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RESUMO 
 

O sistema jurídico penal-tributário, em sua nuance restritiva, é pautado, 
especialmente, nas máximas garantidas nos documentos constitucionais que visam 
a Segurança Jurídica e a Dignidade da Pessoa Humana. Nessa perspectiva, 
pautados nas premissas garantidas por um Estado Democrático de Direito, realizou-
se uma análise crítica e técnica da aplicabilidade do instituto da extinção da 
punibilidade do agente sonegador que efetua a compensação dos danos causados 
por sua conduta ilícita, em contraposição a envergadura punitiva do Estado, 
acolhendo-se, ao final, o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que 
pondera pela possibilidade da aplicação da benesse, presa pela proteção do bem 
jurídico tutelado pelos crimes tributários e também pela finalidade do Direito Penal 
pátrio. 
 
Palavras-chave: Direito Penal. Ordem Tributária. Segurança Jurídica. 
 
 
 

TAX OFFENCES: THE EXTINCTION OF CRIMINAL LIABILITY FOR PAYMENT 
UNDER THE LAW Nº 10.684/03 

 
ABSTRACT 
 
The criminal-tax system, in its restrictive side, is based especially on the 
constitutional maximum guarantees that aim at Legal Security and the Dignity of the 
Human Person. In this perspective, based on the premises guaranteed by a 
Democratic State of Law, a critical and technical analysis was made of the 
applicability of the institute to extinction of criminal liability of the evading agent, who 
compensates for the damages caused by his illicit conduct in contraposition to the 
punitive scale of the State, accepting at the end the current position of the Federal 
Supreme Court, considering the possibility of the application of the benefit, by 
protecting the legal good protected by tax crimes and also by the purpose of the 
Brazilian Criminal Law. 
 
Keywords: Criminal Law; Tax Order; Legal Security. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No âmago do Estado Democrático de Direito encontra-se como o último 

recurso do ordenamento jurídico a figura do Direito Penal. Aquele, proclama a 

igualdade formal de todos os indivíduos e traduz sua eficácia através da imposição 

dos deveres, tanto quanto dos direitos, todos regidos por princípios e premissas 

sociais, que visam o bem-estar da coletividade. No entanto, apesar de toda a 

normatividade constitucional, base do Estado, assim como os demais institutos 

legais concebidos para garantir o efetivo regramento da sociedade, sabe-se que, 

muitas vezes, tais institutos não são suficientes e por isso faz-se necessário a 

imposição do último. 

Neste diapasão, o Direito Penal é tido como o ramo do Direito Público apto a 

delimitar comportamentos humanos reprováveis e nocivos a coletividade, cominando 

a estes as devidas repreensões sancionatórias. Essas decisões são pautadas, 

sobretudo, em estudos da criminologia e de políticas criminais, selecionando os 

bens jurídicos mais relevantes a sociedade e blindando-os com o temor da 

repreensão punitiva estatal. 

Dentre tantos bens jurídicos elegidos pelos legisladores como essenciais para 

a saúde social, destacam-se os tipos incriminadores vinculados aos tributos. 

Não obstante, é cediço que o Direito Penal tem por consequência direta a 

limitação da liberdade do indivíduo, seja ela através de penas restritivas de direitos 

ou privativas de liberdade. O legislador pátrio, visando restringir o poder de punir do 

Estado e trazer uma maior carga de segurança aos indivíduos, elenca uma série de 

limitações, essas que são traduzidas como garantias para as pessoas que vivem 

sob sua jurisdição. Dentre tantas, algumas das quais serão oportunamente 

discutidas nesse trabalho, por conveniência da presente pesquisa científica, 

destaca-se o instituto da extinção da punibilidade do agente. 

A extinção da punibilidade tem por consequência direta o afastamento do 

poder punitivo do Estado. Trata-se da retirada do jus puniendi estatal, desta forma 

faz-se com que a conduta, em tese, originalmente passível de punição, perca sua 

essência punível e se torna uma irrelevante penal. Notadamente, as principais 

causas extintivas da punibilidade encontram-se no rol exemplificativo do art. 107 do 

Diploma Repressivo Pátrio, no entanto, não se trata de rol restritivo, sobretudo 
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considerando as peculiaridades dos tipos penais vigentes, especialmente aqueles 

previstos nas legislações extravagantes. 

Nessa toada, novamente para o aprofundamento deste trabalho, destaca-se o 

pagamento do débito tributário, como causa extintiva de punibilidade do agente 

sonegador, uma das causas de maior controvérsia doutrinária e jurisprudencial atual, 

quando se trata do direito penal tributário. 

Por derradeiro, tem-se que o objeto de pesquisa deste trabalho científico é a 

peculiaridade legislativa em relação ao pagamento do débito tributário sonegado, 

pautando-se, sobretudo, em premissas constitucionais que garantem a segurança 

jurídica e, por conseguinte, a dignidade da pessoa humana.  

 

 

2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS 

 

Muitas são as garantias previstas na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, e, considerando as limitações da espécie desta pesquisa, não seria 

possível exaurir todo o tema, mesmo que de forma perfunctória. Inobstante, é de 

suma importância demonstrar a discussão de alguns destes tantos princípios, os 

quais servirão de substrato do trabalho que aqui será desenvolvido. 

