra em 
consideração ao se avaliar o valor de uma civilização. Há, além 
disso, suas vantagens sob forma de ideais e criações artísticas, 
isto é, as satisfações que podem ser derivadas dessas fontes.” 
(g.n.) (FREUD, 2006, Vol. XXI, pp. 21/22). 

 

   Percebemos que parte do que é proibido numa sociedade acaba 

sendo “internalizado”, nos termos de Freud, ou seja, as pessoas já apresentam em 

suas mentes a convicção de que aquilo deve ser mesmo proibido e seguem isso, 

sendo que essa convicção acaba formando o superego da pessoa, mas como 

sempre suspeitamos, numa sociedade não se pode contar apenas com o superego 

dos seus integrantes, sendo necessário, muitas vezes, na maioria dos casos, a 

coerção externa, que se dá na aplicação das sanções, que coagem os membros da 

sociedade, como no caso, das sanções jurídicas, veiculadas pelo direito dessa 

sociedade. Não temos condições de comentar esse processo de internalização e 

formação do superego, mas sabemos que ele não é suficiente para sustentar toda 

uma sociedade, sendo que quem o tem desenvolvido, acaba por seguir estritamente 

o que se espera pela normatização da mesma. Com certeza seria o ideal que todos 

desenvolvessem, ao máximo, seus superegos, no tocante às regras da sociedade, 

mas não sabemos se isso, um dia, será possível, mas como Freud mesmo diz, ainda 

nunca aconteceu na história da raça humana. Enquanto isso não se dá, a única 

garantia de manutenção da sociedade está no direito, com suas normas jurídicas e 

respectivas sanções aplicadas aos seus descumpridores, pelo Estado, de maneira 

coercitiva. Em muitos casos, mas não em todos, só essa previsão de possibilidade 

de aplicação da sanção, ou seja, uma ameaça, que denominamos coação, já é 

suficiente para se evitar descumprimentos às normas jurídicas. Vejam como nossa 

ideia sancionista do direito é totalmente fundamentada por Freud, na natureza dos 

seres humanos. Esse é, para nós, o preço a ser pago por vivermos em sociedade, 
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que para muitos, também é característica da essência da natureza humana; como 

sabemos, há maiores conforto e segurança nesse tipo de vida, como o maior 

controle sobre a natureza e as divisões das tarefas entre seus integrantes. Também 

percebemos o quanto da efetividade do direito, no sentido de certeza e efetividade 

na aplicação das sanções jurídicas, aos descumpridores das normas jurídicas, 

interfere no comportamento dos homens, o que também é provado pela psicanálise, 

ou seja, a certeza da punição leva à maior prevenção.   

“A satisfação que o ideal oferece aos participantes da cultura é, 
portanto, de natureza narcisista; repousa em seu orgulho pelo 
que já foi alcançado com êxito. Tornar essa satisfação 
completa exige uma comparação com outras culturas que 
visaram a realizações diferentes e desenvolveram ideais 
distintos. É a partir da intensidade dessas diferenças que toda 
cultura reivindica o direito de olhar com desdém para o resto. 
Desse modo, os ideais culturais se tornam fonte de discórdias 
e inimizades entre unidades culturais diferentes, tal como se 
pode constatar claramente no caso das nações.” 

“A satisfação narcísica proporcionada pelo ideal cultural 
encontra-se também entre as forças que alcançam êxito no 
combate à hostilidade para com a cultura dentro da unidade 
cultural. Essa satisfação pode ser partilhada não apenas pelas 
classes favorecidas, que desfrutam os benefícios da cultura, 
mas também pelas oprimidas, já que o direito a desprezar 
povos estrangeiros as compensa pelas injustiças que sofrem 
dentro de sua própria unidade.” (FREUD, 2006, Vol. XXI, pp. 
22/23).   

 

Vejam como a xenofobia é explicada pela psicanálise.   

“Um tipo diferente de satisfação é concedido aos participantes 
de uma unidade cultural pela arte, embora, via de regra, ela 
permaneça inacessível às massas, que se acham empenhadas 
num trabalho exaustivo, além de não terem desfrutado de 
qualquer educação pessoal. Como já descobrimos há muito 
tempo, a arte oferece satisfações substitutivas para as mais 
antigas e mais profundamente sentidas renúncias culturais, e, 
por esse motivo, ela serve, como nenhuma outra coisa, para 
reconciliar o homem com os sacrifícios que tem de fazer em 
benefício da civilização.” (FREUD, 2006, Vol. XXI, p. 23).  
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  Freud diz que talvez o mais importante item do inventário de uma 

civilização sejam suas ideias religiosas465. 

“Já falamos da hostilidade para com a civilização, produzida 
pela pressão que esta exerce, pelas renúncias do instinto que 
exige. Se se imaginarem suspensas as suas proibições – se, 
então, se pudesse tomar a mulher que se quisesse como 
objeto sexual; se fosse possível matar sem hesitação o rival ou 
ao amor dela ou qualquer pessoa que se colocasse no 
caminho, e se, também, se pudesse levar consigo qualquer dos 
pertences de outro homem sem pedir licença -, quão 
esplêndida, que sucessão de satisfações seria a vida! É 
verdade que logo nos deparamos com a primeira dificuldade: 
todos os outros têm exatamente os mesmos desejos que eu, e 
não me tratarão com mais consideração do que eu os trato. 
Assim, na realidade, só uma única pessoa se poderia tornar 
irrestritamente feliz através de uma tal remoção das restrições 
da civilização, e essa pessoa seria um tirano, um ditador, que 
se tivesse apoderado de todos os meios de poder. E mesmo 
ele teria todos os motivos para desejar que os outros 
observassem pelo menos um mandamento cultural: ‘não 
matarás’. 

“Mas quão ingrato, quão insensato, no fim das contas, é 
esforçar-se pela abolição da civilização! O que então restaria 
seria um ato de natureza, muito mais difícil de suportar. É 
verdade que a natureza não exigiria de nós quaisquer 
restrições dos instintos, deixar-nos-ia proceder como bem 
quiséssemos; contudo, ela possui seu próprio método, 
particularmente eficiente, de nos coibir. Ela nos destrói, fria, 
cruel e incansavelmente, segundo nos parece, e, 
possivelmente, através das próprias coisas que ocasionaram 
nossa satisfação. Foi precisamente por causa dos perigos com 
que a natureza nos ameaça é que nós reunimos e criamos a 
civilização, a qual também, entre outras coisas, se destina a 
tornar possível nossa vida comunal, pois a principal missão da 
civilização, sua raison d’être real é nos defender contra a 
natureza.” 

“Todos sabemos que, de diversas maneiras, a civilização já faz 
isso bastante bem, e é claro, na medida em que o tempo 
passa, o fará muito melhor. Ninguém, no entanto, alimenta a 
ilusão de que a natureza já foi vencida e poucos se atrevem a 
ter esperança de que um dia ela se submeta inteiramente ao 
homem. Há os elementos, que parecem escarnecer de 
qualquer controle humano; a terra, que treme, se escancara e 

                                            
465 Sigmund Freud, O futuro de uma ilusão, o Mal-Estar de uma civilização e outros 
trabalhos, in Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund 

Freud, Vol. XXI, p. 23. 
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sepulta toda a vida humana e sua obras, a água, que inunda e 
afoga tudo num torvelinho; as tempestades que arrastam tudo 
o que se lhes antepõe; as doenças, que só recentemente 
identificamos como sendo ataques oriundos de outros 
organismos, e, finalmente, o penoso enigma da morte, contra 
qual remédio algum foi encontrado e provavelmente nunca 
será. É com essas forças que a natureza se ergue contra nós, 
majestosa, cruel e inexorável; uma vez mais nos traz à mente 
nossa fraqueza e desamparo, de que pensávamos ter fugido 
através do trabalho de civilização. Uma das poucas impressões 
gratificantes e exaltantes que a humanidade pode oferecer, 
ocorre quando, em face de uma catástrofe elementar, esquece 
as discordâncias de sua civilização, todas as suas dificuldades 
e animosidades internas, e se lembra da grande tarefa comum 
de se preservar contra o poder superior da natureza.” (g.n.) 
(FREUD, 2006, Vol. XXI, pp. 24/25).  

  

   Freud começa então a tratar do surgimento da religião, na sequencia 

de tudo que vinha comentando sobre a civilização, do qual traremos apenas uma 

conclusão muito sucinta, para não sairmos em demasia do nosso tema, mas 

lembramos que o sancionismo também existe na religião, como no direito.  

“Foi assim que se criou um cabedal de ideias, nascido da 
necessidade que tem o homem de tornar tolerável seu 
desamparo, e construído com o material das lembranças do 
desamparo de sua própria infância e da infância da raça 
humana. Pode-se perceber claramente que a posse dessas 
ideias o protege em dois sentidos: contra os perigos da 
natureza e do Destino, e contra os danos que o ameaçam por 
parte da própria sociedade humana.” (FREUD, 2006, Vol. XXI, 
p. 27).  

 

Freud remete a criação de Deus à necessidade de um pai que os 

homens têm, como tinham na infância466. Salientamos que respeitamos e louvamos 

a coerência com que Freud critica e considera a religião como uma “ilusão”, sendo 

que ele usa do recurso de um diálogo imaginário com um opositor, se defendendo 

das oposições deste, mas preferimos ficar com essa “ilusão” a imaginar que não há 

nada de superior ao que vemos no nosso mundo. 
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“É a defesa contra o desamparo infantil que empresta suas 
feições características à reação do adulto ao desamparo que 
ele tem de reconhecer – reação que é exatamente, a formação 
da religião. Mas não é minha intenção levar mais adiante a 
investigação do desenvolvimento da ideia de Deus; aquilo em 
que aqui estamos interessados é o corpo acabado das ideias 
religiosas, tal como transmitido pela civilização ao indivíduo”. 
(FREUD, 2006, Vol. XXI, p. 33). 

 

  “A insegurança da vida, que constitui um perigo igual para todos, une 

hoje os homens numa sociedade que proíbe ao indivíduo matar, e reserva para si o 

direito à morte comunal de quem quer que viole a proibição. Aqui, então, temos 

justiça e castigo”, (FREUD, 2006, Vol. XXI, p. 49). Vemos aqui, a essência do direito, 

com o exemplo da proibição do homicídio. Só para exemplificarmos a força das 

críticas de Freud à religião, vejam: 

“Assim, a religião seria a neurose obsessiva universal da 
humanidade; tal como a neurose obsessiva das crianças, ela 
surgiu do complexo de Édipo, do relacionamento com o pai. A 
ser correta essa conceituação, o afastamento da religião está 
fadado a ocorrer com a fatal inevitabilidade de um processo de 
um crescimento, e nos encontramos exatamente nessa junção, 
no meio dessa fase de desenvolvimento.” (FREUD, 2006, Vol. 
XXI, p. 52).   

 

  Freud comenta, com o que concordamos, no sentido, mais específico, 

o nosso, de estudar o direito, por isso a motivação desse trabalho:  

“(...); finalmente, o problema da natureza do mundo sem levar 
em consideração nosso aparelho psíquico perceptivo não 
passa de uma abstração vazia, despida de interesse prático.” 

“Não, nossa ciência não é uma ilusão. Ilusão seria imaginar 
que aquilo que a ciência não nos pode dar, podemos conseguir 
em outro lugar.”  (FREUD, 2006, Vol. XXI, p. 63).  

  

  Freud fez um pequeno resumo do que pensa a respeito da religião, no 

trabalho que comentaremos a seguir.  

“A religião restringe esse jogo de escolha e adaptação, desde 
que impõe igualmente a todos o seu próprio caminho para a 
aquisição da felicidade e da proteção contra o sofrimento. Sua 
técnica consiste em depreciar o valor da vida e deformar o 
quadro do mundo real de maneira delirante – maneira que 
pressupõe uma intimidação da inteligência. A esse preço, por 
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fixá-las à força num estado de infantilismo psicológico e por 
arrastá-las a um delírio de massa, a religião consegue poupar a 
muitas pessoas uma neurose individual.” (FREUD, 2006, Vol. 
XXI, p. 92).   

 

7.2.6 - O Mal-Estar na Civilização (1930 [1929])   

 

  Neste trabalho de Freud, que foi o primeiro trabalho seu com o qual 

tivemos contato, há o estudo da “luta” entre a satisfação dos instintos humanos com 

os regramentos da civilização impostos aos homens, sendo que o direito, para nós, 

se constitui no melhor exemplo de organização de regramentos impostos aos 

homens, com a justificação social e de veiculação estatal. Freud comentará a 

respeito de ideias como ego, superego e id, que são fundamentais para a 

psicanálise, ideias que comentaremos muito rapidamente, só na medida em que 

interessem aos nossos assuntos, pois como dissemos, mostraremos a visão de um 

profissional do direito sobre as mesmas, sem termos formação psicológica. 

“Normalmente, não há nada de que possamos estar mais 
certos do que do sentimento do nosso eu, do nosso próprio 
ego. O ego nos aparece como algo autônomo e unitário, 
distintamente demarcado de tudo o mais. Ser essa aparência 
enganadora – apesar de que, pelo contrário, o ego seja 
continuado para dentro, sem qualquer delimitação nítida, por 
uma entidade mental inconsciente que designamos como id, à 
qual o ego serve para uma espécie de fachada, (...).” (FREUD, 
2006, Vol. XXI, pp. 74/75).  

  

  Freud comenta que todo ser humano quer ser feliz e faz isso buscando 

evitar o desprazer e encontrar o prazer.  

“(...) O que pedem eles da vida e o que desejam nela realizar? 
A resposta mal pode provocar dúvidas. Esforçam-se para obter 
felicidade; querem ser felizes e assim permanecer. Essa 
empresa apresenta dois aspectos: uma meta positiva e uma 
meta negativa. Por outro lado, visa a uma ausência de 
sofrimento e de desprazer; por outro, à experiência de intensos 
sentimentos de prazer. Em seu sentido mais restrito, a palavra 
‘felicidade’ só se relaciona a esses últimos.” (FREUD, 2006, 
Vol. XXI, p. 84).   
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  Freud comenta que há três fontes para o sofrimento humano: a força 

superior da natureza; a limitação e fragilidade de nossos corpos e os 

relacionamentos entre os homens, seja na família, na sociedade ou no Estado467. 

  Ele conceitua civilização:  

“(...) Mais uma vez, portanto nos contentaremos em dizer que a 
palavra ‘civilização’ descreve a soma integral das realizações e 
regulamentos que distinguem nossas vidas das de nossos 
antepassados animais, e que servem a dois intuitos, a saber: o 
de proteger os homens contra a natureza e o de ajustar os 
seus relacionamentos mútuos.” (FREUD, 2006, Vol. XXI, p. 96). 

 

Percebemos claramente que o direito atende, ou procura atender ao 

segundo intuito comentado por Freud, ou seja, “ajustar os seus relacionamentos 

mútuos”, ou até poderíamos dizer, protegê-los de sua própria natureza instintiva. 

Percebemos que sem o direito pereceria a civilização. 

  Acreditamos que possamos fazer uma relação da busca pela ordem, 

pelo ser humano, comentada a seguir por Freud, com o desenvolvimento da ideia de 

sistema externo, que já comentamos quando estudamos a obra de Losano, ideia 

esta, que para muitos coincide com cientificidade.  

“A ordem é uma espécie de compulsão ser repetida, 
compulsão que, ao se estabelecer um regulamento de uma vez 
por todas, decide quando, onde e como uma coisa será 
efetuada, e isso de tal maneira que, em todas as circunstâncias 
semelhantes, a hesitação e a indecisão nos são poupadas. Os 
benefícios da ordem são incontestáveis. Ela capacita os 
homens a utilizarem o espaço e o tempo para seu melhor 
proveito, conservando ao mesmo tempo as forças psíquicas 
deles.” (FREUD, 2006, Vol. XXI, p. 100).  

 

Com a ordem há maior segurança e previsibilidade no trato com os 

mais diversos assuntos. Freud chega ao direito, como já estávamos mostrando há 

muito tempo, de maneira indireta.  

