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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda a extinção da punibilidade do crime previdenciário, 

previsto no artigo 168-A do Código Penal, tendo por foco principal os efeitos relativos à 

aplicação do entendimento fixado na Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal. 

A contribuição previdenciária possui natureza tributária, por ter função 

arrecadatória, e possui finalidade relevante por ser a principal fonte de custeio da Previdência 

Social e por possuir essa destinação exclusiva neste ramo da Seguridade Social. Em razão 

dessa valoração, a prática de condutas que prejudiquem o recolhimento e repasse das 

contribuições previdenciárias, atingindo o patrimônio da previdência social, gerará a 

instauração de procedimento administrativo, além de caracterizar infração penal, incorrendo o 

agente no crime de apropriação indébita previdenciária. 

Com base nas fontes consultadas, observa-se divergência de entendimentos 

entre jurisprudência e doutrina, contudo, o posicionamento atual adotado pelos tribunais 

superiores e especialmente o fixado na súmula vinculante ora mencionada, é que ainda que 

exista a previsão deste um tipo penal, não é possível o ajuizamento da ação penal antes do 

término da ação administrativa, vez que se se faz necessária a apuração da real constituição 

definitiva do crédito tributário; requisito este essencial para à propositura da ação penal. 

Esse entendimento gera na prática a suspensão do direito de punir do Estado 

bem como a suspensão da prescrição do delito, restando aguardar o término da ação fiscal. 

Em contrapartida, também conforme a jurisprudência, surge a possibilidade do responsável 

por efetuar o recolhimento dos valores à previdência aderir, a qualquer tempo, à programa de 

parcelamento do crédito, ocorre que, ao optar pelos parcelamento, e ao efetuar o pagamento 

integral do crédito e acessórios, o agente tem declarada extinta a sua punibilidade. 

Portanto, é possível verificar que por meio do entendimento atual utilizado a 

esse delito, o Estado tem renunciado ao seu direito de punir, concedendo a possibilidade de 

parcelamento a qualquer tempo, buscando exclusivamente a satisfação do crédito tributário, 

tornando a tipo penal praticamente sem efeitos. 

Palavras-chave: Contribuição. Delito. Constituição Definitiva. Parcelamento. 

Extinção. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The present work traverse the extinction of the punishment of the social 

security crime, foreseen in article 168-A of the Criminal Code, with the main focus being the 

effects related to the application of the understanding set forth in the Binding Summary 24 of 

the Federal Supreme Court. 

The social security contribution is of a tax nature, because it has a collecting 

function, and has a relevant purpose as it is the main source of Social Security funding and 

because it has this exclusive destination in this branch of Social Security. As a result of this 

valuation, the practice of conduct that impairs the collection and transfer of social security 

contributions, affecting social security assets, will lead to the establishment of an 

administrative procedure, in addition to characterizing a criminal offense, incurring the agent 

in the crime of misappropriation of social security. 

On the basis of the sources consulted, there is a divergence of understanding 

between jurisprudence and doctrine, however, the current position adopted by the higher 

courts and especially that established in the binding precedent mentioned above is that even if 

there is a criminal type, it is not possible to file a criminal action before the end of the 

administrative action, once it is necessary to determine the real definitive constitution of the 

tax credit; which is essential for the initiation of criminal proceedings. 

This understanding creates in practice the suspension of the State's right to 

punish as well as the suspension of the statute of limitations, pending the termination of the 

tax action. On the other hand, also according to the case law, it is possible for the person 

responsible for collecting the amounts to the pension plan to join, at any time, the program for 

installment payment of the credit, it occurs that, when opting for installment payments, and 

when making the full credit payment and accessories, the agent has declared his punishment 

extinguished. 

Therefore, it is possible to verify that through the current understanding used 

for this crime, the State has waived its right to punish, granting the possibility of installment 

at any time, exclusively seeking the satisfaction of the tax credit, making the type of penal 

practically without effects . 

Keywords: Contribution. Crime. Definitive Constitution. Installment. 

Extinction  
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INTRODUÇÃO 

 

O crime de apropriação indébita previdenciária, incluído no artigo 168-A do 

Código Penal pela Lei nº 9.983, de 2000, objetiva à aplicação de sanção ao indivíduo que 

deixa de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes. Essa 

proteção às contribuições da previdência social não surgiu repentinamente na legislação 

brasileira, mas foi aprimorada ao longo dos anos com base na relevância que este bem 

jurídico foi adquirindo dentro da sociedade. 

Assim como a sociedade se modifica com o decurso do tempo, seus interesses 

também se modificam, e com isso os bens jurídicos protegidos por ela se adequam aos seus 

anseios. Esses bens jurídicos mais relevantes tendem a serem protegidos por meio da criação 

de normas que visão resguardar os direitos que são considerados relevantes. 

Podemos observar, a priori, que a proteção à previdência social e suas 

contribuições não possuíam tanta independência no ordenamento, e eram incluídas juntamente 

na classificação da ordem tributária, por ter natureza arrecadatória, contudo, com a conquista 

de novos direitos e a evolução dos direitos sociais esse quadro foi se modificando e a 

previdência social passou a ganhar destaque. 

A Seguridade Social, que engloba saúde, previdência social e assistência 

social, passou a ter no ordenamento jurídico, especialmente no século XX, uma maior atenção 

e, por conseguinte, as normas que visavam sua proteção foram se adequando. 

Da mesma maneira que as normas relacionadas previdências sociais foram se 

integrando ao sistema normativo, elas também passaram a ser reguladas e protegidas no 

campo do direito penal.  

Vemos que as condutas típicas previstas nas normas sancionatórias foram 

surgindo e se adequando conforme os interesses sociais, visando sempre à proteção de 

determinado bens jurídico, e por consequência, punir o agente que ofende a integridade deste 

bem.  

Como por exemplo, vemos que os crimes contra o patrimônio, previstos no 

Código Penal, já possuíam tutela antes mesmo que fossem criadas as normas sancionatórias 

dos crimes contra a ordem tributária. Todavia, tanto os crimes contra a ordem tributária como 

os crimes contra o patrimônio já ocorriam, mas o tratamento dado aos autores desses crimes 

era distinto, e essa diferença decorria da importância dada a esses bens jurídicos.  

Assim como ocorreu aos crimes contra a ordem tributária, os crimes contra a 

Previdência Social apenas foram surgindo no decorrer do tempo, quando a violação ao 
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patrimônio da previdência social ganhou relevância; contudo, ainda sim predomina a 

diferença de tratamento aos autores desses crimes com em relação aos demais. 

Para tanto, é necessária a verificação de breve histórico da evolução legislativa, 

partindo dos crimes contra a ordem tributária, de onde partiram os crimes contra a previdência 

social, tendo por figuras em espécies estudadas as previstas na Lei nº 8.137/90, bem como a 

apresentação do histórico dos crimes contra a previdência social, e a inclusão de crimes 

previdenciários no Código Penal, dentre eles a apropriação indébita previdenciária.  

O crime de apropriação indébita previdenciária será analisado com base no 

entendimento doutrinário e jurisprudencial, para apontar as principais divergências e os 

posicionamentos predominantes. 

Por fim, após a conceituação de súmula vinculante e sua origem, em especial a 

Súmula Vinculante nº 24 do STF, buscar compreender os possíveis efeitos resultantes da 

interpretação do crime de apropriação indébita previdenciária com base no entendimento 

fixado na súmula bem como na jurisprudência, e aferir se a distinção de tratamento entre os 

autores deste delito e os demais crimes. 
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1. CAPÍTULO 1 – TIPO PENAL E SUA OCORRÊNCIA 

 

Neste capítulo será apresentado um breve histórico dos crimes contra a ordem 

econômica, em especial os crimes previstos na Lei 8.137/9, e dos crimes contra a previdência 

social, com as consequências do não repasse das contribuições recolhidas ao Estado. 

 

1.1. Crime contra a ordem Tributária 

 

Quando se fala em crime, já remetemos ao Código Penal Brasileiro, por ser 

este um conjunto de normas sancionatória que surgiram “com a função de protecção de bens 

fundamentais da comunidade”.1  

Dentre esses bens podemos mencionar a ordem tributária. Esta, “definida nos 

artigos 145 e seguintes da Carta Magna, é, indubitavelmente, um bem jurídico de extrema 

importância, por abarcar em seu conceito a função social e fundamental do tributo.”2  

 

1.1.1. Antecedentes 

 

Em se tratando de crimes contra a ordem tributária, o código vigente, Decreto-

Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940, não possui um título específico para tratar desses 

crimes, e diante disso, surgem muitas críticas; especialmente em contraste ao Título II – Dos 

Crimes contra o Patrimônio. 