Acerca da importância dos princípios na estrutura jurídica, Reale articula que, 

 
Princípios são, pois, verdades ou juízos fundamentais, que servem de 
alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juízos, ordenados 
em um sistema de conceitos relativos a dada porção da realidade. Às vezes 
também se denominam princípios certas proposições que, apesar de não 
serem evidentes ou resultantes de evidências, são assumidas como 
fundantes da validez de um sistema particular de conhecimentos, como 
seus pressupostos necessários (REALE, 2002, p.60, grifo nosso). 

 

Ademais, é imperioso salientar que, no cotejo entre o aparato estatal e o 

poder que possui, em relação as condições particulares dos indivíduos sujeitos a 

sua jurisdição, torna-se imprescindível a existência de tais garantias, sobretudo, para 

a delimitação da atuação estatal, tendo em vista, essencialmente, a premissa da 

intervenção mínima. 

 

 

2.1 DA SEGURANÇA JURÍDICA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
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Assim como existem regramentos específicos a serem seguidos pelos 

cidadãos, o Estado, como garantidor do bem-estar social, também possuí seu poder 

limitado pelo ordenamento jurídico. Para este fim, surgem as garantias legais, pelas 

quais, ao mesmo tempo em que são impostos deveres, também são concedidos 

direitos que deverão ser irrestritamente garantidos pelo Estado. 

De logo, para que os indivíduos sujeitos a jurisdição estatal possam estar 

confortáveis com o desprendimento de suas liberdades, em detrimento do controle 

de poucos sobre a nação, o campo de atuação dos Órgãos Públicos deve estar 

nítido pelos governados, especialmente quando se trata do poder punitivo, sendo 

inequívoca a necessidade, ao menos de forma ficta, da exposição clara e concisa 

das premissas principiológicas e tipológicas para cada peculiaridade dos casos 

concretos. 

Carlos Aurélio Mota de Souza, ainda enquanto introduzia o tema em sua obra, 

muito bem destacou que, 

 
Segurança e Justiça, à sua vez, são valores que se completam e se 
fundamentam reciprocamente: não há Justiça materialmente eficaz se não 
for “assegurado” aos cidadãos, concretamente, o direito de ser reconhecido 
a “cada um o que é seu”, aquilo que, por ser justo, lhe compete (SOUZA, 
1996, p.2). 

 

Eis o cerne da matéria discutida, uma vez que a segurança jurídica vem como 

elemento essencial da Justiça, sem a qual, não seria puramente concretizada. 

Sobretudo no âmbito do direito penal, a segurança jurídica deve ser sopesada 

com desvelo. Quando se trata de crimes, estes se configuram, em regra, como tipos 

penais incriminadores que nada mais são do que a designação em abstrato de 

condutas à norma penal, a qual, quando praticadas em concreto, subsumir-se-ão, 

transformando o comportamento humano em conduta típica. 

Aproveitando o ensejo, consigna-se que a segurança jurídica, como um 

elemento essencial da perquirição da justiça, abrange uma série de garantias 

(algumas das quais serão ulteriormente analisadas), tendo em vista que as 

somatórias destas premissas se traduzem na personificação do sentimento de 

segurança dos indivíduos e garantem a dignidade da pessoa humana, através de 

sua finalidade. 

 

 

2.1.1 Da Legalidade, Da Reserva Legal E Da Anterioridade Da Lei Penal 
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Como um dos elementares vetores da segurança jurídica surge, para o direito 

penal, os princípios da legalidade, da reserva legal e da anterioridade da lei penal. 

Todos esses princípios, intrinsicamente concatenados, trazem à tona máximas 

constitucionais (Art. 5º, XXXIX, CRFB/88), infraconstitucionais (Art. 1º, CP) e pactos 

internacionais (Art. 9º, Convenção Americana sobre Direitos Humanos), que prezam 

pela dignidade da pessoa humana, isso pois, ao mesmo tempo que tipificam 

condutas criminalmente relevantes, elas também delimitam a envergadura da 

atuação punitiva estatal. 

Muito bem pontua Alberto J. C. B. Lima (2012, p. 97), quando declina que “[o] 

princípio da legalidade traduz-se na reserva legal, na anterioridade da lei e na 

tipicidade fechada (taxatividade) e encontra abrigo expresso no art. 5º, XXXIX, da 

Carta Constitucional brasileira”. 

Enquanto o princípio da legalidade vem ao indivíduo para lhe trazer a certeza 

de que apenas poderá ser punido por aquilo que esteja expressa e 

especificadamente previsto em lei, o princípio da reserva legal, por consequência 

lógica, exige que o tipo penal esteja, com a licença tautológica, previsto em uma lei 

entendida como uma norma tornada obrigatória pela força coercitiva do poder 

legislativo ou de autoridade legítima. 

Ainda, pareado com o raciocínio de Fernando Capez (2012, p. 53), verifica-se 

que, em verdade, o princípio da legalidade é a modalidade de gênero, para os 

princípios da reserva legal e da anterioridade, que são espécies. Isso se dá uma vez 

que o primeiro é traduzido pela integralidade dos termos normativos contidos na 

Constituição Federal (art. 5º, XXXIX) e no próprio Código Penal (art. 1), enquanto o 

segundo e o terceiro, encontram-se subdivididos dentro do mesmo texto legal. A 

exigibilidade do instrumento legal (“não há crime sem lei que o defina, nem pena 

sem cominação legal”), e a anterioridade da lei penal (“lei anterior e prévia 

cominação” – CAPEZ, 2012, p. 53). 