“Resta avaliar o último, mais decerto não o menos importante, 
dos aspectos característicos da civilização: a maneira pela qual 
os relacionamentos mútuos dos homens, seus relacionamentos 
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sociais, são regulados – relacionamentos estes que afetam 
uma pessoa como próximo, como fonte de auxílio, como objeto 
sexual de outra pessoa, como membro de uma família e de um 
Estado. Aqui, é particularmente difícil manter-se isento de 
exigências e ideias específicas e perceber aquilo que é 
civilizado em geral. Talvez possamos começar pela explicação 
de que o elemento de civilização entra em cena com a primeira 
tentativa de regular esses relacionamentos sociais. Se essa 
tentativa não fosse feita, os relacionamentos ficariam sujeitos à 
vontade arbitrária do indivíduo, o que equivale a dizer que o 
homem fisicamente mais forte decidiria a respeito deles no 
sentido de seus próprios interesses e impulsos instintivos. 
Nada se alteraria se, por sua vez, esse homem forte 
encontrasse alguém mais forte do que ele. A vida humana em 
comum só se torna possível quando se reúne uma maioria 
mais forte do que qualquer indivíduo isolado e que permanece 
unida contra todos os indivíduos isolados. O poder dessa 
comunidade é então estabelecido como ‘direito’, em oposição 
ao poder do indivíduo, condenado como ‘força bruta’. A 
substituição do poder do indivíduo pelo poder de uma 
comunidade constitui o passo decisivo da civilização. Sua 
essência reside no fato de os membros da comunidade se 
restringirem em suas possibilidades de satisfação, ao passo 
que o indivíduo desconhece tais restrições. A primeira 
exigência da civilização, portanto, é a da justiça, ou seja, a 
garantia de que uma lei, uma vez criada não será violada em 
favor de um indivíduo.” (g.n.) (FREUD, 2006, Vol. XXI, pp. 
101/102). 

 

Vemos que Freud conceitua Justiça como uma soma da segurança 

jurídica (certeza no direito) com o princípio da igualdade. Interessante é o 

reconhecimento de que nesse assunto de direito e justiça, há muitas paixões e 

ideologias envolvidas. Talvez, graças a essa característica apontada por Freud, com 

a qual concordamos, esteja entre as justificativas para o desenvolvimento do direito 

positivo, com um ótimo exemplo, estando na obra de Hans Kelsen, buscando o 

estudo do direito “passando por cima” dessas paixões e ideologias, sendo difícil a 

isenção nesse assunto. Percebemos o fundamento do positivismo jurídico, mas 

sempre consideramos, como já dissemos, uma técnica de estudo que não exclui a 

importância de outras formas de se estudar o direito, tanto que, estamos tentando 

desenvolver este trabalho, que nada mais é do que uma tentativa de se levar a 

interdisciplinaridade ao estudo do direito, o que vai totalmente contra o que preceitua 

o positivismo jurídico, que respeitamos muito, mas ao qual não queremos reduzir o 

direito.  
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“O resultado final seria um estatuto legal para o qual todos- 
exceto os incapazes de ingressar numa comunidade – 
contribuíram com um sacrifício de seus instintos que não deixa 
ninguém – novamente com a mesma exceção – à mercê da 
força bruta.” 

“A liberdade do indivíduo não constitui um dom da civilização. 
Ela foi maior antes da existência de qualquer civilização, muito 
embora, é verdade, naquele então não possuísse, na maior 
parte, valor, já que dificilmente o indivíduo se achava em 
posição de defendê-la. O desenvolvimento da civilização impõe 
restrições a ela, e a justiça exige que ninguém fuja a essas 
restrições. O que se faz sentir numa comunidade humana 
como desejo de liberdade pode ser sua revolta contra alguma 
injustiça existente, e desse modo esse desejo pode mostrar-se 
favorável a um maior desenvolvimento da civilização; (...)” 
(FREUD, 2006, Vol. XXI, p. 102).  

 

Podemos salientar que o direito fica no lugar da força bruta, mas não 

prescinde da sua utilização, pois a aplicação dela se faz por intermédio da coerção 

na aplicação das sanções. Mas é uma força justificada e fundamentada pela 

sociedade, no interesse de todos, e não, de um só indivíduo, ou de alguns, os mais 

fortes. 

  A civilização se baseia na renúncia aos instintos dos homens468. 

  “Os preceitos do tabu constituíram o primeiro ‘direito’ ou ‘lei’.” (FREUD, 

2006, Vol. XXI, p. 106).  

  Freud, o pai da psicanálise, que dedicou a vida a estudar a mente 

humana, defendia o que defendemos, ou seja, que o ser humano é mal em sua 

essência, isto é, a maldade lhe é ontológica. 

“O elemento de verdade por trás disso tudo, elemento que as 
pessoas estão tão dispostas a repudiar, é que os homens não 
são criaturas gentis que desejam ser amadas e que, no 
máximo, podem defender-se quando atacadas; pelo contrário, 
são criaturas entre cujos dotes instintivos deve se levar em 
conta uma poderosa quota de agressividade. Em resultado 
disso, o seu próximo é, para eles, não apenas um ajudante 
potencial ou um objeto sexual, mas também alguém que os 
tenta a satisfazer sobre ele a sua agressividade, a explorar a 
sua capacidade de trabalho sem compensação, utilizá-lo 
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sexualmente sem o seu consentimento, apoderar-se de suas 
posses, humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo. 
– Homo homini lupus. Quem, em face de sua experiência da 
vida e da história, terá coragem de discutir essa asserção? Via 
de regra, essa cruel agressividade espera por alguma 
provocação, ou se coloca a serviço de algum outro intuito, cujo 
objetivo também poderia ter sido alcançado por medidas mais 
brandas. Em circunstâncias que lhe são favoráveis, quando as 
forças mentais contrárias que normalmente a inibem se 
encontram fora de ação, ela também se manifesta 
espontaneamente e revela o homem como uma besta 
selvagem, a quem a consideração para com sua própria 
espécie é algo estranho. (g.n.)469” (FREUD, 2006, Vol. XXI, p. 
116). 

“A existência da inclinação para a agressão, que podemos 
detectar em nós mesmos e supor com justiça que ela está 
presente nos outros, constitui o fator que perturba nossos 
relacionamentos com o nosso próximo e força a civilização a 
um tão elevado dispêndio [de energia]. Em consequência 
dessa mútua hostilidade primária dos seres humanos, a 
sociedade civilizada se vê permanentemente ameaçada de 
desintegração. O interesse pelo trabalho em comum não a 
manteria unida; as paixões instintivas são mais fortes que os 
interesses razoáveis. A civilização tem de utilizar esforços 
supremos a fim de estabelecer limites para os instintos 
agressivos do homem e manter suas manifestações sobre o 
controle por formações psíquicas reativas. Daí, portanto, o 
emprego de métodos destinados a incitar as pessoas a 
identificações e relacionamentos amorosos inibidos em sua 
finalidade, daí a restrição da vida sexual e daí, também, o 
mandamento ideal de amor ao próximo como a si mesmo, 
mandamento que é realmente justificado pelo fato de nada 
mais ir tão fortemente contra a natureza original do homem. A 
despeito de todos os esforços, esses empenhos da civilização 
até hoje não conseguiram muito. Espera-se impedir os 
excessos mais grosseiros da violência brutal por si mesma, 
supondo-se o direito de usar violência contra os criminosos; no 
entanto, a lei é capaz de deitar a mão sobre as manifestações 
mais cautelosas e refinadas da agressividade humana. Chega 
a hora em que cada um de nós tem de abandonar,como sendo 
ilusões, as esperanças que, na juventude, depositou em seus 
semelhantes, e aprende quanta dificuldade e sofrimento foram 
acrescentados à sua vida pela má vontade deles. Ao mesmo 
tempo, seria injusto censurar a civilização por tentar eliminar da 
atividade humana a luta e a competição. Elas são 
indubitavelmente indispensáveis. Mas oposição não é 

                                            
469 Homo homini lupus, significa o homem é o lobo do próprio homem, como utilizou Thomas 
Hobbes, mas que foi retirado do autor romano Plauto, Asinaria, II, iv, 88. 
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necessariamente inimizade; simplesmente, ela é mal 
empregada e tomada uma ocasião para a inimizade.” 

“Os comunistas acreditam ter descoberto o caminho para nos 
livrar de nossos males. Segundo eles, o homem é inteiramente 
bom e bem disposto para com o seu próximo, mas a instituição 
da propriedade privada corrompeu-lhe a natureza. A 
propriedade da riqueza privada confere poder ao indivíduo e, 
com ele, a tentação de maltratar o próximo, ao passo que o 
homem excluído da posse está fadado a se rebelar hostilmente 
contra seu opressor.” 

“Se a propriedade privada fosse abolida, possuída em comum 
toda a riqueza e permitida a todos a partilha de sua fruição, a 
má vontade e a hostilidade desapareceriam entre os homens. 
Como as necessidades de todos seriam satisfeitas, ninguém 
teria razão alguma para encarar outrem como inimigo; todos, 
de boa vontade, compreenderiam o trabalho que se fizesse 
necessário. Não estou interessado em nenhuma crítica 
econômica do sistema comunista; não posso investigar se a 
abolição da propriedade privada é conveniente ou vantajosa. 
Mas sou capaz de reconhecer que as premissas psicológicas 
em que o sistema se baseia são uma ilusão insustentável. 
Abolindo a propriedade privada, privamos o amor humano da 
agressão de um de seus instrumentos, decerto forte, embora, 
decerto também, não o mais forte; de maneira alguma, porém, 
alteramos as diferenças em poder e influência que são mal 
empregadas pela agressividade, nem tampouco alteramos 
nada em sua natureza. A agressividade não foi criada pela 
propriedade. Reinou quase sem limites nos tempos primitivos, 
quando a propriedade ainda e a muito escassa, e já se 
apresenta no quarto das crianças, quase que antes a 
propriedade tenha abandonado sua  forma anal e primária; 
constitui a base de toda a relação de afeto e amor ente 
pessoas (com a única exceção, talvez, de relacionamento de 
mãe com seu filho homem). Se  eliminamos os direitos 
pessoais sobre a riqueza material, ainda permanecem, no 
campo dos relacionamentos sexuais, prerrogativas fadadas a 
se tornarem a fone da mais intensa antipatia e da mais violenta 
hostilidade entre homens, que, sob outros aspectos, se 
encontram em pé de igualdade. Se também removermos esse 
fator, permitindo a liberdade completa da vida sexual, e assim 
abolirmos a família, célula germinal da civilização, não 
podemos, é verdade, prever com facilidade quais os novos 
caminhos que o desenvolvimento da civilização vai tomar; uma 
coisa, porém, podemos esperar; é que, nesse caso, essa 
característica indestrutível da natureza humana seguirá a 
civilização.” 

“Evidentemente, não é fácil aos homens abandonar a 
satisfação dessa inclinação para a agressão. Sem ela, eles não 
se sentem confortáveis. A vantagem que um grupo cultural, 
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comparativamente pequeno, oferece, concedendo a esse 
instinto um escoadouro sob a forma de hostilidade contra 
intrusos, não é nada desprezível. É sempre possível unir um 
considerável número de pessoas no amor, enquanto sobrarem 
outras pessoas para receberem as manifestações de sua 
agressividade. Em outra ocasião, examinei o fenômeno no qual 
são precisamente comunidades com territórios adjacentes, e 
mutuamente relacionadas também sob outros aspectos, que se 
empenham em rixas constantes, ridicularizando-se umas às 
outras, como os espanhóis e os portugueses por exemplo, os 
alemães do Norte e os alemães do Sul, os ingleses e os 
escoceses, e assim por diante. Dei a esse fenômeno o nome 
de ‘narcisismo das pequenas diferenças’, denominação que 
não ajuda muito a explicá-lo. Agora podemos ver que se trata 
de uma satisfação conveniente e relativamente inócua da 
inclinação para a agressão, através da qual a coesão entre os 
membros da comunidade é tornada mais fácil. Com respeito a 
isso, o povo judeu, espalhado por toda parte, prestou os mais 
úteis serviços às civilizações dos países que os acolheram; 
infelizmente, porém, todos os massacres de judeus na Idade 
Média não bastaram para tornar o período mais pacífico e mais 
seguro para seus semelhantes cristãos. (...)” 

“Se a civilização impõe sacrifícios tão grandes, não apenas à 
sexualidade do homem, mas também á sua agressividade, 
podemos compreender melhor porque é difícil ser feliz nessa 
civilização. Na realidade, o homem primitivo se achava em 
situação melhor, sem conhecer restrições de instinto. Em 
contrapartida, suas perspectivas de desfrutar essa felicidade, 
trocou uma parcela de suas possibilidades de felicidade por 
uma parcela de segurança.” (g.n.) (FREUD, 2006, Vol. XXI, pp. 
117/119). 

 

     Freud diz que tudo que está escrevendo sobre a civilização, o 

homem e seus instintos, é de conhecimento comum e evidente por si mesmo. 

Também achamos que deveria ser, mas sabemos que não é. Ele dividiu os instintos 

em: instintos que visam a autopreservação do homem (instintos do ego) e instintos 

que visam à busca de objetos (instintos objetais), sendo que esses instintos se 

confrontam. A energia dos instintos objetais foi chamada por Freud, de “libido”  470. 
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  Ele defendeu que há no ser humano um instinto da vida (Eros) e 

também um instinto da morte e destruição (Tanatos) e que eles se 

contrabalançam471.  

“Isso equivalia a dizer que, assim como Eros, existia também 
um instinto de morte. Os fenômenos da vida podiam ser 
explicados pela ação concorrente, ou mutuamente oposta, 
desses dois instintos. (...) Ao mesmo tempo, pode-se suspeitar, 
a partir desse exemplo, que os dois tipos de instinto raramente 
– talvez nunca – aparecem isolados um do outro, mas que 
estão mutuamente mesclados em proporções variadas e muito 
diferentes, tornando-se assim irreconhecíveis para nosso 
julgamento.” (FREUD, 2006, Vol. XXI, pp. 122/123). 

 

  Freud acredita tanto na maldade como essência do homem, como já 

suspeitávamos, que muitos que defendem a moralidade da essência do ser humano, 

o fazem para não se comprometerem, como uma espécie de “politicamente correto”, 

para evitar problemas, ainda mais se nos lembrarmos que fomos feitos “à imagem e 

semelhança de Deus”. Vejam a ironia dele, ao escrever:  

“Em vista dessas dificuldades, ser-nos-á mais aconselhável, 
nas ocasiões apropriadas, fazer uma profunda reverência à 
natureza profundamente moral da humanidade; isso nos 
ajudará a sermos populares e, por causa disso, muita coisa nos 
será perdoada” (FREUD, 2006, Vol. XXI, p. 124). 

“O nome ‘libido’ pode mais uma vez ser utilizado para denotar 
as manifestações do poder de Eros, a fim de distingui-las da 
energia do instinto de morte. (...) O instinto de destruição, 
moderado e domado, e, por assim dizer, inibido em sua 
finalidade, deve, quando dirigido para objetos, proporcionar ao 
ego a satisfação de suas necessidades vitais e o controle sobre 
a natureza. Como a afirmação da existência do instinto se 
baseia principalmente em fundamentos teóricos, temos 
também de admitir que ela não se acha inteiramente imune a 
objeções teóricas.(...)” 

“Em tudo o que se segue, adoto, portanto, o ponto de vista de 
que a inclinação para a agressão constitui, no homem, uma 
disposição instintiva original e auto-subsistente, e retorno à 
minha opinião [pág. 65] de que ela é o maior impedimento à 
civilização.” (g.n.) (FREUD, 2006, Vol. XXI, p. 125).  
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“Esse instinto agressivo é o derivado e o principal 
representante do instinto de morte, que descobrimos lado a 
lado de Eros e que com este divide o domínio do mundo. 
Agora, penso eu, o significado da evolução da civilização não 
mais nos é obscuro. Ele deve representar a luta entre Eros e a 
Morte, entre o instinto de vida e o instinto de destruição, tal 
como ela se elabora na espécie humana. Nessa luta consiste 
essencialmente toda a vida, e, portanto, a evolução da 
civilização pode ser simplesmente descrita como a luta da 
espécie humana pela vida. E é essa batalha de gigantes que 
nossas babás tentam apaziguar com sua cantiga de ninar 
sobre o Céu”. (FREUD, 2006, Vol. XXI, p. 126). 

 

  Ele comenta a respeito da “internalização” desse instinto de destruição, 

de violência, da Morte, sendo que ele vem de dentro e, ao não poder se manifestar 

no mundo exterior, acaba voltando para onde veio, o que causa uma série de 

consequências na vida psíquica dos seres humanos; é nesse ponto que a 

psicanálise centra seus esforços, sendo que nós buscamos utilizá-los para 

compreender a exteriorização desse instinto e da forma social de controlá-lo, pelo 

direito.  