Dentre as críticas apresentada, há o argumento de que o fato do Código Penal 

não possuir um título exclusivo para os crimes tributários gera distinção não apenas em 

quanto às tipificações, ou seja, o legislador ter dado uma maior relevância aos crimes 

patrimoniais que aos crimes tributários, mas em consequências práticas, pois nos crimes 

contra a ordem tributária “os danos provocados à economia são muito mais expressivos do 

que aqueles causados pelos crimes tradicionais contra o patrimônio.”3  

                                                 
1 VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. Processo Penal: Tomo I. 3. ed., rev., atual. e aument. - Coimbra: 
Almedina, 2010, p. 24. (Manuais universitários). 
2 ZANELLA, Everton Luiz. Proteção penal deficiente nos crimes contra a ordem tributária. Centro de 
Apoio Operacional Criminal do Ministério Público do Estado de São Paulo. São Paulo, 28 de outubro de 2015. 
Disponível em http: <//www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_criminal/Artigos>. Acesso em: 18 maio 2019, 
p. 01 
3 KERN, Alexandre. O controle penal administrativo nos crimes contra a ordem tributária. – Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2002, p. 45. 
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Outra crítica feita também é em razão da diferenciação de tratamento aos 

sujeitos ativos desses crimes, conforme menção abaixo: 

O sistema penal brasileiro repousa na visão iluminista e humanista segundo a 
qual o criminoso é antes de tudo uma vítima de suas condições de vida. O 
criminoso econômico, no entanto, não cabe nessa representação. Seu 
percurso reflete, ao contrário, uma superadaptação e uma naturalidade 
sociais notáveis. Edwin Sutherland (1940), na obra seminal que cunhou a 
expressão “crime do colarinho branco”, já constatou que, enquanto os 
delinquentes comuns reconhecem que são criminosos e são considerados 
como tal pelo público, os delinquentes “de colarinho branco” são estimados 
por todos como homens de bem e honrados. 4  

Esse próprio reconhecimento que os criminosos têm de si mesmos, em especial 

os autores de crimes comuns, nada mais é do que um molde aplicado pelo próprio sistema 

para escolherem quem pretendem punir, e criaram uma diferenciação de tratamento aos 

autores dos crimes, geralmente envolvendo burocracia: 

Os legisladores projetam a punição em abstrato, o que é chamado de 
criminalização primária. A criminalização primária é um projeto legal tão 
grande que, no sentido estrito, envolveria quase toda a população. É um 
programa irrealizável que é realizado de forma muito limitada, uma vez que 
somente em um pequeno número de casos as agências executivas selecionam 
pessoas sobre as quais exercem poder punitivo (essa opção é chamada de 
criminalização secundária). A desproporção entre o que é programado pela 
criminalização primária e o que é feito pela escola secundária é imensurável, 
de modo que o último inevitavelmente tem um espaço muito grande de 
arbitragem seletiva. Esta discrição não é exercida pelo acaso ou pela 
seriedade do crime, mas seguindo as regras de todas as burocracias: é feito 
da forma mais simples e que causa menos conflitos. Isso resulta em uma 
seleção preferencial de acordo com os estereótipos.5 

Na mesma linha de pensamento vemos que Ela Wiecko Volkmer de Castilho, 

“lamenta que até hoje não tenha ocorrido a necessária revisão sistemática da parte especial” 6 

                                                 
4 KERN, Alexandre. O controle penal administrativo nos crimes contra a ordem tributária. – Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2002, p. 17. 
5 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Estructura Básica del derecho penal. [s.n.]. Disponível em: 
<http://www.matiasbailone.com/dip/Zaffaroni%20%20Estructura%20Basica%20de%20Derecho%20Penal.pdf>. 
Acesso em: 19 maio 2019, p. 04. No original: “Los legisladores proyectan la punición en abstracto, lo que se 
llama criminalización primaria. La criminalización primaria es un proyecto legal tan enorme que en sentido 
estricto abarcaría a casi toda la población. Es un programa irrealizable que se cumple en muy escasa medida, 
pues sólo en un pequeño número de casos las agencias ejecutivas seleccionan a personas sobre las que ejercen el 
poder punitivo (esta se-lección se llama criminalización secundaria). La desproporción entre lo programado por 
la criminalización primaria y lo realizado por la secundaria es inconmensurable, por lo que esta última 
inevitablemente tiene un amplísimo espacio de arbitrio selectivo. Este arbitrio no se ejerce al azar ni por la 
gravedad del delito, sino siguiendo las reglas de todas las burocracias: se hace lo más sencillo y lo que ocasiona 
menos conflictos. De ello resulta una preferente selección conforme a estereotipos.” 
6 CASTILHO, 1998, p.114 apud KERN, 2002, p. 45. 
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do Código Penal, bem como, Lola Aniyar de Castro, que afirmou “que o custo dos crimes 

econômicos é muito maior do que todos os furtos, roubos e assaltos do país.”7 

Ocorre que, mesmo que os crimes contra a ordem tributária não tenham no 

Código Penal “um tratamento da questão da evasão tributária elaborada com o mesmo 

detalhamento que o referente à tutela do patrimônio individual8”, ou seja, sobressaído em um 

Título, vemos que eles passaram a ser tipificados aos poucos ao longo dos anos, de forma que 

“o Estado passou a tipificar de forma específica algumas condutas que acarretasse evasão 

tributária.” 9 

Tanto no âmbito da previdência social como no tributário, diversos dispositivos 

surgiram e foram modificados para que chegássemos à legislação atual, como alguns 

exemplos cronologicamente elencados10 a seguir: o Decreto-Lei n. 65, de 14 de dezembro de 

1937; a Lei n. 3.807, de 26 de agosto de 1960; o Decreto n. 48.959-A, de 19 de setembro de 

1960; a Lei n. 4.357, de 16 de julho de 1964; a Lei n. 4.729, de 14 de julho de 1965; o 

Decreto-lei n. 66, de 21 de novembro de 1966; o Decreto n. 58.400, de 10 de maio de 1966; o 

Decreto n. 60.501, de 14 de março de 1967; o Decreto-Lei n. 326, de 8 de maio de 1967; a Lei 

n. 5.569, de 25 de novembro de 1969; o Decreto n. 72.771, de 6 de setembro de 1973; a Lei n. 

6.243, de 24 de setembro de 1975; o Decreto n. 77.077, de 2 janeiro de 1976; o Decreto n. 

85.450, de 4 de dezembro de 1980; o Decreto n. 89.312, de 23 de janeiro de 1984 e a Lei n. 

7.505, de 2 de julho de 1986. 

Ademais, outros dois dispositivos que surgiram foram: a Lei n. 8.137, de 27 de 

dezembro de 1990, que “disciplinou, de forma abrangente, os crimes contra a ordem 

tributária; criando figuras típicas até então inexistentes, ora pela remodelagem de anteriores, 

ora pela inserção de tipos totalmente inéditos”11; e a Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, que 

surgiu paralelamente e “disciplinou a omissão de contribuição social devida por agente de 

retenção, e a evasão desse objeto material mediante fraude” 12. 

E posteriormente vieram algumas modificações por meio dos seguintes 

dispositivos13: o Decreto n. 336, de 7 de dezembro de 1991; a Lei n. 8.313, de 23 de 

dezembro de 1991; a Lei Complementar n. 70, de 30 de dezembro de 1991; a Lei n. 8.866, de 
                                                 
7 CASTRO, 1983, p.82 apud KERN, 2002, p. 45. 
8 ANDREAS, Eisele. Crimes contra a ordem tributária. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Dialética, 
2002, p. 25. 
9 Ibidem, p. 26. 
10 Cf. ANDREAS, 2002, p. 26-29. 
11 ANDREAS, op. cit., p. 27-28. 
12 Idem. 
13 Idem. 
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11 de abril de 1994; a Lei n. 8.884, de 11 de junho de 1994; e a Lei n. 9.983/2000, que alterou 

o Código Penal, trouxe de forma taxativa o rol de crimes contra a Previdência Social. 