De sua vez, o princípio da anterioridade cuida da necessidade de que, ao 

tempo do cometimento de uma conduta, para que seja passível de persecução 

punitiva, é necessário que o tipo penal perpetrado esteja previamente previsto no 

ordenamento jurídico. Ou seja, tal garantia vem para assegurar que ninguém será 

punido por uma lei que venha a tipificar um comportamento de hoje por conta de 

uma conduta passada. 
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Como corolário dos princípios aqui destacados, desta vez na esfera 

processual. Temos a figura do devido processo legal, este suplanta suas raízes não 

só na esfera penal, mas em todas as demais ramificações do direito. 

Nucci afirma que, 

 
O devido processo legal, portanto, possuí dois importantes aspectos: o lado 
substantivo (material), de Direito Penal, e o lado procedimental (processual), 
de Processo Penal. No primeiro, como já demonstrado, encaixa-se o 
princípio da legalidade, basicamente, além dos demais princípios penais. 
Quanto ao prisma processual, cria-se um espectro de garantias 
fundamentais para que o Estado apure e constate a culpa de alguém, em 
relação a prática de crime, passível de aplicação de sanção (NUCCI, 2012, 
p. 69). 
 

Verifica-se, pois, que o direito penal possui, como campo de atuação, 

condutas muito bem delimitas e especificadas, dentro de um instrumento próprio e 

um tempo determinado. 

 

 

2.1.2 Da Retroatividade Da Lei Penal 

 

Não há como falar sobre princípios constitucionais e sobre segurança jurídica 

sem tecermos comentários sobre a gerência do tempo, em âmbito penal.  

Nesse trabalho já foram traçados comentários sobre a anterioridade da lei, 

que, envolvida com a temporalidade, está essencialmente conectada a legalidade da 

norma penal. Para além da tipologia legal propriamente dita, há de se avaliar a 

aplicabilidade da lei no tempo, sobretudo, novamente, em sua nuance restritiva. 

O princípio da retroatividade da lei penal vem expressamente calcado no art. 

5º, XL, da Constituição Federal de 1988, assim como no art. 2º, caput e Parágrafo 

único, do Código Penal, e cuida, em suma, de garantir duas vertentes. A primeira 

revela-se na impossibilidade de retroatividade da lei que, de qualquer forma, 

prejudique o agente. Já a segunda, pautando-se no mesmo molde, garante que toda 

lei materialmente benéfica ao agente, ainda que posterior ao fato e até mesmo após 

o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, deverá, necessariamente, 

retroagir de forma a agracia-lo. 

Tecidas tais considerações, é válida uma apóstrofe, posto que, mais uma vez 

verificamos a correlação entre os princípios aqui discutidos, fato este que será 

exaustivamente verificado no estudo das garantias que visam a dignidade da pessoa 
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humana. Ora, como bem se sabe, a liberdade, em qualquer perspectiva, é o pilar 

vital de um Estado Democrático de Direito, sendo ela uma matéria de atenção desde 

logo em nossa Constituição, quando ainda em seu preambulo destaca: “[...] para 

instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança [...] – (BRASIL, 1988, grifo nosso) ”. 

Nessa senda, novamente, ao se falar sobre o princípio da retroatividade da lei 

penal será encontrado traços do princípio da legalidade retratado na anterioridade 

da lei penal, isso quando, na primeira perspectiva da garantia, a lei assegura que 

nenhuma nova norma prejudicial alcançará um comportamento já existente (anterior 

a ela). Por tal razão, atento ao fato de tal premissa já ter sido objeto de análise, a 

ideia apontada por este princípio merece um maior destaque. 

Congruente a esse posicionamento, nas palavras do mestre Guilherme de 

Souza Nucci,  

 
Há, portanto, duas formas de se conceituar o princípio penal nesse 
contexto: a) privilegiando o aspecto positivo da norma constitucional em 
relação ao indivíduo-réu; b) enfatizando o aspecto positivo da norma 
constitucional em reação à sociedade. [...] 
Optamos pela primeira figuração do princípio, adotando o seu caráter 
excepcional, como forme de lhe conferir destaque e realce, justamente no 
cenário onde será aplicado efetivamente. A irretroatividade das leis, como 
regra, é um objetivo do Estado em todas as áreas, como medida de garantir 
o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, 
CF). No campo penal, sob prisma diverso, somente não se admitirá a 
retroatividade das leis maléficas ao indivíduo, quando acusado ou 
sentenciado. Portanto, o mais relevante é assegurar o caráter retroativo das 
normas penais favoráveis (NUCCI, 2012, p. 133-134, grifo do autor). 

 

Neste viés, a grande abstração do princípio da retroatividade está na 

possibilidade de uma aplicação da lei penal mais benéfica, ainda que esta seja 

posterior ao comportamento humano, ao início da persecução penal e até mesmo ao 

passado em definitivo de um provimento jurisdicional, contrariando a máxima do 

tempus regit actum, vigente no direito penal. Verifica-se, portanto, no âmbito penal, 

uma verdadeira relativização ao preceito constitucional do direito adquirido, do ato 

jurídico perfeito e da coisa julgada (BRASIL, 1988, Art. 5º, XXXVI). 

É imperioso destacar que, a acepção da retroatividade não deve ser 

considerada em sua forma restrita. Ou seja, o instituto não visa a tutela única e a 

exclusivamente de valores transmitidos pelas normas legais, porquanto, não são 

poucas as vezes em que encontramos a doutrina como impulsionadora de preceitos 

despenalizadores, como no caso em que se discute a ofensividade de uma conduta, 
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tendo como paradigma o princípio da insignificância e da bagatela. Em verdade, é 

pacífico o entendimento extraído dos princípios aqui discutidos, e todos os demais, 

no sentido de que os valores prejudiciais, em regra, serão sempre taxativos, de outro 

vértice, as máximas garantistas (benéficas) não encontram restrição. 