“Outra questão nos interessa mais de perto. Quais os meios 
que a civilização utiliza para inibir a agressividade que se lhe 
opõe, torná-la inócua ou, talvez livrar-se dela? Já nos 
familiarizamos com alguns desses métodos, mas ainda não 
com aquele que parece ser o mais importante. Podemos 
estudá-lo na história do desenvolvimento do indivíduo. O que 
acontece neste para tornar inofensivo seu desejo de agressão? 
Algo notável, que jamais teríamos adivinhado e que, não 
obstante, é bastante óbvio. Sua agressividade é introjetada, 
internalizada; ela é, na realidade, enviada de volta para o lugar 
de onde proveio, isto é, dirigida no sentido de seu próprio ego. 
Aí, é assumida por uma parte do ego, que se coloca contra o 
resto do ego, como superego, e que então, sob a forma de 
‘consciência’, está pronta para pôr em ação contra o ego a 
mesma agressividade rude que o ego teria gostado de 
satisfazer sobre outros indivíduos, a ele estranhos. A tensão 
sobre o severo superego e o ego, que a ele se acha sujeito, é 
por nós chamada de sentimento de culpa; expressa-se como 
uma necessidade de punição. A civilização, portanto, consegue 
dominar o perigoso desejo e agressão do indivíduo, 
enfraquecendo-o, desarmando-o e estabelecendo no seu 
interior um agente para cuidar dele, como uma guarnição numa 
cidade conquistada.” (FREUD, 2006, Vol. XXI, p. 127).  
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Já podemos antecipar um paralelo desse fenômeno de “internalização” 

da agressividade inata do ser humano, por meio do superego, com o direito, pois se 

todos tivessem toda a sua agressividade voltada inteiramente para dentro de si, 

formando fortes e eficientes superegos, muito provavelmente não haveria a 

necessidade da coação e coerção externas, veiculadas pelo direito, para evitar 

condutas contrárias às normas jurídicas; entretanto, sabemos que em muitos 

homens, só o superego não é suficiente para se evitar condutas contrárias ao direito, 

por isso é que o direito acaba por avocar a possibilidade de punição, para quem lhe 

contrariar, sendo uma forma de evitar que seja desrespeitado, o que funciona mais 

ou menos da mesma forma que a “punição interna do superego”, própria de cada 

um, só que de maneira externa, veiculada por um terceiro, que no caso, é o Estado.  

  Freud passa a tratar do sentimento de culpa, algo que os estudiosos do 

direito penal incluem, de maneira bastante otimista, como uma das consequências 

as penas privativas de liberdade, por meio das quais o criminoso condenado seria, 

no cárcere, levado a refletir sobre sua conduta criminosa e assim pudesse se 

arrepender, de uma forma a nunca mais delinquir.  

“Inicialmente, se perguntarmos como uma pessoa vem a ter 
sentimento de culpa, chegaremos a uma resposta indiscutível: 
uma pessoa sente-se culpada (os devotos diriam ‘pecadora’) 
quando fez algo que saber ser ‘mal’. Reparamos, porém, em 
quão pouco essa resposta nos diz. Talvez, após certa 
hesitação, acrescentemos que, mesmo quando a pessoa não 
fez realmente uma coisa má, mas identificou em si uma 
intenção de fazê-la, ela pode encarar-se como culpada. Surge 
então a questão de saber por que intenção é considerada 
equivalente ao ato. Ambos os casos, contudo, pressupõe que 
já se tenha reconhecido que o que é mal é repreensivo, é algo 
que não deve ser feito. Como se chega a esse julgamento? 
Podemos rejeitar a existência de uma capacidade original, por 
assim dizer, natural de distinguir o bom do mal. O que é mal, 
freqüentemente, não é de modo algum o que é prejudicial ou 
perigoso ao ego, pelo contrário, pode ser algo desejável pelo 
ego e prazeroso para ele. Aqui, portanto, está em ação uma 
influência estranha que decide o que deve ser chamado de 
bom ou mal. De uma vez que os próprios sentimentos de uma 
pessoa não a conduziriam ao longo desse caminho, ela deve 
ter um motivo para submeter-se a essa influência estranha. 
Esse motivo é facilmente descoberto no desamparo e na 
dependência dela em relação a outras pessoas, e pode ser 
bem designado como medo da perda de amor. Se ela perde o 
amor de outra pessoa de quem é dependente, deixa também 
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de ser protegida de uma série de perigos. Acima de tudo, fica 
exposta ao perigo de que essa pessoa mais forte mostre a sua 
superioridade sob forma de punição. De início, portanto, mal é 
tudo aquilo que, com a perda do amor, nos faz sentir 
ameaçados. Por medo dessa perda, deve-se evitá-lo. Esta 
também é a razão porque fez tão pouca diferença que já tenha 
feito a coisa má ou apenas se pretenda fazê-la. Em qualquer 
um dos casos, o perigo só se instaura, se e quando a 
autoridade descobri-lo, e, em ambos, a autoridade se comporta 
da mesma maneira.”  

“Este estado mental é chamado de ‘má consciência’; na 
realidade, porém, não merece esse nome, pois nessa etapa, o 
sentimento de culpa é, claramente, apenas um medo da perda 
de amor, uma ansiedade ‘social’. Em crianças, ele nunca pode 
ser mais do que isso, e em muitos adultos ele só se modifica 
até o ponto em que o lugar do pai ou dos dois genitores é 
assumido pela comunidade humana mais ampla. Por 
conseguinte, tais pessoas habitualmente se permitem fazer 
qualquer coisa má que lhes prometa prazer, enquanto se 
sentem seguras de que a autoridade nada saberá a respeito, 
ou não poderá culpá-las por isso; só tem medo de serem 
descobertas. A sociedade atual, geralmente, vê-se obrigada a 
levar em conta esse estado mental.” 

“Uma grande mudança só se realiza quando a autoridade é 
internalizada através do estabelecimento de um superego. Os 
fenômenos da consciência atingem um estado mais elevado. 
Na realidade, então devemos falar de consciência ou de 
sentimento de culpa. Nesse ponto, também o medo de ser 
descoberto se extingue; além disso, a distinção entre fazer algo 
mal e desejar fazê-lo desaparece inteiramente, já que nada 
pode ser escondido do superego, sequer os pensamentos.” 
(g.n.) (FREUD, 2006, Vol. XXI, pp. 127/129).  

 

Essa não diferenciação entre a intenção de fazer algo “mal” e fazê-lo 

tem toda a importância para o direito, pois a regra é que não haverá a punição se a 

ação não se iniciou, como já comentamos com o iter criminis; entretanto, não só 

nesse momento a intenção é importante para o direito, ela é fundamental para o 

direito penal para a dosagem da punição, ou até mesmo a existência da punição 

(princípio da excepcionalidade dos crimes culposos), se refletindo no querer aquela 

ação e o resultado, ou assumindo o risco pelo seu acontecimento (dolo) ou não 

querer (culpa stricto sensu). Se Freud estiver certo a respeito de não termos “uma 

capacidade original, por assim dizer, natural de distinguir o bom do mal”, cairá por 

terra o imperativo categórico de Kant. Percebemos que a impunidade, entendida 
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pela não punição por se fazer algo, no nosso caso, contrário ao direito, influencia 

diretamente, pelo nosso psiquismo, na maior ou menor probabilidade de 

cometermos algo contrário ao direito, como por exemplo, um crime. Sabemos que o 

direito é a resposta da sociedade por não poder esperar a formação de superegos 

fortes eficientes e suficientes em todas as pessoas da comunidade. 

  Freud comenta como o psíquico é responsável pelo sofrimento das 

pessoas boas:  

“Nesse segundo estágio de desenvolvimento, a consciência 
apresenta uma peculiaridade que se achava ausente do 
primeiro e que não é mais fácil de explicar, pois quanto mais 
virtuosos um homem é, mais severo e desconfiado é o seu 
comportamento, de maneira que, em última análise, são 
precisamente as pessoas que levaram mais longe a santidade 
as que se censuram da pior pecaminosidade. Isso significa que 
a virtude perde direito a uma certa parte da recompensa 
prometida; o ego dócil e continente não desfruta da confiança 
de seu mentor, e é em vão que se esforça, segundo parece por 
adquiri-la. (...) já que, como todos sabem, as tentações são 
simplesmente aumentadas pela frustração constante, ao passo 
que a sua satisfação ocasional as faz diminuir, ao menos por 
algum tempo. O campo da ética, tão cheio de problemas, nos 
apresenta outro fato: a má sorte – isto é, a frustração externa – 
acentua grandemente o poder da consciência do superego. 
Enquanto tudo corre bem com um homem, a sua consciência é 
lenitiva e permite que o ego faça todo tipo de coisas; 
entretanto, quando o infortúnio lhe sobrevém, ele busca sua 
alma, reconhece sua pecaminosidade, eleva as exigências de 
sua consciência, impõem-se abstinência e se castiga com 
penitências (...) ” (FREUD, 2006, Vol. XXI, pp. 129/130).  

 

  Ele continua a desenvolver seu raciocínio para nos mostrar a relação 

da formação da consciência, do superego, com as exigências e punições, tanto 

externas, quanto internas, sendo que parte dessas exigências se “internaliza” 

formando o superego, que continua punindo os homens, lembrando que é uma 

punição extremamente efetiva e forte, pois acompanha o homem em qualquer lugar 

e em qualquer circunstância, independendo, por isso, do meio externo. Como vimos, 

apenas parte dos homens desenvolve o superego de maneira suficiente a não 

necessitar das sanções externas, com respectivas coações e coerções, para se 

comportar como espera a sociedade; aí surge a necessidade da sociedade se 

defender, se auto-preservar, o que faz por intermédio do direito positivo.  
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“Conhecemos, assim, duas origens do sentimento de culpa: 
uma que surge do medo de uma autoridade, e outra, posterior, 
que surge do medo do superego. A primeira insiste numa 
renúncia às satisfações instintivas; a segunda, ao mesmo 
tempo em que faz isso exige punição, de uma vez que a 
continuação dos desejos proibidos não pode ser escondida do 
superego. Aprendemos também o modo como a severidade do 
superego – as exigências da consciência – deve ser entendida. 
Trata-se simplesmente de uma continuação da severidade da 
autoridade externa, à qual sucedeu e que, em parte, substituiu. 
Percebemos agora em que relação a renúncia ao instinto se 
acha com o sentimento de culpa. Originalmente, renúncia ao 
instinto constituía o resultado do medo de uma autoridade 
externa: renunciava-se às próprias satisfação (sic) para não se 
perder o amor da autoridade. Se se efetuava essa renúncia, 
ficava-se, por assim dizer, quite com a autoridade e nenhum 
sentimento de culpa permaneceria. Quanto ao medo do 
superego, porém, o caso é diferente. Aqui, a renúncia instintiva 
não basta, pois o desejo persiste e não pode ser escondido do 
superego. Assim, a despeito da renúncia efetuada, ocorre um 
sentimento de culpa. Isso representa uma grande desvantagem 
econômica na construção de um superego, ou, como podemos 
dizer, na formação de uma consciência. Aqui, a renúncia 
instintiva não possui mais um efeito completamente liberador; a 
continência virtuosa não é mais recompensada com a certeza 
do amor. Uma ameaça de infelicidade externa – perda de amor 
e castigo por parte da autoridade externa – foi permutada por 
uma permanente infelicidade interna, pela tensão do 
sentimento de culpa.” 

“Essas inter-relações são tão complicadas e, ao mesmo tempo, 
tão importantes que, ao risco de me repetir, as abordarei (sic) 
ainda de outro ângulo. A seqüência cronológica, então, seria a 
seguinte. Em primeiro lugar, vem a renúncia ao instinto, devido 
ao medo de agressão por parte da autoridade externa. (É a 
isso, naturalmente, que o medo da perda de amor equivale, 
pois o amor constitui proteção contra essa agressão punitiva.) 
Depois, vem a organização de uma autoridade interna e a 
renúncia ao instinto devido ao medo dela, ou seja, devido ao 
medo da consciência. Nessa segunda situação, as más 
intenções são igualadas às más ações e daí surgem 
sentimento de culpa e necessidade de punição. A 
agressividade da consciência continua a agressividade da 
autoridade. Até aqui, sem dúvida, as coisas são claras; mas 
onde é que isso deixa lugar para a influência reforçadora do 
infortúnio (da renúncia imposta de fora) [pág. 78] e para a 
extraordinária severidade da consciência nas pessoas 
melhores e mais dóceis [pág. 77 e seg.]? Já explicamos essas 
particularidades da consciência, mas provavelmente ainda 
temos a impressão de que essas explicações não atingem o 
fundo da questão e deixam ainda implicado um resíduo. Aqui, 
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por fim, surge uma ideia que pertence inteiramente à 
psicanálise, sendo estranha ao modo comum de pensar das 
pessoas. Essa ideia é de um tipo que nos capacita a 
compreender por que o tema geral estava fadado a nos 
parecer confuso e obscuro, pois nos diz que, de início, a 
consciência (ou, de modo mais correto a ansiedade que depois 
se torna consciência). É, na verdade, a causa da renúncia 
instintiva, mas que, posteriormente, o relacionamento se 
inverte. Toda renúncia ao instinto torna-se agora uma fonte 
dinâmica de consciência, e cada nova renúncia, aumenta a 
severidade e a intolerância desta última. Se pudéssemos 
colocar isso mais em harmonia com o que já sabemos sobre a 
história da origem da consciência, ficaríamos tentados a 
defender a afirmativa paradoxal de que a consciência é o 
resultado da renúncia instintiva, ou que a renúncia instintiva 
(imposta a nós de fora) cria a consciência a qual, então exige 
mais renúncias instintivas.” 

“A contradição entre essa afirmativa e o que anteriormente 
dissemos sobre a gênese da consciência não é, na realidade, 
tão grande, e vemos uma maneira de reduzi-la ainda mais a fim 
de facilitar nossa exposição, tomemos como exemplo um 
instinto agressivo e suponhamos que a renúncia em estudo 
seja sempre uma renúncia à agressão. (Isso, naturalmente só 
deve ser tomado como a suposição temporária.) O efeito da 
renúncia instintiva sobre a consciência, então, é que cada 
agressão de cuja satisfação o indivíduo desiste é assumida 
pelo superego e aumenta a agressividade deste (contra o ego). 
Isso não se harmoniza bem com o ponto de vista segundo o 
qual a agressividade original da consciência é uma continuação 
da severidade da autoridade externa, não tendo, portanto nada 
a ver com a renúncia. Mas a discrepância se anulará (sic) se 
postularmos uma derivação indiferente para essa primeira 
instalação da agressividade do superego.” (FREUD, 2006, Vol. 
XXI, pp. 130/132).  

 

Pode ser um tanto pretensioso de nossa parte, mas se entendemos o 

que Freud defende, e se isso estiver certo, como o fato de não termos um 

mecanismo interno que nos dote da capacidade a priori de distinguir o bem do mal e 

acrescentamos, do certo e errado, sendo que começamos a ser punidos 

externamente e com essa coação e respectiva coerção, passamos, com o tempo, a 

internalizar essa distinção, formando nosso superego, não poderíamos concluir que 

o sancionismo do direito positivo, além de ser necessário para a sobrevivência da 

sociedade, também, seria tremendamente benéfico, a longo prazo, na formação da 

“consciência” das pessoas, o que faria, com o tempo, que a necessidade dessas 
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sanções externas, veiculadas pelo direito, diminuíssem, hipótese que vai totalmente 

na contramão do que defendeu a análise do comportamento (behaviorismo, que já 

estudamos, para tentar justificar a extinção das punições e a sua troca por 

reforçamento positivo)? Com isso, vejam a importância teleológica fundamental, 

para a sociedade, que adquiriria o direito penal. Aqui estaria destruída a teoria, em 

suas bases, do direito penal mínimo (diminuição do intervencionismo penal, na 

sociedade), algo que sempre desconfiamos e estamos comprovando cada vez mais, 

com a utilização da psicanálise de Freud. Entretanto, Freud defende que o superego 

é formado até por volta dos cinco anos de idade, mas se algo ficar no inconsciente 

dos homens, pela herança arcaica de que ele fala, nosso raciocínio poderia vir a 

proceder. Vejam mais a respeito dessas ideias:  

“(...) podemos verdadeiramente afirmar que, de início, a 
consciência surge através da repressão de um impulso 
agressivo, sendo subseqüentemente reforçada por novas 
repressões do mesmo tipo. (...) Isso significa que, na formação 
do superego e no surgimento da consciência, fatores 
constitucionais inatos e influências do ambiente real atuam de 
forma combinada. O que, de modo algum, é surpreendente; ao 
contrário, trata-se de uma condição etiológica universal para 
todos os processos desse tipo.” (g.n.) (FREUD, 2006, Vol. XXI, 
p. 133). 

 

Não seria a confirmação cabal da ideia do fenótipo (genótipo + meio 

ambiente externo) da biologia? Por isso, sempre desconfiamos das ideias de que o 

“ambiente faz o ladrão”, como já expusemos, bem como limita o alcance dos 

resultados que venham a ser descobertos pela neurociência, pois eles só 

explicariam em parte o comportamento humano, pois o ambiente tem sua 

participação também, algo que também já desconfiávamos. Há um binômio 

necessário para a definição do comportamento humano: mente da pessoa + o 

ambiente externo dessa pessoa.  

“(...) mas corresponde fielmente à minha intenção de 
representar o sentimento de culpa como o mais importante 
problema no desenvolvimento da civilização, e de demonstrar 
que o preço que pagamos por nosso avanço em termos de 
civilização é uma perda de felicidade pela intensificação do 
sentimento de culpa.” (FREUD, 2006, Vol. XXI, p. 137). 