 

1.1.2. Definição pela Lei 8.137/90 

 

Vemos que diversas normas foram elaboradas ao longo dos anos até que se 

chegasse à da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que disciplina os crimes contra a 

ordem tributária. Em seu projeto de lei elaborado havia a seguinte motivação de criação: 

A Exposição de Motivos (EM) nº88, de 28/03/2090, que acompanhou o 
Projeto de Lei nº 4.728/90, que deu origem à Lei nº 8.137, de 27.12.90 [...], 
deixa claro que o legislador quis fortalecer o sistema de arrecadação 
tributária, coibindo a sonegação e a evasão, mediante a imposição de sanções 
penais ainda mais severas, bem como criando novos tipos penais, para suprir 
“imprecisões” e “lacuna” de leis penais tributárias anteriores.14 

Tendo em vista que os tributos “são a principal fonte de receita pública 

derivada, e se caracterizam pela distribuição do financiamento do Estado entre os seus 

sujeitos integrantes, na medida de suas capacidades econômica”15, “alguns setores da doutrina 

e jurisprudência entendem que a legislação penal que regulamenta a evasão tributária possui 

como finalidade primordial a função instrumental de cobrança, conferindo um grau de 

coercibilidade mais acentuado à legislação administrativa”.16 

Assim, diante de ilícitos penais tributários, que são “atos comissivo ou 

omissivo contrário à lei, relacionado com a obrigação tributária principal (pagamento de 

tributo ou multa pecuniária, conforme art. 113, § 1º, do CTN) ou obrigações acessórias 

(prática ou abstenção de ato no interesse da arrecadação ou fiscalização tributária, conforme o 

art. 113, §2º, no CTN)”17, o Direito Tributário Penal surge com a finalidade de coibir tais 

práticas: 

O Direito Tributário Penal abarca todas as infrações tributárias decorrentes 
do descumprimento de obrigações tributárias principais ou acessórias, vale 
dizer, alcança todas as condutas comissivas ou omissivas que, por afrontosas 

                                                 
14 KERN, Alexandre. O controle penal administrativo nos crimes contra a ordem tributária. – Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2002, p. 48-50. 
15 ANDREAS, Eisele. Crimes contra a ordem tributária. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Dialética, 
2002, p. 13. 
16 Idem. 
17 HARADA, Kiyoshi; MUSUMECCI FILHO, Leonardo. Crimes contra a ordem tributária. São Paulo: Atlas, 
2012, p. 58. 
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às normas tributárias de natureza substancial ou formal, ensejam sanções de 
natureza administrativa. 18 

Muitas vezes, alguns crimes contra a ordem tributária são elaborados não 

contendo “uma descrição fechada do fato supostamente proibido, de modo que eles formam 

normas incompletas que requerem integração com outro órgão regulador, natureza - em 

princípio - legal ou regulamentar”19, como por exemplo: 

Alguns crimes contra a ordem tributária são descritos mediante leis penais 
em branco, porque os tipos que os descrevem contêm elementos cujo 
conteúdo é estabelecido, por exemplo, pelo Direito Tributário, como ocorre 
com as elementares “tributo”, “prazo legal”, “sujeito passivo”, entre outras.20 

Essa complementação decorre da necessidade de outra área do direito 

complementar a interpretação de uma norma, no caso estudado o Direito Tributário 

complementa a norma sancionatória trazendo elementos próprios do seu ramo. 

 

1.1.2.1. Figuras tributárias em espécie 

 

Iremos analisar suscintamente as figuras típicas que estão previstas nos artigos 

1º e 2º, da Lei nº 8.137/90. 

 

1.1.2.1.1. Artigo 1º, da Lei nº 8.137/90 

 

O artigo 1º da Lei nº 8.137/90 possui em seu conteúdo duas espécies de crimes, 

a primeira tipificada no caput e seus incisos, e a segunda no parágrafo único. A tipificação 

dessas espécies de crimes visa apenar o indivíduo que deixa de cumprir com as obrigações 

tributárias. 

 

1.1.2.1.1.1. Artigo 1º, Caput 

 

A primeira espécie de crime que está prevista no caput e seus incisos: 

                                                 
18 HARADA, Kiyoshi; MUSUMECCI FILHO, Leonardo. Crimes contra a ordem tributária. São Paulo: Atlas, 
2012, p. 90. 
19 BRANDARIZ GARCÍA, José Ángel. La Problemática De Las Normas Penales En Blanco. 2011. 
Disponível em: <http://www.ecrim.es/publications/2011/PenalesBlanco.pdf>. Acesso em: 18 maio 2019, p. 01. 
No original: “[…] no contienen una descripción cerrada del supuesto de hecho prohibido, de modo que 
conforman normas incompletas que requieren la integración con otra instancia reguladora, de naturaleza - en 
principio - legal o reglamentaria.” 
20 ANDREAS, Eisele. Crimes contra a ordem tributária. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Dialética, 
2002, p. 32. 
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[...] consiste em modalidade específica de conduta assemelhada (em parte) à 
que configura o crime de estelionato (tipificado no art. 171 do CP), 
qualificada pelo objeto (tributo ou contribuição social), sujeito passivo direto 
ou vítima imediata (Fazenda Pública), e pelo meio fraudulento (condutas 
descritas nos diversos incisos do caput do dispositivo). 21 

Nesta primeira parte do artigo 1º, está descrita no caput a definição do crime e 

nos seus cinco incisos estão descritas as condutas pelas quais o agente pode cometer o ilícito:  

O legislador, no caput, estabeleceu uma definição genérica do crime contra a 
ordem tributária, especificando, em cada um dos incisos, as condutas 
incriminadas, numa técnica legislativa casuística e pormenorizada.22 

A definição genérica do caput do artigo consiste na supressão ou redução de 

tributo, ou seja, para incorrer neste delito é necessário que aquele responsável por recolher e 

repassar determinado tributo tenha descumprido com a obrigação tributária. Portanto, 

podemos dizer que: 

O autor do crime tipificado no caput do art. 1º da Lei nº 8.137/90 é (via de 
regra) o sujeito que tem o dever de recolher o tributo (contribuinte ou 
responsável) e, voluntária e conscientemente, assim não o faz (autor 
material), ou determina (autoria intelectual) que terceiro (preposto) assim aja 
em seu nome ou representação (co-autoria ou autoria mediata). Portanto, 
geralmente o sujeito ativo do crime é o sujeito passivo da obrigada tributária, 
o qual é a pessoa legalmente determinada como o obrigado ao recolhimento 
do tributo. Porém essa espécie delitiva não configura crime próprio, pois o 
fato pode ser realizado por outra pessoa que não seja o sujeito passivo da 
relação jurídica de cunho tributário.23 

O descumprimento da obrigação pode se dar pela supressão ou pela redução de 

tributo, tendo esses vocábulos as seguintes definições: 

Supressão é a evasão total, consistente no não pagamento do tributo devido, 
ou seja, a conduta omissiva de não recolher o que deve ser pago (sequer em 
parte). É a completa inadimplência da prestação de uma determinada 
obrigação tributária (principal), deixando de entregar ao credor o objeto 
daquela prestação (tributo ou contribuição social). Redução é a supressão 
parcial, decorrente do pagamento incompleto do valor que configura o objeto 
da prestação da obrigação tributária. É a realização não integral da prestação 
(recolhimento de parte do tributo ou contribuição social devidos). Com a 
redução, o agente paga apenas uma parcela do que deveria.24 

Trata-se de crime plurissubsistente, pois pode ser praticado mediante mais de 

uma conduta possível, ou seja, aquelas descritas nos incisos deste artigo, ou seja: 

                                                 
21 ANDREAS, Eisele. Crimes contra a ordem tributária. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Dialética, 
2002, p. 139. 
22 KERN, Alexandre. O controle penal administrativo nos crimes contra a ordem tributária. – Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2002, p. 51. 
23 ANDREAS, op. cit., p. 140. 
24 Ibidem, p. 142. 
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[...] o fato típico não se configura com a mera redução ou supressão do 
tributo, devendo esta ser consequência (resultado) de um comportamento 
anterior (meio) de conteúdo fraudulento (descrito nos incisos do dispositivo). 
Além disso, limita a hipótese típica à realização das condutas instrumentais 
previstas nos incisos do dispositivo, motivo pelo qual se a evasão foi 
implementada mediante a prática de outra conduta, não descrita nos 
dispositivos legais aos quais se refere o caput (incisos), o fato será atípico.25 