 

 

3 DOS CRIMES TRIBUTÁRIOS 

 

Sabe-se que, para a doutrina amplamente adotada em nosso ordenamento 

jurídico, crime é uma conduta positiva ou negativa, típica, antijurídica e culpável. 

Assim o temos por gênero, como um gatilho da tutela jurisdicional penal. 

Por sua vez, como regra, crimes tributários são aqueles que visam, de 

qualquer forma, diminuir, impedir ou retardar o recolhimento de tributos de quaisquer 

espécies, de forma não permitida perante a lei. Não obstante, tal definição não é 

suficiente para dar a espécie uma plenitude de entendimento, mesmo porque, 

inclusive a exação excessiva por parte do funcionário público (BRASIL, 1940, Art. 

316, §1º), em tese, em favor do erário será considerada um ilícito tributário. 

Previstos no Código Penal, encontram-se os crimes tributários de 

classificação como delitos especiais próprios: de mera conduta, como no caso dos 

crimes de apropriação previdenciária (BRASIL, 1940, Art. 168-A) e excesso de 

exação (BRASIL, 1940, Art. 316, §1º), ou de resultado, exemplificado pela 

sonegação de contribuição previdenciária (BRASIL, 1940, Art. 337-A). Como 

exceção temos o descaminho (BRASIL, 1940, Art. 334) que se trata de delito 

comum, comissivo ou omissivo, doloso e instantâneo, salvo as alíneas c e d, que 

devolvem a regra dos delitos especiais próprios (PRADO, 2015, p. 168;1068;1139; 

1123). 

Saindo, por assim dizer, da abrangência do Código Penal, quanto a tipologia 

criminal, a Lei nº 8.137 de 27 de dezembro de 1990, logo na essência de sua 

existência, discute os crimes contra a ordem tributária. 

Os crimes tributários previstos na citada lei encontram-se nos três primeiros 

artigos, dos quais, encontramos no art. 1º os crimes materiais, no art. 2º os formais 

e, finalmente, no art. 3º os funcionais. 

Renato Marcão (2017, p. 81;103;124;140;156), em sua obra analítica da lei 

em comento, esmiuçou as características dos crimes ali previstos. Especificamente 
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quanto a classificação destes delitos, e de forma genérica. Verifica-se no art. 1º e em 

seus vários incisos os delitos dolosos, mistos alternativos, instantâneos, 

unissubjetivos, comissivos ou omissivos, e, finalmente, próprios. 

Ainda, quanto ao art. 2º encontra-se, de modo geral, os crimes dolosos, de 

mera conduta, misto alternativos, plurissubsistentes, unissubjetivos, comissivos ou 

omissivos, e, finalmente, próprios. Em alguns casos, fugindo a regra, podem ser 

materiais (inciso II) ou comuns (incisos III e V) (MARCÃO, 2017, p. 194;217;234; 

249;265). 

Finalmente, no que se refere ao art. 3º, encontram-se crimes dolosos, formais, 

comissivos, unissubsistente ou plurissubsistentes, unissubjetivos, misto alternativos 

e próprios. Podendo ser permanente, quando se tratar da modalidade de sonegar, e 

também materiais (inciso I) (MARCÃO, 2017, p. 284;299;308). 

Como se verifica, os delitos são altamente complexos, esses que, a partir de 

mera enumeração de suas classificações, já trazem à tona suas diversas 

peculiaridades que são de suma importância para a constituição do tipo, constituição 

essa que não será objeto desta pesquisa. 

 

 

3.1 BEM JURÍDICO TUTELADO 

 

Muitas são as definições encontradas na doutrina sobre a conceituação do 

bem jurídico, mas é possível comprimi-la como sendo a abstração de valores 

norteadores de uma sociedade, tidos como fundamentais para a coexistência de 

todos em um Estado livre. 

Nessa direção, deve-se novamente reforçar que os crimes tributários e os 

crimes contra a ordem tributária nada mais são do que sinônimos, porquanto, ambas 

as nomenclaturas são aferidas para a proteção de um único bem jurídico.  

Há discussão na doutrina sobre a definição do bem jurídico tutelado por essas 

incriminações penais. Hugo Vasconcelos Xerez (2017, p. 133-139) destaca, 

basicamente, que os juristas especializados no tema tendem a definir o bem jurídico 

destes crimes a partir de dois modelos: o modelo patrimonialista ou o funcionalista. 

Em suma, o primeiro modelo vem com a visão de proteção do patrimônio público, 

prezando pelo direito de crédito do Estado, sob o contribuinte inadimplente (XEREZ, 

2017, p. 134). O segundo, por sua vez, nega a tese patrimonialista e prega que o 
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mesmo não é suficiente para englobar a plenitude da tutela jurisdicional, 

especialmente considerando que, para além do prejuízo patrimonial, os crimes 

tributários lesionam às funções estatais decorrentes de uma atividade tributária, e 

trazem à tona a função social a que se destina o insumo (XEREZ, 2017, p. 139). 

Hugo de Brito Machado, célebre estudioso do direito tributário, quando 

debruçado sobre o tema aqui discutido, expõe seu raciocínio de forma simples, 

didática e objetiva, para o autor, 

 
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 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 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 da 
tributação (MACHADO, 2015, p. 23, grifo do autor). 