“O superego é um agente que foi por nós inferido e a 
consciência constitui uma função que, em outras, atribuímos a 
esse agente. A função consiste em manter a vigilância sobre as 
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ações e as intenções do ego e julgá-las, exercendo sua 
censura. O sentimento de culpa, a severidade do superego, é, 
portanto, o mesmo que a severidade da consciência. É a 
percepção que o ego tem de estar sendo vigiado dessa 
maneira, a avaliação da tensão ente os seus próprios esforços 
e as exigências do superego. (...) Não devemos falar de 
consciência até que um superego se ache demonstravelmente 
presente. Quanto ao sentimento de culpa, temos que admitir 
que existe antes do superego, e, portanto, antes da 
consciência também. nessa ocasião, ele é expressão do medo 
da autoridade externa, o reconhecimento da tensão existente 
entre o ego e essa autoridade. É o derivado direto do conflito 
entre a necessidade do amor da autoridade e o impulso no 
sentido da satisfação instintiva, cuja inibição produz a 
inclinação para a agressão.” (FREUD, 2006, Vol. XXI, p. 139).  

“Assim também as duas premências, a que se volta para a 
felicidade pessoal e a que se dirige para a união com os outros 
seres humanos, devem lutar entre si em todo indivíduo, e 
assim também os dois processos de desenvolvimento, o 
individual e o cultural, a que têm de colocar-se numa oposição 
hostil um para com o outro e disputar-se mutuamente a posse 
do terreno.” (FREUD, 2006, Vol. XXI, p. 143). 

 

  Todo o raciocínio de Freud, quanto à formação do superego dos 

indivíduos pode e é, por ele, levado para a sociedade, portanto podemos concluir 

que o direito representa o superego da sociedade. 

 “O superego de uma época de civilização tem origem 
semelhante à do superego de um indivíduo. Ele se baseia na 
impressão deixada atrás de si pelas personalidades dos 
grandes líderes – homens de esmagadora força de espírito ou 
homens em quem um dos impulsos humanos encontrou sua 
expressão mais forte e mais pura e, portanto, quase sempre, 
mais unilateral. (...) neste ponto os dois processos, o do 
desenvolvimento cultural do grupo e o do desenvolvimento 
cultural do indivíduo, se acham, por assim dizer, sempre 
interligados. Daí algumas das manifestações e propriedades do 
superego poderem ser mais facilmente detectadas em seu 
comportamento na comunidade cultural do que no indivíduo 
isolado.” 

“O superego cultural desenvolveu seus ideias e estabeleceu 
suas exigências. Entre estas, aquelas que tratam das relações 
dos seres humanos uns com os outros estão abrangidas sob o 
título de ética. As pessoas, em todos os tempos, deram o maior 
valor à ética, como se esperassem que ela, de modo 
específico, produzisse resultados especialmente importantes. 
De fato, ela trata de um assunto que pode ser facilmente 
identificado como sendo o ponto mais doloroso de toda a 
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civilização. A ética deve, portanto, ser considerada como uma 
tentativa terapêutica – como um esforço para alcançar, através 
de uma ordem do superego algo até agora não conseguido por 
meio de quaisquer outras atividades culturais. Como já 
sabemos, o problema que temos pela frente é saber como 
livrar-se do maior estorvo à civilização – isto é, a inclinação, 
constitutiva dos seres humanos, para a agressividade mútua.” 
(g.n.) (FREUD, 2006, Vol. XXI, pp. 144/145).  

 

Será que não poderíamos fazer, por exemplo, um paralelo com o 

direito dos Estados Unidos, que se baseia numa tremenda belicosidade, com a sua 

própria sociedade, que é reconhecidamente muito bélica? “Eu não diria que uma 

tentativa desse tipo, de transportar a psicanálise para a comunidade cultural, seja 

absurda ou que esteja fadada a ser infrutífera” (FREUD, 2006, Vol. XXI, p. 146). 

Tanto concordamos com Freud, que estamos tentando levá-la para o estudo do 

direito, com esse modesto trabalho. 

  

7.2.7 – Conferência XXXV - A Questão de uma Weltanschauung (1933 [1932]) 

 

  Freud, depois de tratar sobre a constituição psíquica do homem e 

defender a sua utilização nas explicações e estudos sobre a civilização, com o que 

concordamos, chega até a discussão se a psicanálise, por isso, poderia se constituir 

num sistema definitivo de explicação de tudo que importa em nossas vidas, ou seja, 

uma resposta para todas nossas perguntas, algo que foi muito buscado pelos 

filósofos e seus sistemas universais, como demonstramos, de certa forma, com a 

obra de Mario G. Losano. Veremos o que Freud respondeu a essa pergunta, 

definindo o conceito de Weltanschauung.  

“Em minha opinião, a Weltanschauung é uma construção 
intelectual que soluciona todos os problemas de nossa 
existência, uniformemente, com base em hipótese superior 
dominante, a qual, por conseguinte, não deixa nenhuma 
pergunta sem resposta. E na qual tudo o que nos interessa 
encontra seu lugar fixo. Facilmente se compreenderá que a 
posse de uma Weltanschauung desse tipo situa-se entre os 
desejos ideais dos seres humanos. Acreditando-se nela, pode-
se sentir segurança na vida, pode-se saber o que se procura 
alcançar e como se pode lidar com as emoções e interesses 
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próprios da maneira mais apropriada.” (FREUD, 2006, Vol. 
XXII, p. 155).  

 

Já adiantamos que achamos a busca desse “algo universal” uma 

utopia, devido à finitude e limitações do ser humano, mas achamos que não custa 

tentar, pelo menos, chegar próximo disso, o que deixamos para poucas cabeças 

privilegiadíssimas da humanidade. Adiantamos que a resposta de Freud é negativa:  

“Na qualidade de ciência especializada, ramos da psicologia – 
psicologia profunda, ou psicologia do inconsciente -, ela é 
praticamente incapaz de construir por si mesma uma 
Weltanschauung; tem de aceitar uma Weltanschauung 
científica. A Weltanschauung da ciência, porem, já diverge 
muito de nossa definição. É verdade que também supõe a 
uniformidade da explicação do universo; mas, o faz apenas na 
qualidade de projeto, cuja realização é relegada ao futuro. 
Ademais, marcam-na características negativas como o fato de 
se limitar àquilo que no momento presente é cognoscível e de 
rejeitar completamente determinados elementos que lhe são 
estranhos. Afirma que não há outras fontes de conhecimento 
do universo além da elaboração intelectual de observações 
cuidadosamente escolhidas – em outras palavras, o que 
podemos chamar de pesquisa – e, a par disso, que não existe 
nenhuma forma de conhecimento derivada da revelação, da 
intuição ou da adivinhação. Parece que esse ponto de vista 
chegou muito perto de obter reconhecimento geral, no curso 
dos últimos séculos; e coube ao nosso século manifestar 
atrevida obsessão segundo a qual uma Weltanschauung como 
esta é simultaneamente muito pobre, sem esperança, e 
despreza as reivindicações do intelecto humano e as 
necessidades da mente do homem.” (FREUD, 2006, Vol. XXII, 
p. 155/156).   

 

Já sabíamos, de antemão, que a resposta de Freud seria negativa, pois 

a sua pesquisa parte do homem e termina no homem em sociedade, não 

abrangendo o resto do que existe no mundo, por isso seria impossível chegar nesse 

sistema infalível, partindo e chegando no próprio homem, que só representa uma 

parte do universo.  

  Freud comenta que a religião sempre buscou esse sistema perfeito472. 
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  Ele diz que a natureza humana tem um caráter indomável a qualquer 

espécie de comunidade social473. Podemos vislumbrar aqui, mais uma vez, a 

necessidade do direito e de suas respectivas sanções com suas coações e 

coerções. 

   

7.2.8 - Por que a Guerra? (1933 [1932]) 

 

  A Liga das Nações e seu Instituto Internacional para a Cooperação 

Intelectual, em Paris, em 1931, pediu a Albert Einstein que sugerisse o nome de 

alguém para “tratar de assuntos destinados a servir aos interesses comuns à Liga 

das Nações e à vida intelectual”, sendo que Einstein sugeriu o nome de Freud e lhe 

enviou uma carta intitulada “Por que a guerra”, à Freud, que chegou às suas mãos 

em agosto de 1932, sendo respondida por ele, em setembro de 1932, sendo que foi 

publicada em março de 1933, em alemão, francês e inglês, mas que teve a sua 

circulação proibida na Alemanha474.  

  Na carta de Einstein havia a defesa da ideia da existência de um órgão 

supranacional que tivesse força e poder para cumprir suas decisões que resolveriam 

os conflitos entre as nações, mas que nenhum país quis renunciar à parte de sua 

soberania, em prol desse órgão. Essa era a opinião dele e que também, em cada 

país, havia sempre uma minoria sedenta por poder e também sedenta por lucros 

com a indústria bélica. Einstein não se conformava como essa minoria detentora do 

poder conseguia fazer com que a maioria da população fosse a favor das guerras, 

sendo que ela é que sofreria com seus danos, maioria composta inclusive, pelos 

militares475.  

  Freud começa sua resposta relacionando o direito à violência (que 

prefere à palavra poder), sendo que o direito nunca prescindiu da violência, apenas 

regulamentou seu uso, em nome da sociedade, algo que sempre defendemos e 
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continuamos defendendo; por isso é que acreditamos ser a sanção (com as 

respectivas coação e coerção) o critério diferenciador das normas jurídicas para as 

demais normas, o que acaba por caracterizar o direito como uma forma de se utilizar 

da coerção, ou como definiu Kelsen, como: “o limite ao poder de coação do Estado”, 

sendo que acrescentaríamos também o limite ao poder de coerção do Estado, como 

a definimos.  

“Atualmente, direito e violência se nos afiguram como 
antíteses. No entanto, é fácil mostrar que uma se desenvolveu 
da outra e, se nos reportarmos às origens primeiras e 
examinarmos como essas coisas se passaram, resolve-se o 
problema facilmente. Perdoe-me se, nessas considerações que 
se seguem, eu trilhar chão familiar e comumente aceito, como 
se isto fosse novidade; o fio de minhas argumentações o 
exige.” 

“É, pois, um princípio geral que os conflitos de interesses entre 
os homens são resolvidos pelo uso da violência. É isto o que 
se passa em todo o reino animal, do qual o homem não tem 
motivo por que se excluir. No caso do homem, sem dúvida 
ocorrem também conflitos de opinião que podem chegar a 
atingir a (sic) mais raras nuanças da abstração e que parecem 
exigir alguma outra técnica para sua solução. Esta é, contudo, 
uma complicação a mais. No início, numa pequena horda 
humana, era a superioridade da força muscular que decidia 
quem tinha a posse das coisas ou quem fazia prevalecer sua 
vontade. A força muscular logo foi suplementada e substituída 
pelo uso de instrumentos: o vencedor era aquele que tinha as 
melhores armas ou aquele que tinha a maior habilidade no seu 
manejo. A partir do momento em que as armas foram 
introduzidas, a superioridade intelectual já começou a substituir 
a força muscular bruta; mas o objetivo final da luta permanecia 
o mesmo – uma ou outra facção tinha de ser compelida a 
abandonar suas pretensões ou suas objeções, por causa do 
dano que lhe havia sido infligido e pelo desmantelamento de 
sua força. Conseguia-se esse objetivo de modo mais completo 
se a violência do vencedor eliminasse para sempre o 
adversário, ou seja, se o matasse. Isto tinha duas vantagens: o 
vencido não podia restabelecer sua posição, e o seu destino 
dissuadiria outros de seguirem seu exemplo. Ademais disso, 
matar um inimigo satisfazia uma inclinação instintual, que 
mencionarei posteriormente. À intenção de matar opor-se-ia a 
reflexão de que o inimigo podia ser utilizado na realização de 
serviços úteis, se fosse deixado vivo e num estado de 
intimidação. Nesse caso, a violência do vencedor contentava-
se com subjugar em vez de matar o vencido. Foi este o início 
da ideia de poupar a vida de um inimigo, mas a partir daí o 
vencedor teve de contar com a oculta sede de vingança do 
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adversário vencido e sacrificou uma parte de sua própria 
segurança.” 

“Esta foi, por conseguinte, a situação inicial dos fatos: a 
denominação por parte de qualquer um que tivesse poder 
maior – a denominação pela violência bruta ou pela violência 
apoiada no intelecto. Como sabemos, esse regime foi 
modificado no transcurso da evolução. Havia um caminho que 
se estendia da violência ao direito ou à lei. Que caminho era 
este? Penso ter sido apenas um: o caminho que levava ao 
reconhecimento do fato de que à força superior de um único 
indivíduo, podia-se contrapor a união de diversos indivíduos 
fracos. ‘L’union fait la force’. A violência podia ser derrotada 
pela união, e o poder daqueles que se uniam representava, 
agora, a lei, em contraposição à violência do indivíduo só. 
Vemos, assim, que a lei é a força de uma comunidade. Ainda é 
violência pronta a se voltar contra qualquer indivíduo que se lhe 
oponha; funciona pelos mesmos métodos e persegue os 
mesmos objetivos a única diferença real reside no fato de que 
aquilo que prevalece não é a mais a violência de um indivíduo, 
mas a violência da comunidade. A fim de que a transição da 
violência a esse novo direito ou justiça pudesse ser efetuada, 
contudo, uma condição psicológica teve de ser preenchida. A 
união da maioria devia ser estável e duradoura. Se apenas 
fosse posta em prática com o propósito de combater um 
indivíduo isolado e dominante, e fosse dissolvida depois da 
derrota deste, haveria de mais uma vez tentar estabelecer o 
domínio através da violência, e o jogo se repetiria ad infinitum. 
A comunidade deve manter-se permanentemente, deve 
organizar-se, deve estabelecer regulamentos para antecipar-se 
ao risco de rebelião e deve instituir autoridades para fazer com 
que esses regulamentos – as leis – sejam respeitadas, e para 
superintender a execução dos atos legais da violência. O 
reconhecimento de uma entidade de interesses como estes 
levou ao surgimento de vínculos emocionais entre os homens 
de um grupo de pessoas unidas – sentimentos comuns, que 
são a verdadeira fonte de sua força.” (g.n.) (FREUD, 2006, Vol. 
XXII, pp. 198/199). 

 

 Vejam aí confirmação que as penas servem para também dissuadir 

outros de descumprirem as normas jurídicas e que os trabalhos forçados impostos 

como punição sempre foram comuns. Percebemos que a força do direito se vincula 

ao Estado e vice-versa, lembrando que Kelsen não acreditava nessa dicotomia 

direito/Estado. 

  Freud concorda com a ideia de um órgão supranacional para resolver 

os conflitos, mas sabe que ele só seria a solução se tivesse força, como disse 
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Einstein, mas que também duvidava que isso viesse a ocorrer, pois nenhum país 

queria abrir mão de parcela de sua soberania476. 

“Já vimos [pág. 198 e seg.] que uma comunidade se mantém 
unida por duas coisas: a força coercitiva da violência e os 
vínculos emocionais (identificações é o nome técnico) entre 
seus membros. Se estiver ausente um dos fatores é possível 
que a comunidade se mantenha ainda pelo outro fator. 
(FREUD, 2006, Vol. XXII, p. 201). 

 

  Freud passa a explicar a Einstein que existem, no ser humano, dois 

tipos instintos básicos e fundamentais, o Eros (de autopreservação, de união, de 

vida e de amor) e o Tanatos (da morte, da destruição, do ódio), que sempre atuam 

em conjunto477.  

“Entretanto não devemos ser demasiado apressados em 
introduzir juízos éticos de bem e de mal. Nenhum desses dois 
instintos é menos essencial; os fenômenos da vida surgem da 
ação confluente ou mutuamente contrária de ambos. Ora, é 
como se um instinto de um tipo dificilmente pudesse operar 
isolado; está sempre acompanhado – ou, como dizemos, 
amalgamado – por determinada quantidade do outro lado, que 
modifica seu objetivo, ou em detrminados casos, possibilita a 
consecução desse objetivo. Assim, por exemplo o instinto de 
autopreservação certamente é de natureza erótica; não 
obstante, deve ter à sua disposição a agressividade, para 
atingir seu propósito. Dessa forma, também o instinto de amor, 
quando dirigido a um objeto, necessita de alguma contribuição 
do instinto de domínio, para que obtenha a posse desse objeto. 
A dificuldade de isolar as duas espécies de instinto em suas 
manifestações reais, é, na verdade, que até agora nos impedia 
de reconhecê-los.” (FREUD, 2006, Vol. XXII, p. 203).    