Ademais, deve ocorrer de maneira dolosa, sendo que o “elemento subjetivo 

animador da conduta nuclear do tipo descrita no caput do dispositivo é o dolo genérico, pois a 

finalidade necessária à sua configuração restringe-se à obtenção do resultado. ”26 

Por ser de crime material, é necessária a produção de resultado para que ocorra 

a consumação do delito, assim, é necessário que tenha ocorrido a supressão ou redução de 

tributos; sendo o momento “consumativo não é o da realização da conduta antecedente e 

preparatória (descrita nos incisos do caput), mas o da expiração do prazo para o recolhimento 

do tributo. ”27 

Assim, a consumação se resume na quantidade de objetos atingidos quando da 

expiração do prazo para o recolhimento do tributo, e não a quantidade de condutas realizadas 

para a consumação do delito, atos descritos nos incisos. “O que identifica cada crime (em sua 

individualidade) não é o número de condutas realizadas, mas a quantidade de objetos matérias 

sobre os quais estas recaem.” 28  

 

1.1.2.1.1.2. Artigo 1º, parágrafo único 

 

A segunda espécie de crime encontra-se no artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 

8.137/90, que ocorre por meio da “vontade deliberada de não atender à ordem da 

autoridade”29, podendo suceder de forma omissiva, pela não obediência à ordem, ou 

comissiva, tanto pelo atendimento parcial da ordem como na simulação do atendimento à 

ordem, “mediante prestação diversa do objeto da exigência fiscal”.30 

Esse delito, em divergência com outras normas de proteção à ordem tributária, 

“não tutela o patrimônio público (embora possa conferir-lhe tutela de forma indireta), mas a 

                                                 
25 ANDREAS, Eisele. Crimes contra a ordem tributária. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Dialética, 
2002, p. 143. 
26 Ibidem, p. 144. 
27 Ibidem, p. 146. 
28 Ibidem, p. 147. 
29 Ibidem, p. 166. 
30 Idem. 
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eficácia da atividade administrativa de fiscalização, caracterizando um uso funcional 

(utilitarismo) do Direito Penal. ”31 

Não se trata de crime próprio, “pois no tipo não está descrita qualquer 

qualidade específica do sujeito (além do dever legal de atender à ordem).” 32 Desse modo, o 

autor do delito será o sujeito a quem foi dirigida ordem e que tem o dever de informar e 

fornecer ao fisco o que lhe for exigido; especialmente quando se tratar de solicitações para 

fins de fiscalização. Destarte:  

Os sujeitos passivos da obrigação tributária (contribuintes e responsáveis 
tributários), assim como as pessoas que realizem atividades com estes 
relacionadas, têm o dever de exibir aos fiscais (quando lhes for exigido) 
todos os documentos referentes aos fatos sujeitos à tributação, assim como 
lhes franquear a entrada nos estabelecimentos comerciais e acesso aos 
registros, documentos e bens existentes no local, que tiverem relação com a 
atividade desenvolvida [...]. Portanto, se o conteúdo da ordem tiver natureza 
fiscal/tributária, seu descumprimento configura o fato típico descrito no art. 
1º, parágrafo único, da Lei nº 8.137/90, e não no art. 330 do CP, pois o 
concurso aparente de leis é afastado pela aplicação do critério da 
especialidade. 33 

Ademais, “trata-se de crime formal, pois se consuma com a conduta do sujeito 

consistente em desatender a exigência da autoridade (o que é aferido pela expiração do prazo 

no qual deveria ter sido cumprido o dever)”34, deste modo, não é necessária a produção de 

resultado. 

 

1.1.2.1.2. Artigo 2º, da Lei nº 8.137/90 

 

No artigo 2º da Lei nº 8.137/90 está descrito no caput que constitui crime da 

mesma natureza aquele elencados nos incisos subsequentes. Diante dessa redação, pode-se 

dizer que: 

O texto do art. 2º, caput, da Lei nº 8.137/90, apenas indica que os crimes 
descritos em seus incisos possuem a mesma natureza dos crimes tipificados 
no art. 1º, ou seja, estão incluídos na espécie dos crimes contra a ordem 
tributária. Essa disposição possui cunho meramente explicativo, pois a 
classificação de um crime em uma espécie decorre de sua natureza, a qual é 
determinada pelo bem jurídico tutelado e não pelo nome indicado em lei. 

                                                 
31 ANDREAS, Eisele. Crimes contra a ordem tributária. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Dialética, 
2002, p. 161. 
32 Ibidem, p. 162. 
33 Ibidem, p. 160. 
34 Ibidem, p. 166-167. 
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Portanto, nada obsta que outros dispositivos penais descrevam tipos que 
possuam a mesma natureza. 35 

Portanto, o este artigo possui rol exemplificativo, possibilitando que outros 

tipos penais de mesma natureza venham surgir, como por exemplo, o artigo 168-A, que foi 

incluído no Código Penal pela Lei nº 9.983/00, e que analisaremos adiante. 

Tais crimes são considerados crimes formais ou de mera conduta. 

Os crimes definidos nesse art. 2º são formais, ou de mera conduta, vale 
dizer, restam consumados independentemente do resultado. Isto, porém, não 
quer dizer que o elemento subjetivo seja irrelevante. Os crimes de que se 
cuida somente se configuram com a presença do dolo específico. Em outras 
palavras, o dolo específico é elementar do tipo.36 

 

1.2. Crimes contra a previdência social 

 

1.2.1. Antecedentes 

 

Da mesma maneira como ocorreu aos crimes contra a ordem tributária, foi-se 

necessária à modificação de variada normas para se chegar a atual situação normativa 

brasileira com relação aos crimes contra a previdência social. Como podemos conferir no 

tópico anterior, os crimes previstos no Artigo 2º, da Lei nº 8.137/90 deixaram aberto um rol 

exemplificativo para o surgimento de outras normas que também possuem natureza tributária, 

seja em relação ao recolhimento de tributos ou contribuições. 

Em breve histórico37, tomamos por início a promulgação do Código Penal da 

República de 1890. Esse estatuto foi “elaborado com demasiada celeridade, [mas] deixava 

muito a desejar”.38 Consequentemente, diversas normas penais foram criadas com a finalidade 

de complementar a legislação após o Código de 1890, contudo, diante da “excessiva 

quantidade de disposições dificultava a solução dos problemas jurídicos. ”39 

Neste quadro, por meio da iniciativa do desembargador Vicente Piragibe, 

houve a consolidação de todas essas normas junto ao Código de 1980 por meio do Decreto n. 

                                                 
35 ANDREAS, Eisele. Crimes contra a ordem tributária. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Dialética, 
2002, p. 168. 
36 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 36. ed., rev. e atual. - São Paulo: 2015, p. 502. 
37 Cf. MONTEIRO, 2003, p. 08-14. 
38 MONTEIRO, Antonio Lopes. Crimes Contra a Previdência Social: Lei n.9.983, de 14 de julho de 2000: 
texto, comentário e aspectos polêmicos. 2. ed. - São Paulo: Saraiva, p. 09. 
39 Idem. 
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22.213, de 14 de dezembro de 1932. “Essa Consolidação das Leis Penais vigorou até o atual 

Código de 1940. ”40  

No âmbito da Previdência Social, até então, o crime que se assemelhava ao 

atual crime de apropriação indébita previdenciária, que estudaremos adiante, era o previsto no 

artigo 331, n. 2, da Consolidação das Leis Penais de 1932. “Talvez o primeiro dispositivo 

incriminador nesse sentido tenha sido o art. 5º do Decreto-Lei n.65, de 14 de dezembro de 

1937” 41, isso por que, tal dispositivo remetia a aplicação das sanções do artigo 331, n. 2, do 

Código de 1890 ao empregador que retivesse contribuições recolhidas de seus empregados. 

“Foi, contudo, a partir da Lei Orgânica da Previdência Social – LOPS (a Lei n. 