 

Seguindo o mesmo raciocínio, e, inclusive, usando das palavras de Machado, 

Renato Marcão (2017, p. 71), a própria ordem tributária é colacionada como o bem 

jurídico tutelado pelos crimes tributários. 

Em assim sendo, temos que, o bem jurídico objeto dos delitos tributários nada 

mais é do que todo o conjunto tributário, desde a normatização em si, até a 

arrecadação e aplicação dos fundos, elementos estes entendidos como ordem 

tributária. 

 

 

4 DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO NOS CRIMES 

TRIBUTÁRIOS 

 

Após a breve análise dos principais princípios constitucionais penais e 

processuais penais, aptos a sustentarem a tese em análise por esse trabalho, assim 

como superada a análise da concepção dos crimes tributários, finalmente passar-se-

á a análise da extinção da punibilidade em si. 

 

 

4.1 O INSTITUTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
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Como já destacado na introdução desta pesquisa, a extinção da punibilidade 

tem por consequência direta o afastamento do poder punitivo do Estado. Trata-se da 

retirada do jus puniendi estatal, e faz com que a conduta, em tese, originalmente 

passível de punição, perca sua essência punível e torna-se um irrelevante penal. 

As palavras do ilustre jurista Fernando Capez esclarecem as causas de 

extinção da punibilidade como, 

 
[...] aquelas que extinguem o direito de punir do Estado. As causas 
extintivas da punibilidade são mencionadas no art. 107 do CP. Esse rol legal 
não é taxativo, pois causas outras existem no CP e em legislação especial. 
Cite-se como exemplo o ressarcimento do dano, que, antes do trânsito em 
julgado da sentença, no delito de peculato culposo, extingue a punibilidade 
(CP, art. 312, § 3º), o pagamento do tributo ou contribuição social em 
determinados crimes de sonegação fiscal etc (CAPEZ, 2012, p. 570). 

 

Como verificado, são as causas que impossibilitam a imposição ou a 

execução da sanção penal por parte do Estado, ainda que seja configurado o crime. 

Trata-se, pois, de uma renúncia do Estado ao exercício do direito de punir, deixando 

de aplicar a pena, não a executando ou a interrompendo (PRADO, 2015, p. 464). 

No que concerne aos crimes tributários, em regra, verifica-se como principal 

exponencial a Lei nº 8.137 de 27 de dezembro de 1990. O referido diploma 

normativo além de tipificar crimes contra a ordem tributária, econômica e as relações 

de consumo, traz algumas regras específicas a serem utilizadas, dentre elas, 

regulariza a extinção da punibilidade do agente delitivo.  

 

 

4.2 DA LEI Nº 10.684 DE 30 DE MAIO DE 2003 E A EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO, A QUALQUER TEMPO, DO VALOR 

DEVIDO 

 

Muito foi discutido acerca da essencialidade dos princípios constitucionais 

penais e processuais penais, nos quais optou-se por entender que a segurança 

jurídica nada mais é que um gênero, do qual se ramificam várias espécies, 

especialmente, a máxima da legalidade e todos os seus desdobramentos. 

Nessa linha de raciocínio, é imperioso discorrer sobre a legislação em matéria 

da criminológica tributária, uma vez que, como fonte essencial da atuação do 

Estado, o estudo penal, assim como o tributário, encontra-se adstrito a sua 

normatização. 
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No que concerne a benesse extintiva nos crimes tributários, como visto, a Lei 

nº 8.137 de 27 de dezembro de 1990 encontra-se no epicentro das normas. Ainda 

assim, como bem destacado por Soares (2010, p. 127) e Xerez (2017, p. 175-176), 

esta não foi a primeira vez em que se falou sobre a reparação do dano causado pelo 

agente delitivo, como uma causa extintiva da punibilidade nos crimes fiscais em 

nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido temos o art. 2º da Lei nº 4.729/65 e o art. 

8º do Decreto-Lei nº 30 de 1966, entre outros. 

A Lei nº 8.137/90 trouxe, para além das causas genéricas previstas no Código 

Penal, uma causa específica de extinção de punibilidade. Originalmente, quando 

promulgada a mencionada lei, em seu art. 14 encontrávamos extinta a punibilidade 

do agente que promovesse o pagamento do tributo ou da contribuição social, 

inclusive acessório, antes do recebimento da denúncia, tratando, especificamente, 

dos crimes previstos nos artigos 1º a 3º daquela lei. 

Nesse sentido, verifica-se que ao regular a matéria, o legislador pátrio 

determina um limite temporal para que o agente delitivo “quite” seu débito para com 

a fazenda pública, e conferi ao mesmo, caso assim o faça, o benefício de não sofrer 

contra sua conduta qualquer repercussão penal. Ainda, além de especificar um 

critério temporal ao benefício, delimita a envergadura de sua aplicabilidade. 

Toda via, o referido texto legal não teve uma longa vigência, sendo certo que 

desde a sua promulgação uma série de novos editos legislativos foram 

implementados ao ordenamento jurídico, alterando sua aplicabilidade e regulando o 

tema, foi o caso das leis Lei nº 8.383/91, Lei nº 9.249/95 e Lei nº 9.964/00, até que, 

finalmente, verificou-se na Lei nº 10.684 de 30 de maio de 2003 o ápice do tema 

aqui discutido. 

Conforme pode ser observado, o legislador pátrio, quando discutia o tema da 

extinção da punibilidade dos crimes tributários (mesmo antes da Lei nº 8.137/90), 

pelo pagamento do valor devido, trazia à tona um marco temporal específico que, 

em regra, tratava-se do recebimento da denúncia. 