“O instinto de morte torna-se instinto destrutivo quando, com o 
auxílio de órgãos especiais, é dirigido para fora, para objetos. 
O organismo preserva sua vida, por assim dizer, destruindo 
uma vida alheia. Uma parte do instinto de morte, contudo 
continua atuante dentro do organismo, e temos procurado 
atribuir numerosos fenômenos normais e patológicos a essa 
internalização do instinto de destruição. (...) Por outro, se essas 
forças se voltarem para a destruição no mundo externo, o 
organismo se aliviará e o efeito deve ser benéfico. Isto servira 
de justificação biológica para todos os impulsos condenáveis e 

                                            
476

 Sigmund Freud, Novas conferências introdutórias sobre Psicanálise e outros trabalhos, in 
Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, Vol. XXII, 

pp. 199/201. 
477 Ibid., pp. 202/203.  



368 
 

perigosos contra os quais lutamos. Deve-se admitir que eles se 
situam mais perto da Natureza do que a nossa resistência 
apara a qual também é necessário encontrar uma explicação.” 
(FREUD, 2006, Vol. XXII, p. 204).    

 

  Vejam motivos dados por Freud, além dos notoriamente conhecidos 

contra a guerra:  

“Penso que a principal razão por que nos rebelamos contra a 
guerra é que não podemos fazer outra coisa. Somos pacifistas 
porque somos obrigados a sê-lo, por motivos orgânicos, 
básicos. E sendo assim, temos dificuldade em encontrar 
argumentos que justifiquem nossa atitude. (...) mas ainda nos 
familiarizamos com a ideia de que a evolução da civilização é 
um processo orgânico dessa ordem. As modificações psíquicas 
que acompanham o processo de civilização são notórias e 
inequívocas. Consistem num progressivo deslocamento dos 
fins instintuais e numa limitação imposta aos impulsos 
instintuais. Sensações que para os nossos ancestrais eram 
agradáveis, tornaram-se indiferentes ou até mesmo intoleráveis 
para nós; há motivos orgânicos para as modificações em 
nossos ideais éticos e estéticos. Dentre as características 
psicológicas da civilização, duas aparecem como as mais 
importantes: o fortalecimento do intelecto, que está começando 
a governar a vida instintual, e a internalização dos impulsos 
agressivos com todas as suas conseqüentes vantagens e 
perigos. Ora, a guerra se constitui na mais óbvia oposição à 
atitude psíquica que nos foi incutida pelo processo de 
civilização, e por esse motivo não podemos evitar de nos 
rebelar contra ela; simplesmente não podemos mais nos 
conformar com ela.” (FREUD, 2006, Vol. XXII, p. 207).     

   

7.2.9 - Pós-Escrito (1935) 

   

  As ideias desse trabalho de Freud foram por nós comentadas na 

pequena introdução que fizemos sobre a obra dele, que se encontra nas fls. 

302/304. 
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7.2.10 - Moisés e o Monoteísmo Três Ensaios (1939 [1934-38]) 

 

  Começamos, por achar tremendamente oportuno, pelo aviso de Freud, 

que devemos lembrar, ao analisarmos uma doutrina: “E não devemos esquecer que, 

ao avaliar uma nova doutrina, não é suficiente o conhecimento do seu conteúdo 

positivo; seu lado negativo é quase igualmente importante, ou seja, o conhecimento 

daquilo que ela rejeita.” (FREUD, 2006, Vol. XXIII, p. 35).     

  Lembremos que Freud reduz a religião a uma neurose da humanidade, 

com seu trabalho478. 

  Tentaremos, num esforço que, desde já, sabemos ser de duvidoso 

êxito, resumir as ideias veiculadas por Freud, sobre o monoteísmo, em seu trabalho 

“Moisés e o Monoteísmo”, nos utilizando de uma pequena passagem do mesmo, 

buscando dar uma nova versão para o surgimento do monoteísmo judaico e o 

envolvimento de Moisés no mesmo:  

“Até aqui, o que está estabelecido historicamente; agora, 
começa nossa seqüência hipotética. Entre os que compunham 
o entourage de Akhenaten havia um homem talvez chamado 
Tuthmosis, como muitas outras pessoas daquela época; o 
nome não é de grande importância, exceto o fato de que seu 
segundo componente deve ter sido ‘-mose’. Achava-se ele 
numa elevada posição e era um adepto convicto da religião de 
Aten, mas, em contraste com o rei meditativo, era enérgico e 
apaixonado. Para ele, a morte de Akhenaten e a abolição da 
religião deste significaram o fim de todas as suas esperanças. 
Só poderia permanecer no Egito como fora-da-lei ou como 
renegado. Talvez, como governador da província da fronteira, 
tenha entrado em contato com uma tribo semita que imigrara 
para ela algumas gerações antes. Pela necessidade de seu 
desapontamento e solidão, voltou-se para esses estrangeiros e 
neles buscou compensação para suas perdas. Escolheu-os 
como seu povo e neles tentou realizar seus ideais. Após ter 
abandonado o Egito com eles, acompanhado por seus 
seguidores, transformou-os em santos pelo sinal da 
circuncisão, forneceu-lhes leis e introduziu-os nas doutrinas da 
religião de Aten, que os egípcios tinham acabado de rejeitar. 
Os preceitos que esse varão Moisés deu a seus judeus podem 
ter sido ainda mais severos do que os de seu senhor e mestre 
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Akhenaten, e ele pode também ter abandonado a dependência 
do deus solar de On, que Akhenaten continuara a seguir.” 
(FREUD, 2006, Vol. XXIII, p. 74).     

“Já disse – e, nesse ponto, alegrei-me por ter podido reivindicar 
um acordo com outros escritores – que o fato central do 
desenvolvimento da religião judaica foi que, com o decorrer do 
tempo, o deus Javé perdeu suas próprias características e 
começou a assemelhar-se cada vez mais ao antigo deus de 
Moisés, Aten. É verdade que permaneceram diferenças às 
quais se estaria inclinada, à primeira vista, a atribuir grande 
importância, mas que podem ser facilmente explicadas (...). 
Pode não ter sido fácil ao povo reconciliar uma crença em ser 
preferido por seu deus onipotente com as tristes experiências 
de seu infeliz destino. Mas eles não se deixaram abalar em 
suas convicções; aumentaram seu próprio sentimento de culpa 
a fim de sufocar suas dívidas a respeito de Deus, e pode ser 
que, por fim, tenham apontado para os ‘inescrutáveis desígnios 
da Providência’, como as pessoas piedosas fazem até hoje. Se 
eles se sentiram inclinados a se espantar por ele ter permitido 
que um agressor violento após outro surgisse, os expulsasse e 
os maltratasse – assírios, babilônios, persas – ainda puderam 
reconhecer o poder dele no fato de todos esses perversos 
inimigos terem sido, por sua vez, conquistados e seus impérios 
se tem desvanecido.” (FREUD, 2006, Vol. XXIII, pp. 77/78).     

“E, aqui, alguém poderia perguntar o que lucramos fazendo 
remontar o monoteísmo judaico ao egípcio. Isso simplesmente 
leva o problema há voltar um pouco mais para trás: não nos diz 
nada sobre a gênese da ideia monoteísta. A resposta é que 
não se trata de questão de lucro, mas de investigação. Talvez 
possamos aprender algo a partir dela, se descobrimos o curso 
real dos eventos.” (FREUD, 2006, Vol. XXIII, pp. 79/80). 

   

  A partir da metade do trabalho, Freud adentra a conceitos basilares 

para a psicanálise, fazendo sobre os mesmos uma abordagem bastante didática, 

possibilitando a compreensão dos mesmos até para profissionais que são tenham 

formação psicológica, como é o nosso caso. Embora o tema seja técnico da 

psicologia, tentaremos trazer algo sobre o mesmo, pois acreditamos que possa ser 

útil para nossas ideias veiculadas neste trabalho e o estudo do direito. Freud ao 

comentar e desenvolver qualquer tema, em qualquer trabalho, facilita muito a 

compreensão dos leitores, pois faz menções a outros trabalhos seus, os resume e 

sempre recapitula temas já tratados, relacionando, em nossa opinião, muitíssimo 

bem todos os elementos e informações. 



371 
 

  Começamos com a distinção e conceituação do ego/id, fundamental 

para a psicanálise.  

“Temos de introduzir uma outra distinção que não é mais 
qualitativa, mas topográfica e, o que lhe dá valor especial, 
simultaneamente genética. Distinguimos, agora, em nossa vida 
psíquica (que encaramos como um aparelho composto de 
diversas instâncias, distritos ou províncias) uma determinada 
região que chamamos de ego propriamente dito e uma outra 
que denominamos de id. O id é a mais antiga das duas; o ego 
desenvolveu-se a partir dele, como uma camada cortical, 
através da influência do mundo externo. É no id que todos 
nossos instintos primários estão em ação; todos os processos 
no id se realizam inconscientemente. O ego, como já dissemos, 
coincide com a região do pré-consciente; inclui partes que 
normalmente permanecem inconscientes. O curso dos 
acontecimentos no id e sua interação mútua são governados 
por leis inteiramente diferentes das que prevalecem no ego. 
Foi, na verdade a descoberta dessas diferenças que nos 
conduziu à nossa visão e que a justifica.” (FREUD, 2006, Vol. 
XXIII, p. 110).   

“Acrescentarei ainda o comentário de que a topografia psíquica 
que aqui desenvolvi nada tem a ver com a anatomia do 
cérebro, e, na realidade, entra em contato com ela apenas num 
ponto. O que é insatisfatório nesse quadro – e eu estou ciente 
disso tão claramente quanto qualquer um – se deve à nossa 
completa ignorância da natureza dinâmica dos processos 
mentais. Dizemo-nos que o que distingue uma ideia consciente 
de outra pré-consciente, e esta de uma inconsciente, só pode 
ser uma modificação, ou talvez uma distribuição diferente de 
energia psíquica. Falamos de catexias e hipercatexias, mas, 
além disso, achamo-nos sem qualquer conhecimento sobre o 
assunto, ou mesmo sem qualquer ponto de partida para uma 
hipótese de trabalho útil. Do fenômeno da consciência, 
podemos pelo menos dizer que esteve originalmente ligado À 
percepção. Todas as sensações que se originam da percepção 
de estímulos penosos, tácteis, auditivos ou visuais, são as mais 
prontamente conscientes. Os processos de pensamento, e 
tudo que possa ser análogo a eles no id, são, em si próprios, 
inconscientes, e obtém acesso à consciência vinculando-se as 
resíduos mnêmicos de percepções visuais e auditivas ao longo 
do caminho da função da fala. Nos animais, aos quais esta 
falta, as condições devem ser de tipo mais simples.” (FREUD, 
2006, Vol. XXIII, pp. 111/112).   

    

A linguagem altamente desenvolvida pelos seres humanos é 

considerada um dos grandes avanços do homem em relação a outros seres vivos.  
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“Não obstante, a pesquisa analítica trouxe-nos alguns 
resultados que nos dão motivos para reflexão. Temos, em 
primeiro lugar, a universalidade do simbolismo na linguagem. A 
representação simbólica de determinado objeto por outro – a 
mesma coisa aplica-se a ações – é familiar a todos os nossos 
filhos e lhe vem, por assim dizer, como coisa natural. Não 
podemos demonstrar, em relação a eles, como a aprenderam, 
e temos de admitir que, em muitos casos aprendê-la é 
impossível. Trata-se de um conhecimento original que os 
adultos, posteriormente, esquecem. (...) Ademais, o simbolismo 
despreza as diferenças de linguagem; investigações 
provavelmente demonstrariam que ele é ubíquo – o mesmo 
para todos os povos. Aqui, então, parecemos ter um exemplo 
seguro de uma herança arcaica a datar do período em que a 
linguagem se desenvolveu. Mais ainda se poderia tentar uma 
outra interpretação. Poder-se-ia dizer que estamos lidando com 
vinculações de pensamento entre ideias – vinculações que 
foram estabelecidas durante o desenvolvimento da fala e que 
têm de ser repetidas agora, toda vez que, no indivíduo o 
desenvolvimento da fala tem de ser percorrido. Seria assim um 
caso de herança de uma disposição instintual, e, mais uma 
vez, não constituiria contribuição para nosso problema”. 
(FREUD, 2006, Vol. XXIII, pp. 112/113).  

 

Não entraremos nessa discussão, que envolve inclusive a ideia de 

herança arcaica, mas nos parece mais plausível a segunda possibilidade aventada 

por Freud, em relação ao simbolismo, qual seja, a de vinculações de pensamento 

entre ideias.     

“Se o id de um ser humano dá origem a uma exigência 
instintual de natureza agressiva ou erótica, o mais simples e 
natural é que o ego, que tem o apetrecho de pensamento e o 
aparelho muscular à sua disposição, satisfaça a exigência 
através de uma ação. Essa satisfação do instinto é sentida pelo 
ego como prazer, tal como sua não satisfação indubitavelmente 
se tornaria fonte de desprazer. Ora, pode surgir um caso em 
que o ego se abstenha de satisfazer o instinto, por causa de 
obstáculos externos a saber, se percebesse que a ação em 
apreço provocaria um sério perigo ao ego. Uma abstenção da 
satisfação desse tipo, a renúncia a um instinto por causa de um 
obstáculo externo – ou, como podemos dizer, em obediência 
ao princípio da realidade -, não é agradável em caso algum. A 
renúncia ao instinto conduziria a uma tensão duradoura, devida 
ao desprazer, se não fosse possível reduzir a intensidade do 
próprio instinto mediante deslocamentos de energia. A renúncia 
instintual, contudo, pode também ser imposta por outras 
razões, as quais corretamente descrevemos como internas. No 
curso de desenvolvimento de um indivíduo, uma parte das 
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forças inibidoras do mundo externo é internalizada e constrói-
se no ego uma instância que confronta o restante do ego num 
sentido observador, crítico e proibidor. Chamamos essa nova 
instância de superego. Doravante o ego, antes de colocar em 
funcionamento as satisfações instintuais exigida pelo id, tem de 
levar em conta não simplesmente os perigos do mundo 
externo, mas também as objeções do superego, e terá ainda 
mais fundamentos para abster-se de satisfazer um instinto. 
Mas onde a renúncia instintual, quando se dá por razões 
externas é apenas desprazerosa, quando ela se deve a razões 
internas, em obediência ao superego, ela tem um efeito 
econômico diferente. Em acréscimo Às inevitáveis 
consequências desprazerosas, ela também traz ao ego um 
rendimento de prazer – uma satisfação substitutiva, por assim 
dizer. O ego se sente elevado; orgulha-se da renúncia 
instintual, como se ela se constituísse uma realização de valor. 
Acreditamos que podemos entender o mecanismo desse 
rendimento de prazer. O superego é o sucessor e o 
representante dos pais (e educadores) do indivíduo, que lhe 
supervisionaram as ações no primeiro período de sua vida; ele 
continua as funções deles quase sem mudança. Mantém o ego 
num permanente estado de dependência e exerce pressão 
constante sobre ele. Tal como na infância, o ego fica 
apreensivo em pôr em risco o amor de seu senhor supremo; 
sente sua aprovação como libertação e satisfação, e suas 
censuras como tormentos de consciência. Quando o ego traz 
ao superego o sacrifício de uma renúncia instintual, ele espera 
ser recompensado recebendo mais amor deste último. A 
consciência de merecer esse amor é sentida por ele como 
orgulho. Na época em que a autoridade ainda não fora 
internalizada como superego, poderia ter havido a mesma 
relação entre a ameaça de perda do amor e as reivindicações 
do instinto; havia um sentimento de segurança e satisfação 
quando se conseguia uma renúncia instintual por amor ao país. 
Mas esse sentimento feliz só poderia assumir o peculiar caráter 
narcísico de orgulho depois que a própria autoridade se tivesse 
tornado parte do ego.” (FREUD, 2006, Vol. XXIII, pp. 131/132). 

 

  Vejam no trecho a seguir como a sociedade (controle/censura externo) 

funciona como o superego (controle/censura interno) e age através das punições, 

com suas ameaças de punições e as aplicações das punições. Como estamos 

defendendo, o direito é talvez o melhor e maior instrumento de controle/censura 

(externo) da sociedade sobre os indivíduos, se baseando nas sanções para os 

descumpridores das normas jurídicas, bem como de suas respectivas coações e 

posteriores coerções.  
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“A parte essencial desse curso de acontecimentos repete-se no 
desenvolvimento abreviado do indivíduo humano. Também 
aqui é autoridade dos pais da criança – essencialmente, a de 
seu pai autocrático, a ameaçá-la com seu poder de punir – que 
lhe exige uma renúncia ao instinto e que por ela decide o que 
lhe deve ser concedido e proibido. Mais tarde, quando a 
Sociedade e o superego assumiram o lugar dos pais, o que na 
criança era chamado de ‘bem-comportado’ ou ‘travesso’, é 
descrito como ‘bom’ e ‘mal’, ou ‘virtuoso’ e ‘vicioso’. Mas ainda 
é sempre a mesma coisa – renúncia instintual sob a pressão da 
autoridade que substitui e prolonga o pai.” (FREUD, 2006, Vol. 
XXIII, p. 134). 