3.807, de 26-8-1960), marco da unificação da Previdência Social no Brasil, que o Estado e 

preocupou em incluir nos diplomas previdenciários normas penais incriminadoras”42, nestes 

diplomas que surgiam havia descrição das condutas que poderiam ser criminalizadas, contudo 

as sanções aplicadas a esses fatos ilícitos eram remetidos a outros dispositivos penais. Alguns 

daqueles exemplos são: a Lei n. 4.357 de 1964; o Decreto-Lei n. 66, de 1967, que alterou 

diversos dispositivos da LOPS; o Decreto-Lei n. 326, de 1967; o Decreto n. 77.077, de 2 

janeiro de 1976; e a Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991. 

Contudo, com o surgimento da Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que 

definiu os crimes contra a ordem tributária, ut retro, “deu-se mais um passo, pois houve a 

revogação tácita das figuras anteriores de apropriação indébita, visto que a matéria foi 

inteiramente regulada pelo novo diploma. ”43 

Por fim, resta destacar que, em 17 de julho de 2000, por intermédio da Lei 9.983, houve a 

seguinte alteração no Código Penal: 

O primeiro dispositivo redefine, sob o aspecto formal (modificação a 
redação do tipo), as condutas descritas no art. 95, d, e, e f, da Lei n. 
8.212/91, denominando-as de apropriação indébita previdenciária. O 
segundo, reformulou os fatos tipificados no art. 95, a, b e c, da Lei n. 
8.212/91, transformando-os em crimes materiais.44 

Em razão nova redação pela Lei nº 9.983/90, foram incluídos no Código Penal 

novas tipificações, como o crime de apropriação indébita previdenciária (artigo 168-A) e o 

                                                 
40 MONTEIRO, Antonio Lopes. Crimes Contra a Previdência Social: Lei n.9.983, de 14 de julho de 2000: 
texto, comentário e aspectos polêmicos. 2. ed. - São Paulo: Saraiva, p. 09. 
41 Ibidem, p. 08. 
42 Ibidem, p. 10. 
43 Ibidem, p. 14. 
44 ANDREAS, Eisele. Crimes contra a ordem tributária. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Dialética, 
2002, p. 29. 
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crime de sonegação de contribuição previdenciária (artigo 337-A), e as condutas ora descritas 

no artigo 95 da Lei n. 8.212/91 foram revogadas. 

 

1.2.2. Seguridade social e previdência social 

 

Primeiramente, para a realização do estudo das alterações no Código Penal pela 

Lei 9.983/90, fazem-se necessárias algumas diferenciações entre seguridade social e 

previdência social.  

A primeira distinção se dá pelo conceito: 

A seguridade social pode ser conceituada como a rede protetiva formada 
pelo Estado e por particulares, com contribuição de todos, incluindo parte 
dos beneficiários dos direitos, no sentido de estabelecer ações para o 
sustento de pessoas carentes, trabalhadores em geral e seus dependentes, 
providenciando a manutenção de um padrão mínimo de vida digna.45 

Portanto, a Seguridade Social pode ser definida com um conjunto de ações 

destinado a proteger os três seguintes seguimentos: a saúde, a assistência social e a 

previdência social.  

Por sua vez, a previdência social, um dos seguimentos da seguridade social, 

pode ser definida como “seguro sui generis, pois é de filiação compulsória para os regimes 

básico (RGPS e RPPS), além de coletivo, contributivo e de organização estatal, amparando 

seus beneficiários contra os chamados riscos sociais. ”46 

A segunda distinção se dá quanto ao meio de financiamento. 

Determina a Constituição que a seguridade social será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios, e das contribuições 
sociais (art.195 da CRFB/88). O financiamento direto é feito pelas 
contribuições sociais, enquanto o indireto é realizado por meio de dotações 
orçamentárias fixadas no orçamento fiscal.47 

Conforme previsão no Título VIII – Capítulo II, da Constituição Federal, a 

Seguridade Social deve ser financiada por meio de todos os recursos arrecadados ligados a 

seu conjunto. Tal premissa decorre do fato de que “o sistema previdenciário deve ser 

autossustentável, isto é, deve financiar-se a partir das contribuições de seus beneficiários, 

direitos ou indiretos, evitando-se uma dependência indevida de recursos estatais. ”48 

                                                 
45 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 21. ed. – Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 05. 
46 Ibidem, p. 27. 
47 Ibidem, p. 84. 
48 Ibidem, p. 29. 
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Todavia, as contribuições arredadas pela previdência social podem tão somente 

ser destinadas e vinculadas ao custeio da previdência social. Portanto, “todas as contribuições 

sociais têm sua arrecadação ligada à seguridade social, porém somente as previdenciárias são 

vinculadas a um único segmento da seguridade, que é a previdência social”.49 

 

1.2.3. Alteração no Código Penal pela Lei 9.983/00 

 

Em razão das contribuições previdenciárias recolhidas possuírem finalidade e a 

relevância de custear a Previdência Social, os indivíduos que praticassem atos buscando 

frustrar o mecanismo de financiamento deveriam ser apenados. Deste modo, por meio da Lei 

9.983/00, foram incluídos novos tipos penais ao Código Penal, com sanções específicas aos 

crimes contra a previdência social, e os antigos dispositivos foram revogados. 

Os crimes contra a Previdência Social estavam inicialmente capitulados no 
art. 96 da Lei nº 3.807, de 26-8-1960, [...] depois, passaram a ser regulados 
pela Lei nº 8.212, de 24-7-1991,..., por sua vez, o art. 95 da Lei nº 8.212/91 
descrevia os crimes nas letra a a j. O art. 95 da Lei nº 8.212/91 foi revogado 
pela Lei nº 9.983, de 14-7-2000, que alterou o Decreto-lei nº 2.848, de 7-12-
1940, Código Penal, introduzindo novos artigos tipificando crime contra a 
Previdência Social.50 

Os tipos penais incluídos no Código Penal foram os seguintes: 

 Artigo 168-A do CP – Apropriação indébita previdenciária. Tem por 

bem jurídico tutelado “o patrimônio da Previdência Social que, juntamente com a saúde e a 

assistência social, integra a Seguridade Social. ”51 

 Artigo 313-A do CP – Inserção de dados falsos em sistema de 

informações (que se trata de peculato eletrônico). Visa proteger a “administração pública em 

geral nos seus aspectos patrimonial e moral, notadamente, os seus sistemas informatizados ou 

o banco de dados. ”52 

 Artigo 313-B do CP – Modificação ou alteração não autorizada de 

sistema de informações. “A exemplo do crime anterior, o objeto jurídico é a administração 

pública, notadamente seus sistemas de informações ou programa de informática, hoje, cada 

vez mais utilizados na seara do Direito Tributário. ”53 

                                                 
49 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 21. ed. – Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 121. 
50 HARADA, Kiyoshi; MUSUMECCI FILHO, Leonardo. Crimes contra a ordem tributária. São Paulo: Atlas, 
2012, p. 181. 
51 Ibidem, p. 183. 
52 Ibidem, p. 200. 
53 Ibidem, p. 203. 
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 Artigo 337-A do CP – Sonegação de Contribuição previdenciária. “O 

interesse jurídico tutelado pela norma é o patrimônio da Previdência Social.”54  

 

1.3. O não repasse das contribuições e suas implicações 

 

Em razão da necessidade de recolhimento e repasse das contribuições 

previdenciárias à Receita Federal, para fins de custeio da Previdência Social, condutas que 

frustrarem tais repasses gerarão implicações ao sujeito passivo da obrigação de natureza 

tributária.  

Antes da instauração do processo penal, a fim de apurar a ocorrência de um 

crime contra a previdência social, será iniciado um procedimento de fiscalização pela Receita 

Federal a fim de apurar o que de fato ocorreu quando do não recebimento das contribuições. 