Ocorreu que, no § 2º do art. 9 da Lei nº 10.684/03, trouxe o legislador, 

diferentemente do que outrora havia sido previsto, a possibilidade da extinção da 

punibilidade do agente delitivo, quando este efetuar o pagamento integral dos 

débitos oriundos de tributos e de contribuições sociais, inclusive acessórios, sem 

estipulação de qualquer marco temporal para tanto. Portanto, restou consagrada a 
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máxima da extinção da punibilidade pelo pagamento, a qualquer tempo, do débito 

fiscal. 

Sabe-se que a Lei nº 10.684/03, assim como a sua antecessora, a Lei nº 

9964/00, foi promulgada com a finalidade de regular os parcelamentos dos débitos 

tributários, assim, poder-se-ia concluir que, assim como naquela legislação, os 

dispositivos que cuidam da extinção da punibilidade limitam-se aos valores objetos 

do parcelamento ou ao antigo lapso temporal. Porém não é assim que ela funcionou. 

Basta um cotejo rápido entre o dispositivo anterior, tacitamente revogado, e o 

dispositivo vigente para concluirmos que a interpretação do benefício não deve ser 

adstrita apenas aos valores parcelados, nem muito menos considerado o tempo 

para tal. 

Quando verificados o teor do §3º do art. 15, da revogada Lei nº 9.964/00, que 

cuida da extinção da punibilidade do agente delitivo nos crimes tributários, 

encontramos expressamente previsto a seguinte nomenclatura: “[...] que tiverem 

sido objeto de concessão de parcelamento antes do recebimento da denúncia 

criminal”. De sua vez, analisando o novel dispositivo que regula o tema (art. 9º, § 3º 

da Lei nº 10.684/03) encontramos apenas: “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”. 

Ora, ambas as Leis possuem, basicamente, a mesma razão de ser, sendo 

certo que na antiga Lei o legislador fez questão de constar dois fatores essenciais, 

por primeiro que o pagamento integral deveria ser, necessariamente, do valor 

parcelado, e por segundo que o parcelamento respectivo tenha sido efetuado antes 

do recebimento da denúncia criminal. Já na nova Lei não houve expressa previsão 

do parcelamento e nem tampouco do lapso temporal, sendo conclusão que, a partir 

da promulgação deste último edito legislativo, o pagamento integral dos débitos 

fiscais, a qualquer tempo, é suficiente para extinguir a punibilidade do agente. Assim 

estamos diante de uma norma penal de incidência ampla. 

É exatamente o que Hugo Vasconcelos Xerez diz, 

 

Frisa-se, por oportuno, que apesar de a Lei 10.684/2003 ter como 
argumento principal o regime especial de parcelamento de débitos 
tributários – PAES, a regra contida no art. 9.º do edito restou considerada 
como uma norma penal de incidência ampla, devendo, por via de 
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consequência, ser aplicada a todas as hipóteses de adimplemento dos 
tributos devidos (XEREZ, 2017, p. 179). 
 

Importante ainda destacar que, a alteração legislativa aqui discutida trata-se 

de uma verdadeira novatio legis in mellius, porquanto traz ao ordenamento jurídico 

um notável benefício em relação as antigas legislações: a exclusão do tempo. Em 

sendo assim, a benesse aqui discutida tem o condão de retroagir mesmo aos fatos 

ocorridos antes da vigência da mencionada Lei, uma garantia esta esculpida, então, 

no princípio constitucional da retroatividade da lei penal benéfica, já discutida. 

É importante ainda destacar o posicionamento de um dos mais conceituados 

tributaristas do Brasil, quanto a matéria da extinção da punibilidade. Segundo Hugo 

de Brito Machado (2015, p. 35), em intrigante manifestação, podemos entender a 

benesse como sendo também um desdobramento do ne bis in idem. Segundo o 

autor, tal instituto despenalizador impede a aplicação da sanção penal desde que se 

tenha tornado efetiva, pelo pagamento, a sanção administrativa fiscal punitiva (a 

multa tributária), ou seja, ao impor ao contribuinte sonegador uma sanção 

administrativa, ao mesmo passo que se impõe uma penal, estaríamos penalizando 

duas vezes um mesmo fato, fato totalmente contrário ao que o Direito Penal se 

dispõe, que, como destacado, trata-se da última ratio do direito pátrio. 

Diante de todo o exposto, notadamente, após a edição da Lei nº 10.684/03, 

impera-se no direito penal-tributário que estará extinta a punibilidade do agente 

delitivo quando este, a qualquer tempo, efetuar o pagamento integral dos valores 

devidos ao fisco. Vale dizer, o decote por parte do legislador do marco temporal para 

a concessão do benefício traz a possibilidade da aplicação do benefício de forma 

ampla, ou seja, literalmente a qualquer tempo, ainda que posterior a sentença 

condenatória na fase da execução e até mesmo após o trânsito em julgado do 

provimento jurisdicional condenatório, sendo certo que esta prerrogativa nada mais é 

do que um corolário lógico de todo o substrato de garantias trabalhado, expressado, 

genericamente, na materialização da segurança jurídica que garante a dignidade da 

pessoa humana, especialmente em âmbito penal. 