 

 Já parece óbvio que a sociedade não pode esperar contar apenas com 

os superegos das pessoas, por isso, se vale do direito. Lembrem a ironia de René 

Descartes, no seu “Discurso do método” que dizia que o bom senso era o que havia 

de mais bem distribuído no mundo, entre as pessoas, pois todos acham que o 

têm479. 

“Retornando à ética, podemos dizer, em conclusão que uma 
parte de seus preceitos se justifica racionalmente pela 
necessidade de delimitar os direitos da sociedade contra o 
indivíduo, os direitos do indivíduo contra a sociedade, e os dos 
indivíduos uns contra os outros. Mas o que nos parece tão 
grandioso a respeito da ética, tão misterioso e, de modo 
místico, tão auto-evidente, deve essas características à sua 
vinculação com a religião, à sua origem na vontade do pai.” 
(FREUD, 2006, Vol. XXIII, p. 136). 

“Em resultado da experiência, surge uma experiência instintual 
que reclama satisfação. O ego recusa essa satisfação, seja 
porque está paralisado pela magnitude da exigência, seja 
porque a reconhece como um perigo. O primeiro desses 
fundamentos é o mais primário; ambos equivalem à evitação 
de uma situação de perigo. (...)” (FREUD, 2006, Vol. XXIII, p. 
141).   

   

7.2.11 - Esboço de Psicanálise (1940 [1938]) 

 

Freud, com esse trabalho, tenta elaborar um resumo da 
psicanálise, com suas ideias, aplicações e conclusões. 
Traremos, como estamos fazendo, trechos desse trabalho que, 
na nossa modesta opinião, possam representar interesse para 

                                            
479 René Descartes, Discurso do método, p. 5.  
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o estudo do direito e principalmente para o tema de nosso 
trabalho. “A Psicanálise faz uma suposição básica, cuja 
discussão se reserva ao pensamento filosófico, mas a 
justificação da qual reside em seus resultados. Conhecemos 
duas espécie (sic) de coisas que chamamos nossa psique (ou 
vida mental): em primeiro lugar, seu órgão corporal e cena de 
ação, o cérebro (ou sistema nervoso), e, por outro lado, nossos 
atos de consciência, que são dados imediatos e não podem ser 
mais explicados pó nenhum outro tipo de descrição.” (FREUD, 
2006, Vol. XXIII, p. 157).   

“A mais antiga dessas localidades ou áreas de ação psíquica 
damos o nome de id. Ele contém tudo o que é herdado, que se 
acha presente no nascimento, o que está assente na 
constituição – acima de tudo, portanto, os instintos, que se 
originam da organização somática e que aqui [no id] encontram 
uma primeira expressão psíquica, sob formas que nos são 
desconhecidas.” 

“Sob a influência do mundo externo que nos cerca, uma porção 
do id sofreu um desenvolvimento especial. Do que era 
originalmente uma camada cortical, equipada com órgãos para 
receber estímulos e com disposições para agir como um 
escudo protetor contra estímulos, surgiu uma organização 
especial que, desde então, atua como intermediária entre o id e 
o mundo externo. A esta região de nossa mente demos o nome 
de ego.” 

“São estas as principais características do ego: em 
consequência da conexão preestabelecida entre a percepção 
sensorial e a ação muscular, o ego tem sob seu comando o 
movimento voluntário. Ele tem a tarefa de autopreservação. 
Com referência aos acontecimentos externos, desempenha 
essa missão dando-se conta dos estímulos, armazenado 
experiências sobre eles (na memória), evitando estímulos 
excessivamente intensos (mediante a fuga), lidando com os 
estímulos moderados (através da adaptação) e, finalmente, 
aprendendo a produzir modificações convenientes no mundo 
externo, em seu próprio benefício (através da atividade). Com 
referência aos acontecimentos internos, em relação ao id, ele 
desempenha essa missão obtendo controle sobre as 
exigências dos instintos, decidindo se elas devem ou não ser 
satisfeitas, adiando essa satisfação para ocasiões e 
circunstâncias favoráveis no mundo externo ou suprimindo 
inteiramente as suas excitações. (...) O ego se esforça pelo 
prazer e busca evitar o desprazer, um aumento de desprazer 
esperado e previsto é enfrentado por um sinal de ansiedade; a 
ocasião de tal aumento, quer ele ameace de fora ou de dentro 
é conhecida como um perigo. De tempos em tempos, o ego 
abandona sua conexão com um mundo externo e se retira para 
o estado de sono, no qual efetua alterações de grande alcance 
em sua organização. É de inferir-se do estado de sono que 
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essa organização consiste numa distribuição específica de 
energia mental.” 

“O longo período da infância, durante o qual o ser humano em 
crescimento vive na dependência dos pais, deixa atrás de si, 
como um precipitado, a formação, no ego, de um agente 
especial no qual se prolonga a influência parental. Ele recebeu 
o nome de superego. Na medida em que este superego se 
diferencia do ego ou se lhe opõe, constitui uma terceira força 
que o ego tem de levar em conta.” 

“Uma ação por parte do ego é como deve ser se ela satisfaz 
simultaneamente as exigências do id, do superego e da 
realidade – o que equivale a dizer: se é capaz de conciliar as 
suas exigências umas com as outras. Os pormenores da 
relação entre o ego e o superego tornam-se completamente 
inteligíveis quando são remontados à atitude da criança para 
com os pais. Esta influência parental, naturalmente, inclui em 
sua operação não somente a personalidade dos próprios pais, 
mas também a família, as tradições raciais e nacionais por eles 
transmitidas, bem como as exigências do milieu social imediato 
que representa. Da mesma maneira, o superego, ao longo do 
desenvolvimento de um indivíduo, recebe contribuições de 
sucessores e substitutos posteriores aos pais, tais como 
professores e modelos, na vida pública de ideias sociais 
admirados. Observar-se-á que, com toda a sua diferença 
fundamental, o id e o superego possuem algo comum: ambos 
representam as influências do passado – o id, a influência da 
hereditariedade; o superego, a influência, essencialmente, do 
que é retirado de outras pessoas, enquanto ego é 
principalmente determinado pela própria experiência do 
indivíduo, isto é, por eventos acidentais e contemporâneos.” 
(g.n.) (FREUD, 2006, Vol. XXIII, pp. 158/159).   

“O poder do id expressa o verdadeiro propósito da vida do 
organismo do indivíduo. Isto consiste na satisfação das 
necessidades inatas. Nenhum intuito tal como o de manter-se 
vivo ou de proteger-se dos perigos por meio da ansiedade 
pode ser atribuído ao id. Essa é a tarefa do ego, cuja missão é 
também descobrir o método mais favorável e menos perigoso 
de obter a satisfação, levando em conta o mundo externo. O 
superego pode colocar nossas necessidades em evidência, 
mas sua função principal permanece sendo a limitação das 
satisfações.” 

“As forças que presumimos existir por trás das tensões 
causadas pelas necessidades do id são chamadas de instintos. 
(...) depois de muito hesitar e vacilar decidimos presumir a 
existência de apenas dois instintos básicos. Eros e o instinto 
destrutivo. (O contraste entre ao instintos de autopreservação e 
a preservação da espécie, assim como o contraste entre o 
amor do ego e o amor objetal, incidem dentro de Eros.) O 
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objetivo do primeiro desses instintos básicos é estabelecer 
unidades cada vez maiores e assim preservá-las – em resumo, 
unir; o objetivo do segundo, pelo contrário, é desfazer 
conexões e, assim, destruir coisas. No caso do instinto 
destrutivo, podemos supor que seu objetivo final é levar o que 
é vivo a um estado inorgânico. Por essa razão, chamâmo-lo 
também de instinto de morte. (FREUD, 2006, Vol. XXIII, p. 
161).  

 

Esse instinto de morte também é conhecido por Tanatos e percebemos 

que faz parte da essência de todos os seres humanos, logo, necessário se faz um 

controle externo desse instinto, para garantir a vida em sociedade em paz, que para 

nós, em muito só pode ser pelo direito, com todo o seu poder sancionatório e 

coercitivo. 

  “(...) a energia total disponível de Eros, a qual, doravante, 

mencionaremos como ‘libido’.” (FREUD, 2006, Vol. XXIII, p. 162).   

  “A maior parte do que conhecemos sobre Eros – isto é, sobre o seu 

expoente, a libido – foi obtida de um estudo da função sexual, que, na verdade, 

segundo a opinião dominante, ainda que não segundo a nossa teoria, coincide com 

Eros.” (FREUD, 2006, Vol. XXIII, p. 164). Talvez essa opinião de Freud é que tenha 

caracterizado, de uma maneira marcante, toda a sua obra. Não temos condições de 

opinar a respeito dela, mas nos parece que seria resumir muito a “força motriz” do 

ser humano. Só para exemplificar, para Friedrich Nietzsche, essa força seria 

caracterizada pela “vontade de potência”. Essa discussão acaba saindo um pouco 

de nosso tema, mas sabemos de sua importância, pois traz consequências diretas e 

indiretas para o comportamento humano e, por conseguinte, para o instrumento 

social de seu controle, qual seja, o direito.   

  Freud nunca deixou de pensar na relação da sua psicanálise com a 

filosofia. “A maioria dos filósofos, entretanto, assim como muitas outras pessoas, 

discute isso e declara que a ideia de algo psíquico ser inconsciente é 

autocontraditória.” (FREUD, 2006, Vol. XXIII, p. 171).  

Resumindo muito, para essa maioria a psique se confunde (identifica) 

com a consciência, sendo que o que não é consciente, ou não existe, ou é 

inatingível, ao que se opõe a psicanálise.  
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“Pode parecer que esta disputa entre Psicanálise e Filosofia 
fosse apenas uma frívola questão de definição – se o nome 
‘psíquico’ deve ser aplicado a uma ou outra seqüência de 
fenômenos. Na realidade, porém, este passo tornou-se da mais 
alta significação. Enquanto a psicologia da consciência nunca 
foi além das seqüências rompidas que eram obviamente 
dependentes de algo mais, a outra visão, que sustenta que o 
psíquico é inconsciente em si mesmo, capacitou a Psicologia a 
assumir seu lugar entre as ciências naturais como uma ciência. 
Os processos em que está interessada são, em si próprios, tão 
incognoscíveis quanto aqueles de que tratam as outras 
ciências, a Química ou a Física, por exemplo. (...)”(FREUD, 
2006, Vol. XXIII, p. 172).  

 

Devemos ter em mente que o conceito de ciência a que Freud se 

prendia era o conceito de ciência do neopositivismo lógico (Círculo de Viena), 

contemporâneo de Freud, círculo que conheceu e que defendia um conceito mais 

estrito do que seria uma ciência, que deveria poder se “equiparar” à matemática e à 

lógica. Percebemos, ao ler uma boa parte da obra de Freud que ele se esforçava por 

colocar e defender a psicanálise nesse conceito vigente à sua época, de ciência. 

Mas o mesmo acabou, por fim, a admitir que se ciência fosse apenas aquilo que o 

neopositivismo lógico defendia, com todas as afirmações podendo ser demonstradas 

com experiências empíricas, a psicanálise não preencheria esses requisitos.   

“Toda ciência se baseia em observações e experiências a que 
se chegou através do veículo de nosso aparelho psíquico. Mas 
visto que a nossa ciência tem por assunto esse próprio 
aparelho, a analogia acaba aqui. Efetuamos nossas 
observações através do mesmo aparelho perceptivo, 
precisamente com o auxílio das rupturas na seqüência de 
ocorrências ‘psíquicas’: preenchemos o que é omitido fazendo 
deduções plausíveis e traduzindo-as em material consciente.” 
(FREUD, 2006, Vol. XXIII, p. 173). 

“Atribuímos, assim, três qualidades aos processos psíquicos: 
eles são conscientes, pré-conscientes ou inconscientes. A 
divisão entre as três classes de material que possui estas 
qualidades não é absoluta nem permanente.” (FREUD, 2006, 
Vol. XXIII, p. 174).   

“O processo de algo tornar-se consciente está, acima de tudo, 
ligado às percepções que nossos órgãos sensoriais recebem 
do mundo externo. Do ponto de vista topográfico trata-se de 
um fenômeno que se efetua no córtex mais externo do ego.” 
(FREUD, 2006, Vol. XXIII, p. 175).   
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“A única predominante no id é a de ser inconsciente. Id e 
inconsciente acham-se tão intimamente ligados quanto ego e 
pré-consciente; na verdade, no primeiro caso, a vinculação é 
ainda mais exclusiva.” (FREUD, 2006, Vol. XXIII, p. 176).   

 

   Vejam a luta que existe em nossa vida psíquica.  

“Já conhecemos certo número de coisas preliminares a esse 
empreendimento. De acordo com nossa hipótese, é função do 
ego enfrentar as exigências levantadas por suas três relações 
de dependência – da realidade, do id e do superego – e não 
obstante, ao mesmo tempo, preservar a sua própria 
organização e manter a sua própria autonomia. A pré-condição 
necessária aos estados patológicos em debate só pode ser um 
enfraquecimento relativo ao absoluto do ego, que torna 
impossível a realização de suas tarefas. A exigência mais 
severa feira ao ego é provavelmente a sujeição das 
reivindicações instintivas do id, para o que ele é obrigado a 
fazer grandes dispêndios de energia em anticatexias. Mas as 
exigências feitas pelo superego também podem tornar-se tão 
poderosas e inexoráveis que o ego pode ficar paralisado, por 
assim dizer, frente às suas outras tarefas. Podemos desconfiar 
de que, nos conflitos econômicos que surgem neste ponto, o id 
e o superego freqüentemente fazem causa comum contra o 
ego arduamente pressionado que tenta apegar-se à realidade a 
fim de conservar o seu estado normal. Se os outros dois se 
tornam fortes demais, conseguem afrouxar e alterar a 
organização do ego, de maneira que sua relação correta com a 
realidade é perturbada ou até mesmo encerrada. Vimos isto 
acontecer no sonhar: quando o ego se desliga da realidade do 
mundo externo, desliza sob a influência do mundo interno, para 
a psicose.” (FREUD, 2006, Vol. XXIII, p. 187).   

“O âmago de nosso ser é, então, formado, pelo obscuro id, que 
não tem comunicação com o mundo externo e só é acessível, 
mesmo ao nosso conhecimento, mediante outro agente. Dentro 
de id operam os instintos orgânicos, que são, eles próprios, 
compostos de fusões de duas forças primevas (Eros e 
destrutividade) em proporções que variam e se diferenciam 
uma das outras por sua relação com órgãos ou sistemas de 
órgãos. O único e exclusivo impulso destes instintos é no 
sentido da satisfação, a qual se espera que surja de certas 
modificações nos órgãos, com o auxílio de objetos do mundo 
externo. Mas a satisfação imediata e desregrada dos instintos, 
tal como o id exige, conduziria com freqüência a perigosos 
conflitos com o mundo externo e à extinção. O id desconhece a 
solicitude acerca da garantia de sobrevivência e desconhece 
igualmente a ansiedade, ou talvez fosse mais correto dizer que, 
embora ela possa gerar os elementos sensoriais da ansiedade, 
não pode utilizar-se deles.” (FREUD, 2006, Vol. XXIII, p. 211). 
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  “O id obedece ao inexorável princípio de prazer.” (FREUD, 2006, Vol. 

XXIII, p. 212).   

   “Repetidamente tivemos de insistir no fato de que o ego deve a sua 

origem, bem como a mais importante de suas características adquiridas, à sua 

relação com o mundo externo real.” (FREUD, 2006, Vol. XXIII, p. 215).   

  Percebemos que parte do mundo externo se interioriza formando, 

dentro do ego, o superego, sendo que para Freud, isso acontece na infância, até por 

volta dos cinco anos480.  

“Fora de dúvida, uma certa suspeita desse estado de coisas 
reside, no fundo, na afirmação feita pelos filósofos e crentes de 
que o senso moral não é instalado nos homens pela educação 
ou por eles adquirido na vida social, mas lhes é implantado de 
uma fonte mais alta.” (FREUD, 2006, Vol. XXIII, p. 219/220).  