 

1.3.1. Procedimento de fiscalização pela Receita Federal 

 

Para que o procedimento de fiscalização seja iniciado de modo válido é 

necessária à realização por autoridade administrativa competente; e “em matéria de 

fiscalização é regulada na legislação tributária.” 55  

As contribuições previdenciárias, por possuir natureza tributária, são incluídas 

no âmbito tributário, e o procedimento de fiscalização é realizado pela Secretaria da Receita 

Federal, “o órgão central de direção superior, subordinado ao Ministério da Fazenda, 

responsável pela administração dos tributos internos e aduaneiros da União ”56, que tem como 

objetivos: 

[...] a) dinamizar a administração tributária, tornando-a capaz de gerenciar 
vários tributos (inclusive o da área aduaneira), maximizando a utilização de 
recursos humanos e materiais; b) apresentar a administração tributária como 
uma única frente ao contribuinte e; c) definir critério claros e eficiente de 
descentralização, com grande autonomia dos órgãos locais de ponta.57 

Tal órgão “exerce as funções de planejamento, controle, supervisão, avaliação 

das atividades de arrecadação, fiscalização, tributação, tecnologia, além da promoção de 
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atividades de integração fisco-contribuinte.”58 Tem por estrutura básica dois níveis: o 

centralizado e o descentralizado, sendo que “o primeiro desenvolve atividades normativas, de 

supervisão e de planejamento, enquanto o último desenvolve as funções de execução e de 

operação, sob as diretrizes emanadas pelos órgãos Centrais.”59 

Esse procedimento administrativo tramitará até poder se transformar em 

processo administrativo, quando da impugnação do sujeito passivo da obrigação de natureza 

tributária. O processo administrativo busca: 

[...] verificar a ocorrência de um fato gerador, identificar a matéria tributável 
e o sujeito passivo da obrigação tributária, quantificar o tributo devido e, se 
for o caso, propor a aplicação de penalidade cabível [...] Uma vez notificado 
o sujeito passivo desse ato do lançamento, tem-se por definitivamente 
constituído o crédito tributário. Se o sujeito passivo atender à notificação e 
promover o pagamento da quantia exigida, extingue-se definitivamente o 
crédito tributário. Se o sujeito opuser resistência à pretensão do fisco 
apresentando impugnação ao auto de infração, instaura-se o processo 
administrativo tributário como meio de solução da lide. Esse processo deverá 
ser ultimado antes da consumação do prazo prescricional de cinco anos que 
começou a fluir a partir da constituição definitiva do crédito tributário pela 
notificação do lançamento.60 

Pela doutrina o processo administrativo tributário se divide em cinco espécies: 

“(a) determinação e exigência do crédito tributário; (b) consulta; (c) repetição de indébito; (d) 

parcelamento de débito; (e) reconhecimento de direito.”61  

Na espécie de determinação e exigência do crédito será o momento em que o 

crédito tributário será apurado, constituído e cobrado, e essa espécie se divide em duas fases: 

“(a) unilateral ou não contenciosa e (b) bilateral, contenciosa ou litigiosa.”62 

Na primeira fase do processo temos o início da fiscalização, da seguinte 

maneira: 

Ordinariamente a ação fiscal tem início com a lavratura de um termo, 
denominado “Termo de Início de Fiscalização”, mas pode iniciar-se com 
atos outros (...). Para evitar que a autoridade pratique o ato que formaliza o 
início da fiscalização e efetivamente não a realize, a legislação geralmente 
fixa prazo de validade daquele ato inicial, vale dizer, do termo de início de 
fiscalização. (...) A fase não contenciosa ou unilateral termina com o termo 
de encerramento de fiscalização, que será acompanhado de um auto de 
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infração nos casos em que alguma infração da lei tributária tenha sido 
constatada. 63 

Observa-se que é necessário o respeito ao prazo estabelecido na legislação a 

fim de que a fiscalização ocorra de maneira célere, caso contrário, se ocorresse apurações com 

prazo indeterminados o contribuinte sofreria prejuízos, e este “não está obrigado a submeter-

se a não ser o mínimo necessário.” 64  

Já na segunda fase inicia-se: 

[...] com a impugnação do lançamento, vale dizer, com a impugnação 
formulada no auto de infração. Seguem-se os autos de instrução do processo, 
com realização de diligências e de perícias, quando necessárias, e o 
julgamento em primeira instância. [...] Da decisão do órgão de primeiro 
grau, geralmente monocrático, cabe recurso para um órgão superior, 
geralmente colegiado. A depender da estrutura deste, pode ainda haver um 
recurso especial cuja finalidade essencial é preservar a uniformidade dos 
julgados do órgão.65 

Portanto, as fases do processo administrativo ocorrerão, suscintamente, da 

seguinte maneira. Se, na primeira fase, constatou-se a ocorrência de um fato gerador, ocorreu 

o lançamento, e o contribuinte foi notificado realizar o pagamento da obrigação tributária, 

com a constituição do crédito tributário, o contribuinte poderá ou não efetuar o pagamento. 

Ao optar por não efetuar o pagamento e impugnar os argumentos do fisco no auto de infração, 

passa-se a segunda fase. 

Na segunda fase, denominada bilateral, contenciosa ou litigiosa, serão 

realizados os procedimentos necessários até se chegar a prolação de uma decisão de primeiro 

grau, cabendo ainda recurso. Restando ainda ao contribuinte, “nestes casos, a seu dispor o 

processo judicial, mediante o qual se opera o controle da legalidade dos atos da 

Administração Tributária pelo Poder Judiciário. ”66 

 

1.3.2. Representação para fins penais 

 

O procedimento de fiscalização, realizado pela Secretaria da Receita Federal, 

tem a finalidade de verificar a ocorrência de um fato gerador, e após a verificação e a 

ocorrência do lançamento, o contribuinte será notificado a fim de realizar o pagamento da 

obrigação.  
                                                 
63 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 36. ed., rev. e atual. - São Paulo: 2015, p. 461-
462. 
64 Ibidem, p. 256. 
65 Ibidem, p. 462-463. 
66 Ibidem, p. 473. 
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Como apontado no tópico anterior, o contribuinte terá a duas opções: efetuar o 

pagamento da obrigação tributária ou impugnar os argumentos do auto de infração do fisco 

dando continuidade no processo administrativo. Ocorre que, a possibilidade de representação 

para fins penais do sujeito passivo da obrigação tributária, sofrer o ônus em âmbito penal, 

dependerá exclusivamente do mérito de sua impugnação. 

Para averiguação de eventuais ocorrências de delitos é utilizado inquérito 

policial: 

O inquérito policial é um procedimento administrativo informal, cujo 
conteúdo é composto pela reunião de elemento de convicção (provas ou 
indícios) que demonstrem a ocorrência de um delito e identifiquem sua 
autoria. [...] Como ação penal referente aos crimes contra a ordem tributária 
é pública incondicionada, o inquérito policial cujo objeto seja a apuração 
dessa espécie de delito, deve ser instaurado de ofício pela autoridade 
policial, ou mediante requisição da autoridade judiciária o órgão do 
Ministério Público.67 

Durante o procedimento do inquérito policial o fator relevante é a 

inadimplência da obrigação tributária e não o fato de existir ou não o crédito tributário, 

conforme trecho a seguir: 

Sendo o objeto da investigação a ocorrência do crime, o qual (no caso em 
que seu substrato material consista em evasão tributária) se configura com a 
inadimplência penalmente tipificada da prestação de uma obrigação 
tributária, eventual inexistência de lançamento do crédito correspondente no 
procedimento administrativo (inscrição em dívida ativa), não obsta 
instauração do inquérito policial, pois o objeto do lançamento (crédito) não 
integra o conteúdo do fato típico penal (ou seja, é irrelevante em face da 
conduta que implementa a evasão). Portanto, o simples fato de o sujeito 
passivo da obrigação tributária impugnar administrativa ou judicialmente o 
lançamento do crédito, não deve acarretar o trancamento do inquérito 
policial, porque o objeto da investigação não é o crédito tributário, mas o 
fato típico que possui entre suas elementares do tributo.68 

Ainda: 

Como a matéria objeto da decisão no procedimento administrativo (ou 
processo judicial) pode ser um pressuposto para o reconhecimento da própria 
tipicidade do fato na esfera penal (quando versar sobre a própria obrigação 
tributária e não apenas sobre o crédito tributário correspondente), consiste 
em uma questão prejudicial ao reconhecimento do crime. Por este motivo, 
sempre que houver impugnação, por parte do suposto autor do crime contra a 
ordem tributária, ao procedimento de lançamento do crédito referente à 
obrigação decorrente do substrato fático respectivo, é recomendável que o 
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órgão do Ministério Público avalie o conteúdo da referida impugnação antes 
de decidir acerca da propositura da ação pena.69 

Assim, se foi constatada que a inadimplência da obrigação tributária o crime 

estará configurado, independentemente de o contribuinte estar impugnado a inexistência de 

lançamento do crédito tributário, assim, o inquérito poderá prosseguir com as investigações. 