Em que pese o referido parágrafo que trata da extinção da punibilidade de 

uma forma autônoma, e do que vem disposto no caput do artigo, em seu conteúdo 

encontramos uma expressa referência ao conteúdo do mencionado caput, referência 

essa que deve ser considerada. Quando editado o citado parágrafo o legislador 

pátrio fez questão de incluir a expressão “[...] dos crimes referidos neste artigo [...] 
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(BRASIL, 2003) ”, delimitando, pois, a envergadura da aplicabilidade do benefício 

aos tipos penais contidos no caput, quais sejam: arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 

de dezembro de 1990, e nos arts. 168A e 337A do Código Penal. 

Para arrematar a matéria legislativa sobre o tema, vale destacar que, 

posterior a Lei nº 10.684/03 editou-se um novo decreto legislativo sobre o tema em 

questão, trata-se da Lei nº 12.382/11. Referido diploma veio ao ordenamento para 

acrescentar ao art. 83 da Lei nº 9.430/96 (Lei que dispõe sobre representação fiscal 

para fins penais), alguns parágrafos que tratam sobre a extinção e a suspensão da 

punibilidade. No entanto, referidos dispositivos trazem em seu conteúdo uma 

expressa previsão quanto a sua aplicabilidade, limitando-a aos quadros de 

parcelamento dos débitos tributários. Ademais, a referida alteração trás, novamente, 

o marco temporal do recebimento da denúncia como um limite para a efetivação do 

parcelamento em comento. 

Diante de tal alteração normativa, que volta a estipular o lapso temporal do 

recebimento da denúncia, iniciou-se uma considerável discussão sobre o retorno da 

necessidade de que o pagamento, para fins de extinção da punibilidade, deva ser 

realizado antes do recebimento da denúncia. Em verdade, não assiste razão aos 

questionamentos propostos, como posteriormente revelou-se através da 

interpretação do Supremo Tribunal Federal (que oportunamente será discutida). 

Mesmo porque há uma expressa previsão nos parágrafos em comento de que a 

extinção de punibilidade ali discutida se refere exclusivamente ao pagamento dos 

valores incluídos no regime de parcelamento.  

Desta sorte, no caso de inexistir qualquer parcelamento, ou seja, quando 

cuidamos do pagamento direto (a vista) do valor devido a título fiscal, a extinção da 

punibilidade continua a vigorar a qualquer tempo, nos termos do art. 9, § 2º, da Lei 

nº 10.684/03. 

 

 

4.3 DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE A QUALQUER TEMPO – APLICAÇÃO 

JURISPRUDENCIAL 

 

Para completar o estudo do tema, impõe-se a análise de um julgado apto a 

demonstrar que, atualmente, o Supremo Tribunal Federal, atento as garantias 

constitucionais penais e processuais penais, mesmo que duramente criticado por 
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boa parte da doutrina e sobretudo pelos membros do Ministério Público, se 

posiciona favorável a possibilidade de uma declaração da extinção da punibilidade 

dos agentes delitivos que efetuam integralmente o pagamento do débito fiscal, a 

qualquer tempo, mesmo finda a instrução penal. É o caso do Recurso Ordinário em 

Habeas-Corpus nº 128.245, São Paulo, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgado pela 

Segunda Turma do STF, em 23 de agosto de 2016. 

Em voto extremamente técnico, o ínclito Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, Dias Toffoli, muito bem ponderou sobre o pagamento como uma causa 

extintiva de punibilidade, no caso dos crimes tributários. Em suas explanações, por 

primeiro, fez questão de demonstrar que quando instituídos os crimes tributários o 

legislador optou por delimitar uma forma de garantir ao agente sonegador o 

afastamento da persecução penal sobre sua conduta, prezando, sempre, pela 

arrecadação fiscal acrescida das multas e de correções pertinentes (que não são 

baixas, como destaca).  

Não há dúvidas, em seus primórdios da lei especificava um marco temporal 

para essa benesse, esse fato já foi amplamente discutido. No entanto, destacou 

Toffoli que a inclinação do legislador de, desde a instituição dos crimes tributários, 

prever uma forma extintiva para o pagamento demonstra seu interesse na 

arrecadação, principalmente, e no uso da blindagem penal como uma forma de 

coerção para tanto, uma vez que, fatalmente, muito dos valores sonegados só são 

efetivamente pagos quando diante da possibilidade de uma condenação penal. 

Destacou o ministro a prevalência do ressarcimento ao erário afastando, por 

conseguinte, todos os malefícios sociais e psicológicos intrínsecos ao processo 

penal, que são impostos aos agentes delitivos. 

De tal modo, ponderou que, desde logo, o legislador inclinou-se por reputar a 

reparação do dano mais importante do que a sanção em si, fato este que justifica a 

alteração proposta pela Lei nº 10.684/03, no que concerne a extinção da 

punibilidade. 

Como se percebe, a linha de raciocínio alinhavada ao longo deste trabalho de 

pesquisa, demonstra-se atinente com o melhor do direito, tanto que se porta 

congruente com o posicionamento da Suprema Corte, assim como com o texto 

normativo vigente. 

Ademais, em que pese uma notável inclinação para a prevalência da 

concepção arrecadatória do tributo, notadamente quando destacado a aplicação da 
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coercibilidade penal para garanti-la, sabe-se que, da mesma forma, a blindagem 

penal aos institutos tributários serve para, em linhas gerais, alavancar toda a 

estrutura jurídica tributária, assim, protegendo não só a arrecadação em si mais todo 

o sistema tributário, destacando-se a real proteção do bem jurídico tutelado: a ordem 

tributária. 