  

Aqui, a lembrança do imperativo categórico de Kant, se faz muito clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
480

 Sigmund Freud, Moisés e o monoteísmo, Esboço de psicanálise e outros trabalhos, in 
Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, Vol. XXIII, 

p. 219. 
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CONCLUSÃO 

 

  A coação veiculada pela acusação penal, por crime tributário, se 

mostrou e se mostra muito eficiente, o que nos confirmou uma ideia que sempre 

tivemos, qual seja, que muitas pessoas, numa sociedade, só respeitam o direito por 

medo de sofrerem suas sanções, que os coagem, sendo que essas sanções ser-lhe-

-ão impostas coercitivamente. Essa característica sancionatória do direito, sempre 

foi, para nós, o que diferencia as normas jurídicas completas das demais normas, 

mas entendida a sanção jurídica como uma punição (um malefício) imposta ao 

descumpridor de uma norma jurídica completa, imposta por um terceiro, no caso, o 

Estado, de maneira coercitiva. Portanto, a nulidade não seria uma sanção nesse 

conceito por visar atingir o descumprimento da norma jurídica e não o descumpridor 

da mesma. Conseguimos estabelecer uma diferença, ao contrário do que pensa a 

maioria da doutrina, entre coação, que é veiculada pela norma jurídica completa 

através de sua sanção, como uma ameaça de sua imposição, ocorrendo antes do 

ato jurídico (a priori), sendo que a coerção surge na forma de imposição da sanção, 

ocorrendo após o ato jurídico (a posteriori).  

Nosso estudo nos levou a um novo enfoque sobre as unidades 

integrantes do ordenamento jurídico, baseando-nos nos subsistemas S1, S2, S3 e 

S4, de construção do professor Paulo de Barros Carvalho, sendo que passamos a 

denominá-las apenas de enunciados prescritivos jurídicos, que em conjunto, formam 

o subsistema S2, enunciados estes, que podem ou não nos permitir a construção de 

normas jurídicas, sempre em sentido estrito (“unidades mínimas irredutíveis, com 

sentido deôntico completo, construídas pelo interprete, a partir da leitura dos textos 

do direito positivo”, nos dizeres do professor Paulo de Barros Carvalho), que são 

constituídas por uma estrutura lógica composta por um antecedente (hipótese ou 

suposto) que prevê a ocorrência de um possível fato, que se ocorrer, implicará (num 

dever-ser neutro) um consequente (tese ou mandamento) que abrigará uma relação 

entre dois ou mais sujeitos, relação esta, caracterizada por um dever-ser modalizado 

(ou permitindo, ou obrigando ou proibindo); essas normas jurídicas, em conjunto, 

formam o subsistema S3. Concluímos que os princípios jurídicos podem ser 

analisados tanto no plano do subsistema S2, sendo vetores tanto para os demais 

enunciados prescritivos jurídicos (no plano do subsistema S2) quanto para as 
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normas jurídicas (no plano do subsistema S3) ou, no plano do subsistema S3, se 

permitirem a construção de um juízo hipotético (estrutura lógica, veiculado por: se, 

um antecedente, então, deve-ser um consequente) sendo também vetores para as 

demais normas jurídicas, que no caso seriam as simples. Chegamos à conclusão de 

que a sanção – malefício – (e a forma de sua aplicação) é primordial para o conceito 

e caracterização de uma norma jurídica completa, bem como ser ela o aspecto 

diferenciador desta, das demais espécies de normas, pois sem ela até podemos 

construir uma norma jurídica, mas que terá a mesma forma lógica (um estrutura 

hipotética em que há uma hipótese seguida, por um dever-ser, de um consequente) 

de qualquer outra norma, que não a jurídica, como por exemplo, as religiosas, as 

morais, as de etiqueta etc. Do plano do subsistema S3 podemos chegar ao plano do 

subsistema S4, onde haverá as relações de coordenação e subordinação entre as 

normas jurídicas, sendo que em relação às normas jurídicas completas (norma 

jurídica primária em conjunção com a sua respectiva norma jurídica secundária) 

temos duas opções classificatórias: ou as consideramos como uma subclasse, 

dentro da classe das normas jurídicas, no plano do subsistema S3, se dermos mais 

importância ao fato de serem juízos hipotéticos, dotados de um antecedente 

(hipótese) e um consequente, ou, se dermos mais importância ao fato da 

conjugação de uma norma jurídica primária com a sua respectiva norma jurídica 

secundária, no sentido de nos importar mais essa relação entre ambas (que pode 

ser considerada uma forma de coordenação, pois uma completaria a outra, ou até 

mesmo, uma forma de subordinação, no sentido da secundária depender, para 

incidir, do descumprimento da primária, por isso, os termos primária e secundária, no 

sentido de sucessão lógica e cronológica), nessa última opção, as normas jurídicas 

completas já estariam no plano do subsistema S4 (numa espécie de relação 

internormativa). Continuando até o último plano, se consideramos as normas 

jurídicas completas como integrantes também do subsistema S3, a partir do plano 

do subsistema S3, formaremos o plano do subsistema S4, composto pelas relações 

de coordenação e subordinação entre as normas jurídicas sendo que também 

podemos considerar as normas jurídicas completas como uma espécie dentro do 

nível do subsistema S4, pois são formadas por relações internormativas (entre as 

primárias e as secundárias) e poderíamos ainda, deixar para o plano do subsistema 

S5, todas as demais formas de relação (subordinação e coordenação) entre as 

normas jurídicas, que não a que existe, em nossa opinião, entre as normas jurídicas 
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primárias e as normas jurídicas secundárias, para formarem as normas jurídicas 

completas. 

  Esse fato, de só se respeitar uma norma jurídica completa pelo medo 

de sofrer sua sanção fez com que buscássemos a explicação para esse 

comportamento, na psicologia. Primeiramente, fomos à análise do comportamento 

(behaviorismo), certos de que obteríamos respostas; entretanto, não foi o que 

aconteceu, pois não concordamos com a igualdade no estudo do comportamento 

humano (muito complexo) ao estudo do comportamento dos demais animais, o que 

acabaria com a dicotomia entre seres racionais e irracionais. Também encontramos 

problemas nos axiomas dessa corrente psicológica. Em consequência desses 

resultados, nos voltamos para uma corrente que parte de princípios diametralmente 

opostos à análise do comportamento (behaviorismo), a psicanálise, céticos da 

possibilidade de sua ajuda no nosso problema e na potencial ajuda ao estudo do 

direito. Surpreendemo-nos com o resultado, a ajuda não só existiu, como superou 

todas as mais otimistas expectativas, mostrando que a psicanálise pode ser muito 

útil ao estudo do direito, sendo que ela confirmou o que já suspeitávamos: o ser 

humano é mal em sua essência, necessitando muitas vezes, de coação e coerção 

para cumprir normas, sendo que quem tem esse papel de regular e tornar possível a 

sociedade é o direito, com suas normas jurídicas completas, diferenciadas para as 

demais normas, pela sua sanção, o que confirmou nossa ideia sancionista do direito, 

opinião esta, confirmada pelas ideias do “pai da psicanálise” Sigmund Freud. 

  Sobre a oposição entre as premissas e o método utilizados na 

psicologia, pela psicanálise e pelo behaviorismo, acreditamos que possamos traçar 

um paralelo entre essa relação e a relação que existe, no estudo do direito, entre a 

Ciência do Direito em sentido estrito (dogmática jurídica) e Ciência do Direito em 

sentido amplo (tudo que possa interessar ao estudo do direito, além do positivismo 

jurídico). Essa possibilidade nos pareceu clara na seguinte medida: na psicologia, o 

behaviorismo faz um corte metodológico, pelo qual se “despreza” tudo que for 

interno (mente) no estudo do comportamento humano, ou por isso ser 

desnecessário, ou por não ser acessível, se voltando “apenas” para o que é 

exteriorizado, no comportamento e estudando-o em relação ao meio, num corte 

parecido que faz a dogmática jurídica (Ciência do Direito em sentido estrito), se 

valendo “apenas” do estudo do direito positivo (o direito que é e não o que deveria 



384 
 

ser) o estudando nos moldes da teoria pura do direito de Kelsen, no qual se faz um 

corte, para estudar o direito, “desprezando”, nesse estudo, tudo que não for 

positivado no direito (quaisquer relações fora do direito positivo, como por exemplo: 

com a política; com a sociologia; com a psicologia; com a economia; com a 

antropologia etc), ao passo que na Ciência do Direito em sentido amplo, além do 

estudo do direito positivo, busca-se ir além (fora dele), buscando estudar tudo que 

possa lhe interessar ou influenciar, tanto antes ou depois de sua criação e aplicação, 

como faz a psicanálise, que estuda o comportamento e os pensamentos (antes e 

depois do comportamento) se valendo de algo além (fora dele) em seu aspecto 

exteriorizado, que é a mente (algo interno ao ser humano, mormente na sua parte 

inconsciente). 

  Voltando ao direito, percebemos que a sanção jurídica, com suas 

respectivas coação e coerção, acabam por ser muito bem utilizadas no caso dos 

crimes tributários, pois têm grande efetividade, em especial por intermédio da 

coação, fazendo com que muitos acusados por crimes tributários venham a pagar o 

tributo e seus acessórios (independentemente do momento), se aproveitando da 

extinção da punibilidade, benesse jurídica que vem a confirmar novamente, o 

sancionismo, como, em nossa opinião, o principal aspecto do direito.  

  A conclusão que fica é: ou aceitamos essa função arrecadatória do 

direito penal para o direito tributário, sendo ele a prima ratio e não a ultima ratio, 

passando a mudar as características primordiais do direito penal (ao menos em 

relação aos crimes tributários), que vêm desde a sua origem, ou, consideramos essa 

função arrecadatória tributária do direito penal como algo que foge às suas 

características de sempre, devendo ser extirpada (a extinção da punibilidade do 

crime tributário pelo pagamento do tributo e seus acessórios, independentemente do 

momento) do nosso ordenamento jurídico, ou até mesmo, estender essa 

possibilidade de extinção da punibilidade aos demais crimes patrimoniais, desde que 

cometidos sem violência ou grave ameaça, pela devolução do produto criminoso à 

vítima. Ficamos com a segunda possibilidade, pois o meio (direito penal) não é o 

adequado, sendo que o fim é totalmente econômico, colocado acima dos fins 

buscados pelo direito penal, o que lhe desnaturaliza e para nós, exerce uma espécie 

de coação que como dissemos, não busca o maior cumprimento das normas 

jurídicas e sim, apenas o incremento da arrecadação tributária sem se valer do 
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sistema do direito tributário, com seus enunciados prescritivos jurídicos em sentido 

amplo.    

  Terminando, sempre consideramos que o estudo do direito na forma da 

dogmática jurídica (Ciência do Direito em sentido estrito), se valendo do positivismo 

jurídico não exclui o estudo do direito na forma da Ciência do Direito em sentido 

amplo, bastando apenas, se explicitar as opções e segui-las com coerência, sendo 

que tanto uma como outra se complementam, o que tentamos mostrar com esse 

nosso modesto estudo, em especial pelo estudo dos crimes tributários e a 

possibilidade da extinção da punibilidade pelo pagamento integral do tributo e 

acessórios, independentemente do seu momento, com o apoio da psicologia, 

através do behaviorismo e da obra de Freud, em seus aspectos antropológico, 

cultural e social, o que confirmou a nossa posição sancionista a respeito do direito.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



386 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Trad. Alfredo Bosi e Ivone Castilho 

Benedetti. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

AFONSO DA SILVA, José. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. São          

Paulo: Malheiros, 2004. 

ALTAMIRANO, Alejandro C.; RUBINSKA, Ramiro M. (Coord.). Derecho penal 

tributário. Tomo I. 1. ed. Buenos Aires: Marcial Pons, 2008. 

_______. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 

2004. 

ALTHUSSER, Louis. Freud e Lacan, Marx e Freud. Trad. Walter José Evangelista. 4. 

ed. Rio de Janeiro, 2000. 

_______. Derecho penal tributário. Tomo II. 1. ed. Buenos Aires: Marcial Pons, 2008. 

ALVIM, Arruda; ALVIM, Teresa Arruda. Manual de direito processual civil. vol.1. 4. 

ed. São Paulo: RT, 1994.   

ALVIM, Teresa Arruda; ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. vol.1. 4. 

ed. São Paulo: RT, 1994.   

AMARAL, Sylvio do. Falsidade documental. 3. ed. São Paulo: RT, 1989.  

AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo penal. 5. ed. 

São Paulo: Saraiva, 1999.  

ARAUJO, Luiz Alberto David; SERRANO JÚNIOR, Vidal. Curso de direito 

constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 

1996. 

_______. SOUSA, Rubens Gomes de; CARVALHO, Paulo de Barros. Comentários 

ao Código Tributário Nacional. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2007. 

ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios – da definição à aplicação dos princípios 

jurídicos. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 



387 
 

BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 7. Ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2003. 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 17. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2004. 

_______. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 

2004. 

_______. O controle judicial dos atos administrativos. Revista de direito 

administrativo, Rio de Janeiro, n. 152, p. 1-15, abr./jun. 1983.  

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 

1995.  

BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Saraiva, 

1963. 

BIRMAN, Joel. Freud & a filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

BISSOLI FILHO, Francisco. A sanção penal e suas espécies. Curitiba: Juruá, 2010.  

BITENCOURT, Cezar Roberto; CONDE, Francisco Muñoz. Teoria geral do delito.    

São Paulo: Saraiva, 2000. 

BOBBIO, Norberto. O Positivismo jurídico lições de filosofia do direito. Trad. Márcio 

Pugliesi, Edson Bini e Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1999. 

_______. Teoria da norma jurídica. Trad. Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno 

Sudatti. 2. ed.  São Paulo: Edipro, 2003. 

_______. Teoria do ordenamento jurídico. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos 

Santos. 10. ed. Brasília: Edunb, 1999, reimpressão 2006.  

BONILHA, Paulo Celso B.. Da prova no processo administrativo tributário. 2. ed. São 

Paulo: Dialética, 1997 

CARDOZO, Benjamin N.. A natureza do processo judicial. Trad. Silvana Vieira. 1. ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

CARNEIRO, Athos Gusmão. Jurisdição e competência. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. 



388 
 

CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2004.  

_______. Roque Antonio. ICMS. 9. ed., 2. tir. São Paulo: Malheiros, 2003.    

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008. 

_______. Apostila de lógica do mestrado de direito tributário da PUC/SP. São Paulo, 

2004. 

_______. Teoria da norma tributária. 4. ed. São Paulo: Max Limonad, 2002. 

_______. Fundamentos jurídicos da incidência. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 

_______. Direito tributário linguagem e método. 1. ed. São Paulo: Noeses, 2008. 

_______. SOUSA, Rubens Gomes de; ATALIBA, Geraldo. Comentários ao Código 

Tributário Nacional. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2007. 

CARVALHO, Aurora Tomazini de. Direito Penal Tributário (Uma análise lógica, 

Semântica e Jurisprudencial). São Paulo: Quartier Latin, 2009. 

CASSONE, Vittorio; CASSONE, Maria Eugenia Teixeira. Processo tributário; teoria e 

prática. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

CASSONE, Maria Eugenia Teixeira; CASSONE, Vittorio. Processo tributário; teoria e 

prática. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.    

CONDE, Francisco Muñoz; BITENCOURT, Cezar Roberto. Teoria geral do delito. 

São Paulo: Saraiva, 2000. 

CONRADO, Paulo Cesar (Coord.). Processo tributário analítico. São Paulo: 

Dialética, 2003. 

DELMANTO, Celso; DELMANTO, Roberto; DELMANTO JUNIOR, Roberto; 

DELMANTO, Fabio M. de Almeida. Código penal comentado. 8. ed., 2. tir., São 

Paulo: Saraiva, 2011. 



389 
 

DELMANTO, Roberto; DELMANTO, Celso; DELMANTO JUNIOR, Roberto; 

DELMANTO, Fabio M. de Almeida. Código penal comentado. 8. ed., 2. tir., São 

Paulo: Saraiva, 2011. 

DELMANTO, Fabio M. de Almeida; DELMANTO, Celso; DELMANTO JUNIOR, 

Roberto; DELMANTO, Roberto. Código penal comentado. 8. ed., 2. tir., São 

Paulo: Saraiva, 2011. 

DELMANTO, Roberto; DELMANTO JUNIOR, Roberto; DELMANTO, Fabio M. de 

Almeida. Leis penais especiais comentadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

DELMANTO, Fabio M. de Almeida; DELMANTO, Roberto; DELMANTO JUNIOR, 

Roberto. Leis penais especiais comentadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

DELMANTO JUNIOR, Roberto; DELMANTO, Roberto; Fabio M. de Almeida. Leis 

penais especiais comentadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

DELMANTO JUNIOR, Roberto; DELMANTO, Celso; DELMANTO, Roberto; 

DELMANTO, Fabio M. de Almeida. Código penal comentado. 8. ed., 2. tir., São 

Paulo: Saraiva, 2011. 

DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito tributário, direito penal e tipo. 2. ed.. São 

Paulo: RT, 2007. 

DESCARTES, René. Discurso do método. Trad. Maria Ermantina de Almeida Prado 

Galvão, Andréa Stahel M. da Silva, Homero Santiago. 4. ed.. São Paulo: WMF 

Martins Fontes, 2009.    

DIMOULIS, Dimitri. Aula de teoria geral do direito ministrado no mestrado de direito 

da PUC/SP, 2004.  

DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, 

Ada Pellegrini. Teoria geral do processo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.  