Todavia, se o contribuinte estiver impugnando administrativamente a existência da obrigação 

tributária (tributo ou contribuição), e sua impugnação for comprovada, o inquérito deverá ser 

arquivado. 

Caso a existência da própria relação jurídica de cunho obrigacional (ou seja, 
a existência do tributo, e não apenas do crédito correspondente) seja o objeto 
de discussão (seja na esfera administrativa ou judicial), o indiciado poderá 
juntar nos autos do inquérito policial suas considerações (...). Se o 
investigado demonstrar a inexistência do tributo ou contribuição social em 
tese (decorrente da inexistência da própria obrigação tributária), o inquérito 
policial deverá ser arquivado, devido à atipicidade do fato (pela ausência de 
elementar tributo70 

Outrossim, se o contribuinte tenha aderido ao programa de parcelamento, por 

possuir efeito suspensivo, deverá o inquérito policial ser arquivado. 

Com o advento da norma veiculada pelo art. 15 da Lei nº 9.964/2000, que 
conferiu à concessão da moratória (parcelamento) o efeito suspensivo da 
pretensão punitiva do Estado em relação ao fato, se eventual sujeito ativo de 
crime contra ordem tributária estiver na situação de beneficiário de tal causa 
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, não poderá ser instaurado 
inquérito policial para a apuração do fato (ou, caso já o tenho sido, deverá 
ser trancado), eis que o Estado não possui, neste momento, o poder de impor 
as consequências jurídicas de natureza penal ao sujeito.71 

Outro fator importante, diz respeito à instauração de inquérito por meio de 

requisição de autoridade competência, entretanto, mediante o ato de uma pessoa comunicar a 

ocorrência de um fato típico. Tal conduta é denominada notícia-crime, quando por meio dessa 

comunicação “uma autoridade policial, judiciária ou órgão do Ministério Público toma 

conhecimento da ocorrência de um fato típico penal, [...] em decorrência de informação 

prestada por uma pessoa, e não da observação direta, decorrente do exercício de atividade 

investigatória.” 72 
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Em razão da ação penal em relação aos crimes contra a ordem tributária ser 

pública e incondicionada há a possibilidade de qualquer pessoa comunicar a ocorrência de um 

delito, todavia surge um tratamento diferenciado aos funcionários públicos: 

[...] qualquer pessoa do povo pode apresentar a notícia-crime à autoridade, 
nos termos dos arts. 5º, II, § 3º, e 27, ambos do CPP. [...] porém, em 
decorrência do disposto no art. 66, I, da LCP, o funcionário público possui a 
obrigação (e não apenas a possibilidade) de comunicar à autoridade a 
ocorrência de crime de ação penal pública incondicionada, cujo fato 
respectivo teve conhecimento no exercício das funções, sob pena de incidir 
nas sanções cominadas à contravenção respectiva.73 

E no âmbito federal: 

Não obstante a notícia-crime seja um ato informal, é aconselhável conter o 
máximo de informações possíveis referente ao fato [...] por esse motivo, o 
Decreto nº 982, de 12 de novembro de 1993, que regulamentava a 
elaboração de notícia-crime (irregularmente denominada “representação”) 
pelos auditores-fiscais do tesouro nacional que, no exercício de suas funções, 
tivesse, conhecimento da ocorrência de fatos que configurassem crime 
contra a ordem tributária74  

Ocorre que, mesmo havendo a possibilidade de qualquer pessoa poder 

apresentar a notícia-crime, os funcionários públicos possuíam a obrigação de fazê-la diante do 

conhecimento de práticas ilícitas; havendo a recomendação de juntar o máximo de 

informações possíveis para fundamentar a comunicação do ilícito, se a comunicação partisse 

de funcionários públicos no âmbito federal. 

Os funcionários públicos, especialmente aos que realizavam a fiscalizam do 

procedimento administrativo em relação às obrigações tributárias, tinham a obrigação de 

comunicarem eventuais delitos, caso contrário, poderiam ser punidos com a contravenção 

penal do art. 66, inciso I, da LCP. Porém, esta norma teve seus efeitos abrandados diante de 

outra alteração legal: 

Não obstante, a contravenção de omissão de comunicação do crime (art. 66, 
I, da LCP) teve seu âmbito mitigado por uma condição objetiva de 
punibilidade, (que protraiu a incidência da norma contravencional, 
vinculando-a à ocorrência de fato externo á tipicidade), instituída pelo art. 83 
da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, o qual estabeleceu que: “A 
representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem 
tributária definidos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137/90, de 27 de dezembro de 
1990, será encaminhada ao Ministério Público após proferida a decisão final, 
na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário 
correspondente.75 
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A exigência de decisão final proferida foi o que trouxe o conflito e gerou 

discussões, pois a limitação para se ingressar com a investigação e ação penal estaria 

condicionada a decisão final na esfera administrativa. Entretanto, há entendimento que essa 

limitação se daria apenas na esfera federal: 

[...] o conteúdo do art. 83 da Lei nº 9.430/96, além de limitar a incidência da 
norma contravencional, instituiu uma norma administrativa procedimental 
(de conteúdo obrigacional) aos auditores-fiscais do tesouro nacional, 
condicionado a remessa da notícia-crime ao órgão do Ministério Público, ao 
término do procedimento cujo objeto é a constituição definitiva do crédito 
tributário (correspondente a eventual obrigação constatada no exercício de 
suas funções fiscalizatórias, cujo substrato fático configure crime contra a 
ordem tributária), o que, caso haja impugnação do lançamento, apenas 
ocorre com o julgamento administrativo definitivo da impugnação [...] a 
esfera de incidência da norma administrativa restringe-se apenas aos agentes 
do Fisco federal, motivo pelo qual não afeta a atividade e prerrogativas 
policiais na realização de investigações cujo conteúdo seja apurar a prática 
de crimes (no caso, contra a ordem tributária), assim como não limita a 
atuação dos órgãos do Ministério Público na apuração de crime cujo 
substrato fático seja a evasão tributária (à qual corresponde o crédito 
tributário do lançamento), os quais podem requisitar documentos aos agentes 
do Fisco (de qualquer esfera a federação), independentemente da conclusão 
de eventual procedimento administrativo em trâmite, que possua como 
objeto a verificação e constituição do crédito tributário decorrente do fato.76 

 

1.3.3. Ação Penal 

 

Ação pode ser conceituada como: 

Ação, genericamente considerada, é o instrumento e impulso à atuação do 
Poder Judiciário, [...] composto pela exposição (em juízo de um fato típico 
penal (com a apresentação de indício de materialidade e autoria suficientes 
para demonstrar a probabilidade de sua ocorrência), acompanhado de um 
requerimento da aplicação das consequências jurídico-penais do fato ao seu 
sujeito ativo.77 

As ações são classificadas com: pública, titularidade do estado para o exercício 

– por meio do representando do ministério público; e privada – o titular da ação é o particular.  

As ações públicas podem ser incondicionadas, que não depende da ocorrência 

de qualquer situação fática – condições de procedibilidade; ou condicionada - que depende da 

ocorrência de condições de procedibilidade. 

Nos crimes contra a ordem tributária, a ação penal é pública incondicionada 
[...] não depende da ocorrência de qualquer situação fática – condições de 
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procedibilidade -, além da existência de indícios suficientes de materialidade 
e autoria do crime (justa causa). [...] dessa forma, a existência da obrigação 
tributária é um pressuposto para a tipicidade da conduta (pois a elementar 
tributo é o objeto de sua prestação), mas a existência do crédito tributário 
com aquela relacionado é irrelevante no âmbito da tipicidade penal do fato78 

Por se tratar de ação penal pública incondicionada, o titula da ação é o Estado, 

por intermédio do Ministério Público, sem a necessidade de depender de condições de 

procedibilidade para se ingressar com ação. Assim, diante da existência de um uma obrigação 

tributária que não foi cumprida, que se trata de pressuposto do fato típico, independentemente 

da existência, ou não, do crédito tributário, pode ser possível o ingresso com a ação penal.  