 

 

5 BREVES CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS ACERCA DA FINALIDADE DO 

INSTITUTO EXTINTIVO DA PUNIBILIDADE NOS CRIMES TRIBUTÁRIOS 

 

Mesmo diante de todo o conteúdo trazido à tona ao longo deste trabalho, que 

desde logo firmou um posicionamento favorável ao pagamento, como forma de 

extinção de punibilidade nos crimes tributários, muito se discute sobre a doutrina e a 

jurisprudência desse tema, razão pela qual vale tecer alguns breves comentários 

sobre a controvérsia. 

Um dos principais vieses que refutam a política criminal, sobre o tema em 

análise que se baseasse, sobretudo, na famigerada seletividade do Direito Penal, e 

adotada pelo legislador, cunham suas críticas ao dispositivo legal e permiti que o 

agente sonegador se livre da persecução penal, a qualquer tempo, através do mero 

pagamento dos débitos e é, em verdade, uma forma de impunidade e de privilégio 

exclusivo da classe endinheirada.  

Outrossim, ponderam que dentre tantos crimes patrimoniais existentes ao 

longo do próprio Código Penal, especialmente aqueles que são praticados sem o 

emprego de violência ou de uma grave ameaça a pessoa, nenhum benefício como 

este é garantido, sendo que, quando muito, são considerados para o abrandamento 

da pena, mas nunca para extingui-la. 

Hugo Vasconcelos Xerez entende que a forma utilizada pelo legislador 

promove uma proteção deficiente do bem jurídico tutelado pelos crimes tributários, e 

dessa forma, desrespeita o princípio da igualdade entre outros, o autor afirma que, 

 
De fato, a regulamentação do tema no ordenamento jurídico brasileiro, 
consiste na precedência de considerações arrecadadoras da Administração 
Pública, relegando os aspectos penais a um plano praticamente 
insignificante, suscita diversas controvérsias, por se ententes, 
especialmente, que o privilégio concedido aos agentes da sonegação fiscal, 
não extensivo aos autores de outras infrações penais, se revela inadequado 
e acaba por implicar uma série de incongruências na aplicação do Direito, 
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malferindo desde princípios fundamentes do Estado brasileiro até regras 
mais comezinhas do Direito Penal (XEREZ, 2017, p. 191). 

 

Na mesma senda, com a exclamação de uma grande insegurança jurídica, 

Renato Marcão destaca, 

 
Convenhamos. O legislador assumiu, declarada e solenemente, que se 
utiliza da coação penal (e do Ministério Público, indevidamente, já que não é 
parte legítima para promover cobrança de créditos tributários), com a 
finalidade única de compelir o devedor de tributos a promover a quitação. 
Não se trata de buscar a solução de litígios e a paz social pela via drástica e 
imperfeita da Justiça Criminal, mas de fomentar a arrecadação valendo-se 
de instrumentos, no mínimo, moral e juridicamente condenáveis (MARCÃO, 
2017, p. 52). 

 

São pontos que, no mínimo, discutem assuntos pertinentes que englobam o 

Direito Penal. Entretanto, é importante destacar que, nenhum dos juristas citados ou 

dos demais que tecem críticas ao instituto afastam a aplicabilidade do benefício. 

Quando muito, acertadamente já que insatisfeitos com o dispositivo, sugerem uma 

releitura do tema, enquanto rogam por uma alteração legislativa. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de todo arcabouço utilizado ao longo do presente trabalho de 

pesquisa, mesmo avaliando as possíveis interpretações legislativas, as 

reivindicações de reforma jurídica e as críticas formuladas a respeito do benefício, 

pautados, ainda, na tecnicidade que o Direito exige, sobretudo como forma de 

garantia da Segurança Jurídica e da Dignidade da Pessoa Humana, não restam 

dúvidas que, no atual contorno legislativo impõe-se a extinção da punibilidade do 

agente sonegador que, a qualquer tempo, pode pagar seus débitos oriundos de 

crimes tributários. 

Como alhures destacado, o Direito Penal encontra-se preenchido com bens 

jurídicos, bens estes que são definidos através da análise do contorno social e de 

políticas criminais, politicas essas avaliadas pelos legisladores para definir desde o 

quantum da reprimenda estatal até as causas de inaplicabilidade da jurisdição penal.  

A ordem tributária, como um conjunto de fatores que formam o ordenamento 

jurídico tributário, trata-se de um direito público voltado, em última análise, a 
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arrecadação de recursos que serão destinados ao cumprimento das obrigações do 

Estado. 

Nessa perspectiva, mais do que penalizar o sujeito sonegador, ou além de 

todas as funções atinentes a necessidade do Direito Penal dentro de uma sociedade 

democrática, o Estado, como legitimado do direito e também como um garantidor do 

mesmo, deve prezar pela busca do ressarcimento ao erário em primazia. De 

maneira que seja questionável o instrumento utilizado pelo Estado, que em verdade, 

deveria utilizar de outras políticas públicas para incentivar o contribuinte e não parra 

o compelir a algo, sob pena de reprimenda penal. Salvo melhor juízo, acertada a 

decisão que privilegia a reparação do dano, e, em última análise, que garanta a 

finalidade do tributo anteriormente sonegado. 

Em sendo assim, sem a inovação no campo de políticas públicas tributárias e 

sem a retirada do foco do Estado sobre seu próprio interesse (que no atual contorno 

político, muitas vezes, não se confunde com o interesse público), a saída legislativa 

da criminalização da sonegação fiscal e as causas extintivas de punibilidade prevista 

se amoldam, da melhor forma possível, à realidade nacional. 
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