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 18. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2006.  

DUGUIT, Pierre Marie Nicolas Léon. Fundamentos do direito. Trad. Márcio Pugliesi. 

2. ed. São Paulo: Ícone, 2006. 

ECHAVE, Teresa Delia; URQUIJO, María Eugenia; GUIBOURG, Ricardo A. Lógica, 

proposición y norma. 4. ed. Buenos Aires: Astrea, 1995. 



390 
 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. Trad. Gilson Cesar Cardoso de Souza. 10. 

ed. São Paulo: Perspectiva, 1993.    

EL TASSE, Adel e GOMES, Luiz Flávio. Os crimes tributários e a extinção de 

punibilidade. http://www.conjur.com.br/2011-mar-17/coluna-lfg. Acesso em: 10 

jan 2012. 

FABRICIUS, Dirk. Culpabilidade e seus fundamentos empíricos. Trad. Juarez 

Tavares, Frederico Figueiredo. 1. ed., 3. tir. Curitiba: Juruá, 2009. 

FERNANDES, Antonio Scarance; GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, 

Antonio Magalhães. Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos, 

recursos em espécies, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. 3. ed. 

São Paulo: RT, 2001. 

_______. GOMES FILHO, Antonio Magalhães; GRINOVER, Ada Pellegrini. As 

nulidades no processo penal. 7. ed. São Paulo: RT, 2001.     

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 5. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2002. 

_______. Curso de direito constitucional. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 6. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Trad. Raquel Ramalhete. 35. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2008. 

FREUD, Sigmund. Totem e Tabú In. Obras psicológicas completas de Sigmung 

Freud: edição standard brasileira. Vol. XIII: Totem e Tabu e outros trabalhos 

(1913 – 1914). Rio de Janeiro: Imago, 2006.  

_______. O Interesse Científico da Psicanálise. In. Obras psicológicas completas de 

Sigmung Freud: edição standard brasileira. Vol. XIII: Totem e Tabu e outros 

trabalhos (1913 – 1914). Rio de Janeiro: Imago, 2006.  

_______. Algumas reflexões sobre a psicologia do escolar. In. Obras psicológicas 

completas de Sigmung Freud: edição standard brasileira. Vol. XIII: Totem e 

Tabu e outros trabalhos (1913 – 1914). Rio de Janeiro: Imago, 2006.  

http://www.conjur.com.br/2011-mar-17/coluna-lfg


391 
 

_______. Psicologia de Grupo e a Análise do Ego. In. Obras psicológicas completas 

de Sigmung Freud: edição standard brasileira. Vol. XVIII: Além do Princípio de 

Prazer, Psicologia de Grupo e outros trabalhos (1920 – 1922). Rio de Janeiro: 

Imago, 2006. 

_______. Pós – escrito (1935). In. Obras psicológicas completas de Sigmung Freud: 

edição standard brasileira. Vol. XX: Um Estudo Autobiográfico, Inibições, 

Sintomas e Ansiedade, Análise leiga e outros trabalhos. Rio de Janeiro: Imago, 

2006. 

_______. O Futuro de Uma Ilusão. In. Obras psicológicas completas de Sigmung 

Freud: edição standard brasileira. Vol. XXI: O Futuro de uma Ilusão, o Mal-

Estar na Civilização e outros trabalhos (1927 – 1931). Rio de Janeiro: Imago, 

2006. 

_______. O Mal-Estar na Civilização. In. Obras psicológicas completas de Sigmung 

Freud: edição standard brasileira. Vol. XXI: O Futuro de uma Ilusão, o Mal-

Estar na Civilização e outros trabalhos (1927 – 1931). Rio de Janeiro: Imago, 

2006. 

_______. A Questão de uma Weltanschauung. In. Obras psicológicas completas de 

Sigmung Freud: edição standard brasileira. Vol. XXII: Novas Conferências 

Introdutórias sobre Psiicanálise e outros trabalhos (1932 – 1936). Rio de 

Janeiro: Imago, 2006. 

_______. Por que a Guerra? In. Obras psicológicas completas de Sigmung Freud: 

edição standard brasileira. Vol. XXII: Novas Conferências Introdutórias sobre 

Psiicanálise e outros trabalhos (1932 – 1936). Rio de Janeiro: Imago, 2006. 

 _______. Moisés e o Monoteísmo Três Ensaios.  In. Obras psicológicas completas 

de Sigmung Freud: edição standard brasileira. Vol. XXIII: Moisés e o 

Monoteísmo, Esboço de Psicanálise e outros trabalhos (1937 – 1939). Rio de 

Janeiro: Imago, 2006.  

_______. Esboço de Psicanálise, Parte I – A Mente e o seu Funcionamento. In. 

Obras psicológicas completas de Sigmung Freud: edição standard brasileira. 

Vol. XXIII: Moisés e o Monoteísmo, Esboço de Psicanálise e outros trabalhos 

(1937 – 1939). Rio de Janeiro: Imago, 2006. 



392 
 

FÜHRER, Ernesto Roberto Maximiliano. História do direito penal (crime natural e 

crime de plástico). São Paulo: Malheiros, 2005. 

GOMES, Luiz Flávio e EL TASSE, Adel. Os crimes tributários e a extinção de 

punibilidade. http://www.conjur.com.br/2011-mar-17/coluna-lfg. Acesso em: 10 

jan 2012. 

GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance; GRINOVER, 

Ada Pellegrini. Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos, recursos 

em espécies, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. 3. ed. São 

Paulo: RT, 2001. 

_______. FERNANDES, Antonio Scarance; GRINOVER, Ada Pellegrini. As 

nulidades no processo penal. 7. ed. São Paulo: RT, 2001.   

GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. vol. 1. 9. ed. São Paulo, 

Saraiva, 1994. 

_______. Direito processual civil brasileiro. Vol. 2. 9. ed. São Paulo, Saraiva, 1995.   

GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. 

_______. GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. 

Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécies, 

ações de impugnação, reclamação aos tribunais. 3. ed. São Paulo: RT, 2001. 

_______. FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. As 

nulidades no processo penal. 7. ed. São Paulo: RT, 2001.   

GUIBOURG, Ricardo A.; ECHAVE, Teresa Delia; URQUIJO, María Eugenia. Lógica, 

proposición y norma. 4. ed. Buenos Aires: Astrea, 1995. 

GUYAU, Jean-Marie. Crítica da ideia de sanção. Trad. Regina Schöpke e Mauro 

Baladi. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

HAMMURABI.  O Código de Hammurabi. Trad. Leonard William King. Trad. Julia 

Vidili. São Paulo: Madras, 2004. 

HEIDEGGER, Martin. Que é isto, a filosofia? : identidade e diferença. Trad. Ernildo 

Stein. Petrópolis: Vozes; São Paulo: Livraria Duas Cidades, 2006.  

http://www.conjur.com.br/2011-mar-17/coluna-lfg


393 
 

 _______. Carta sobre o humanismo. Trad. Rubens Eduardo Frias. 2. ed. São Paulo: 

Centauro, 2005. 

IHERING, Rudolf Von. A luta pelo direito. Trad. Mário de Méroe. 1. ed. São Paulo: 

Centauro, 2002.  

JAKOBS, Günther e MELIÁ, Manuel Cancio. Direito penal do inimigo – noções e 

críticas. Trad. André Luís Callegari e Nereu José Giacomolli. 4. ed., 2. tir. Porto 

Alegre: 2010. 

_______. Sociedade, norma e pessoa. Trad. Mauricio Antonio Ribeiro Lopes. 1. ed. 

São Paulo: Manole, 2003 

JORGE, Wilian Wanderley. Curso de direito penal tributário. Campinas: Millennium, 

2007.  

KANT, Immanuel. Crítica da razão prática. Trad. Rodolfo Schaefer. 2. ed. São Paulo: 

Martin Claret, 2008. 

KASAI, Jorge Eiji. Do procedimento administrativo e os crimes contra a ordem 

tributária e contra a previdência social. São Paulo: MP, 2008. 

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito.  Trad. João Baptista Machado. São Paulo: 

Martins Fontes, 1995. 

_______. Teoria geral do direito e do Estado. Trad. Luís Carlos Borges. 4. ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 2005. 

LACOMBE, Américo Lourenço Masset. Princípios constitucionais tributários. 2. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2000. 

LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, Jean-Bertrand. Vocabulário da Psicanálise. 2. ed., 

8. tir. Trad. Pedro Tamen. São Paulo: Marins Fontes, 1998.   

LOSANO, Mario G.. Sistema e estrutura no direito. Vol. 1: das origens à escola 

histórica. Trad. Carlo Alberto Dastoli. 1. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 

2008.   

_______. Sistema e Struttura nel Diritto. Vol. II: “il novecento”. “Milano”: Giuffrè 

Editore, 2002.  

_______. Sistema e Struttura nel Diritto. Vol. II: “dal novecento alla postmodernità”. 

“Milano”: Giuffrè Editore, 2002.  



394 
 

MACHADO, Hugo de Brito. Os princípios jurídicos da tributação na Constituição de 

1988. 5. ed. São Paulo: Dialética, 2004. 

_______. Curso de direito tributário. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. 

_______. Crimes contra a ordem tributária. São Paulo: Atlas, 2008. 

_______.A extinção da punibilidade pelo pagamento nos crimes tributários e a lei 

12.382/2011. http://www.ipclfg.com.br/artigos-de-convidados. Acesso em: 10 

jan 2012.  

MAIEROVITCH, Wálter Fanganiello. Na linha de frente pela cidadania. 1. ed. São 

Paulo: Michael, 2008. 

MALATESTA, Nicola Framarino Dei. A lógica das provas em matéria criminal. 2. ed. 

Campinas: Bookseller, 2001. 

MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Trad. Maria Júlia Goldwasser. 3. Ed., 2. tir.  São 

Paulo: Martins Fontes, 2008. 

MARANHÃO, Odon Ramos. Curso básico de medicina legal. 8. ed. São Paulo: 

Malheiros, 1997.  

MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro (administrativo e judicial). 3. 

ed. São Paulo, Dialética, 2003. 

MARQUES, José Frederico. Tratado de direito penal. Vol. 1. Campinas: Millennium, 

2002. 

_______. Tratado de direito penal. Vol. 2. Campinas: Millennium, 2002. 

_______. Tratado de direito penal. Vol. 3. Campinas: Millennium, 2002. 

_______. Tratado de direito penal. Vol. 4. Campinas: Millennium, 2002. 

MARQUES, Oswaldo Henrique Duek. Fundamentos da pena. 2. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2008. 

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Direitos fundamentais do contribuinte. 1. ed. São 

Paulo: RT, 2000. 

_______. (Coord.). Crimes contra a ordem tributária. 4. ed. São Paulo: Centro de 

Extensão Universitária. RT. 2002. 

http://www.ipclfg.com.br/artigos-de-convidados


395 
 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005.  

MÉDICI, Sérgio de Oliveira. Revisão Criminal. 2. ed. São Paulo: RT, 2000. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 26. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2001 

MELIÁ, Manuel Cancio e JAKOBS, Günther. Direito penal do inimigo – noções e 

críticas. Trad. André Luís Callegari e Nereu José Giacomolli. 4. ed., 2. tir. Porto 

Alegre: 2010. 

MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos. A estrutura lógico-formal da sanção 

pecuniária no direito tributário, 2005. Dissertação (Mestrado em Direito) USP. 

São Paulo.  

MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal, parte geral. Vol. 1. 8. ed. São 

Paulo: Atlas, 1994. 

_______. Manual de direito penal, parte geral. Vol. 3. 12. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

_______. Processo penal. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

MOREIRA, José Carlos Barbosa. Novo processo civil brasileiro. 22. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2002. 

MOUSSALLEM, Tárek Moysés. Fontes do direito tributário. São Paulo: Max 

Limonad, 2001. 

NIETZSCHE, Friedrich. Ecce Homo. São Paulo: Martin Claret, 2007. 

_______. Assim falou Zaratustra. Trad. Alex Marins. 4. ed. São Paulo: Martin Claret, 

2009.   

NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 

1999. 

NORONHA, Magalhães. Direito penal. vol. 1. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 1993. 

_______. Direito penal. Vol. 2. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 1996. 

_______. Direito penal. Vol. 4. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 5. ed., 

São Paulo: RT, 2010. 



396 
 

_______. Código de processo penal comentado. 10. ed., 2. tir., São Paulo: RT, 

2011. 

_______. Código penal comentado. 10. ed. São Paulo: RT, 2010. 

ORNELAS, Martinho Maurício Gomes de. Perícia contábil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2000.  

PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código tributário à luz da 

doutrina e da jurisprudência. 13. ed. Porto Alegre: Livraria do advogado: 

ESMAFE, 2011.  

PIERANGELI, José Henrique; ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Direito Penal 

Brasileiro, parte geral. 5. ed. São Paulo: RT, 2004.  

POLITZER, Georges. Crítica dos fundamentos da psicologia – A Psicologia e a 

psicanálise. Trad. Marcos Marcionilo e Ivony Maria de Campos Teixeira da 

Silva. 2. ed. Piracicaba: UNIMEP, 2004.   

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. 

_______. O Estado de São Paulo, 31.06.2004, p. A2. 

ROBLES, Gregorio. O direito como texto. São Paulo: Manole, 2005. 

RUBINSKA, Ramiro M.; ALTAMIRANO, Alejandro C. (Coord.). Derecho penal 

tributário. Tomo I. 1. ed. Buenos Aires: Marcial Pons, 2008. 

_______. Derecho penal tributário. Tomo II. 1. ed. Buenos Aires: Marcial Pons, 2008. 

RUSSELL, Bertrand. No que acredito. Trad. André de Godoy Vieira. Porto Alegre: 

L&PM, 2009.  

_______. Ensaios céticos. Trad. Marisa Motta. Porto Alegre: L&PM, 2010. 

SAMPAIO FERRAZ JR., Tercio. Introdução ao estudo do direito. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2001. 

_______. Teoria da norma jurídica. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 

SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Decadência e Prescrição no direito tributário. 2. ed. 

São Paulo: Max Limonad, 2001. 

SANTOS, Moacyr Amaral.  Primeiras linhas de direito processual civil. Vol. 1. 17. ed. 

São Paulo: Saraiva, 1994. 



397 
 

_______. Primeiras linhas de direito processual civil. Vol. 2. 18. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1997. 

SCHOPENHAUER, Arthur. A arte de conhecer a si mesmo. Trad. Jair Barboza, 

Silvana Cobucci. 1. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.   

SERRANO JÚNIOR, Vidal; ARAUJO, Luiz Alberto David. Curso de direito 

constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

SIDMAN, Murray. Coerção e suas implicações. Trad. Maria Amalia Andery, Tereza 

Maria Sério. Campinas: Psy, 1995. 

SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito tributário sancionador. São Paulo: Quartier 

Latin, 2007. 

SKINNER, Burrhus Frederic. Ciência e comportamento humano. Trad. João Carlos 

Todorov, Rodolfo Azzi. 11. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

SOUSA, Rubens Gomes de; ATALIBA, Geraldo; CARVALHO, Paulo de Barros. 

Comentários ao Código Tributário Nacional. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 

2007. 

SOUZA, Nelson Bernardes de. Crimes contra ordem tributária e processo 

administrativo. Revista brasileira de ciências criminais, São Paulo, ano 5, n. 18, 

p. 93-101, jun. 1997. 

STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do 

direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.  

TELES, Antônio Xavier. Psicologia moderna. 15. ed. São Paulo: Ática, 1976.   

TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 

2003. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. vol. 1. 16. ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 1995. 

_______. Curso de direito processual civil. vol. 2. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1996.   

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. vol. 1. 16. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1994. 



398 
 

_______. Código de processo penal comentado. vol. 1. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 

2004. 

_______. Código de processo penal comentado. vol. 2. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 

2004. 

UCKMAR, Victor. Princípios comuns de direito constitucional tributário. 2. ed. São 

Paulo: Malheiros, 1999. 

URQUIJO, María Eugenia; GUIBOURG, Ricardo A.; ECHAVE, Teresa Delia. Lógica, 

proposición y norma. 4. ed. Buenos Aires: Astrea, 1995. 

VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. São 

Paulo: RT, 1977. 

_______. Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: RT, 2000. 

_______. Lógica jurídica. São Paulo: Bushatski, 1976. 

VOLTAIRE, Cândido ou o otimismo. Trad. Carlos Araújo Bagno. São Paulo: Abril, 

2010. 

WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. Trad. Luiz Henrique 

Lopes dos Santos. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 2008. 

XAVIER, Alberto. Do lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do 

processo tributário. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 

_______. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: 

Dialética, 2002.  

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal 

Brasileiro, Parte Geral. 5. ed. São Paulo: RT, 2004. 

 

 

 

 


	Capa da tese do doutorado final-definitiva 22-02-2012
	tese final modificada 22-02-2012