Mesmo sendo uma ação que o titular da ação é o Estado, não há proibições que 

a vítima possa figurar como assistente de acusação no processo: 

[...] à vítima é permitido participar da instrução processual na posição de 
assistente de acusação (art.268 do CPP). Como a vítima imediata (direta) dos 
crimes contra a ordem tributária é a fazenda pública, os órgãos legitimados 
para atuar como assistente de acusação são as procuradorias que possuam 
atribuições para a cobrança dos tributos ou contribuições sociais em face dos 
quais se praticou o delito objeto do processo penal.79 

A única questão que poderia obstar o ingresso da ação seria a discussão em 

relação à existência ou não da obrigação tributária, e se eventual discussão na esfera 

administrativa deveria ser totalmente solucionada para que se possa ingressar com a ação 

penal. 

A ação penal será promovida pelo Ministério Público Federal, perante a 
Justiça Federal (art. 109, I, da CRFB/88). Caso a fiscalização identifique, em 
tese, a concretização das condutas acima relacionadas, cabe ao fiscal a 
elaboração da representação para fins penais, a qual irá subsidiar a ação do 
MP. A dúvida reside se a ação penal deve aguardar o final do processo 
administrativo ou não. Como regra geral não há tal necessidade, em virtude 
da independência entre foro civil e penal.80 

No trecho acima apontado, consta que em regra não há a necessidade de 

aguarda o término do processo administrativo para ajuizar ação penal, diante da 

independência de foro, contudo isso deixou de ser regra diante da aplicação do entendimento 

do STF, como será apontado nos capítulos seguintes. 
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2. CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DO ARTIGO 168-A DO CÓDIGO PENAL 

 

2.1. Apropriação Indébita Previdenciária 

 

Apropriação indébita previdenciária 
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. 
§ 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. 
§ 4º A faculdade prevista no § 3º deste artigo não se aplica aos casos de 
parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja 
superior àquele estabelecido, administrativamente, como sendo o mínimo 
para o ajuizamento de suas execuções fiscais. 

 

2.1.1. Localização e Denominação 

 

O crime de apropriação indébita previdenciária foi incluído no Código Penal de 

1940, por meio da Lei nº 9.983/2000. Esse novo dispositivo penal revogou a norma anterior e 

trouxe algumas mudanças na antiga redação, contudo, mesmo após modificações possui 

alguns pontos controvertidos quando da análise de seus elementos. 

A Lei n. 9.983, de 14 de julho de 2000, introduziu no Código Penal o art. 
168-A e respectivos parágrafos, criminalizando a conduta de quem deixar de 
repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, 
no prazo legal ou convencional. Atribuiu-lhe o nomen júris de apropriação 
indébita previdenciária, aproveitando, em seu § 1º, para criminalizar 
condutas similares, que também serão analisadas adiantes. Na realidade, 
referido diploma legal, aproveitou para revogar o art. 95 e respectivos 
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parágrafos, que criminalizavam, confusamente, algumas condutas que 
vinham sendo interpretadas como modalidades de apropriação indébita por 
doutrina e jurisprudência.81 (grifos do autor) 

Já de início podemos ver que, com a inserção do artigo 168-A no Código 

Penal, o legislador teria cometido dois equívocos, sendo em relação à localização na estrutura 

do código e na denominação do tipo penal. 

O primeiro equívoco se dá em razão de ter inserido o tipo penal juntamente 

com os crimes contra o patrimônio (Título II), pois “trata-se, na verdade, de crime contra a 

Previdência Social” 82; logo, o adequado seria alocar esse artigo na Lei 8.212/91 ou na Lei 

8.137/1990 ou, ao menos, ter inserido no Título XI do CP, que trata sobre os crimes contra à 

Administração Pública.  

Já o segundo equívoco ocorre em relação à denominação do tipo, vez que o 

tipo objetivo é diferente da apropriação indébita, pois: 

[...] nesta exige-se a precedente posse ou detenção do objeto material e ato 
posterior de dominus, consistente na disposição da coisa alheia ou na 
negativa de sua restituição; naquela, de outro lado, é prescindível o 
locupletamento do agente com os valores das contribuições previdenciárias, 
bastando que, depois de recolhidas, não sejam repassadas aos cofres 
públicos.83 

Portanto, para o delito de apropriação indébita o agente deve ter a prévia posse 

ou detenção do objeto e praticar ato posteriormente com a vontade de dispor desse bem, no 

entanto, na apropriação indébita previdenciária, é dispensável o enriquecimento do agente 

bastando apenas que as contribuições recolhidas não sejam repassadas. 

 

2.1.2. Classificação Doutrinária 

 

2.1.2.1. Crime formal, material e de mera conduta 

 

Para a compreensão do estudo do tipo penal faz-se necessária, primeiramente, a 

distinção dos crimes matérias, formais e de mera conduta: 

[...] resultado é a modificação provocada no mundo exterior pela conduta 
[...] Nem todo crime possui resultado naturalístico, uma vez que há infrações 

                                                 
81 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 3: parte especial: dos crimes contra o patrimônio 
até dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 11. ed. rev. e atual. – São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 256. 
82 MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial – volume 2 – 7. ed. rev., atual. e ampl. – Rio 
de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 460. 
83 Idem. 
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penais que não produzem qualquer alteração no mundo natural. De acordo 
com esse resultado, as infrações penais classificam-se em crimes materiais, 
formais e de mera conduta. Crime material é aquele cuja consumação só 
ocorre com a produção do resultado naturalístico, como o homicídio, que só 
se consuma com a morte. Crime formal é aquele em que o resultado 
naturalístico é até possível, mas irrelevante, uma vez que a consumação se 
opera antes e independentemente de sua produção. [...] Crime de mera 
conduta é aquele que não admite em hipótese alguma resultado naturalístico, 
como a desobediência, que não produz nenhuma alteração no mundo 
concreto (atenção: no crime formal, o resultado naturalístico é irrelevante, 
embora possível; no de mera conduta, não existe tal possibilidade).84 

De modo sintético, crime material é aquele que se consuma apenas com a 

produção de resultado; crime formal é aquele que se consuma independente da produção de 

resultado, sendo possível produzi-lo; e, crime de mera conduta é aquele que não admite 

resultado. Sendo o resultado a modificação no mundo em concreto. 

 

2.1.2.2. Apropriação Indébita Previdenciária 

 

Conforme entendimento doutrinário, a apropriação indébita previdenciária é 

classificada como: 

[...] crime próprio (exige qualidade ou condição especial do sujeito ativo, o 
substituto tributário, no caso do caput); formal (para sua consumação não 
se exige resultado naturalístico); omissivo (a ação tipificada implica 
abstenção de atividade - “deixar de”); instantâneo (a consumação não se 
alonga no tempo, ocorrendo em momento determinado); unissubjetivo (pode 
ser praticado por uma única pessoa, como a maioria dos crimes, que não são 
de concurso necessário) e unissubsistente (praticado em único ato, 
dificilmente poderá caracterizar-se a figura tentada).85 (grifo nosso). 

Percebe-se que a doutrina majoritária classifica este crime como sendo crime 

formal, todavia este entendimento é diverso da “na visão do STF (depende da produção do 

resultado naturalístico, qual seja a lesão ao patrimônio alheio)”86 

 

2.1.3. Sujeito Ativo 

 

O sujeito ativo desse tipo penal é: 

                                                 
84 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 1, parte geral:(arts. 1º a 120) - 15. ed. — São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 177-178. 
85 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 3: parte especial: dos crimes contra o patrimônio 
até dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 11. ed. rev. e atual. – São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 260. 
86 MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial – volume 2 – 7. ed. rev., atual. e ampl. – Rio 
de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 466. 
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Sujeito ativo é o substituto tributário (caput), que, por lei, tem o dever de 
recolher do contribuinte e repassar as contribuições à previdência social. 
Sujeito ativo, nas figuras descritas no § 1º, é o titular de firma individual, os 
sócios solidários, os gerentes, diretores ou administradores que efetivamente 
hajam participado da administração da empresa, concorrendo efetivamente 
na prática da conduta criminalizada.87  

Portanto, o crime próprio requer característica específica do sujeito, ou seja, o 

sujeito será a pessoa que tem por obrigação recolher as contribuições do contribuinte e 

repassar à previdência. Mesmo que o artigo preveja no caput a figura do substituto tributário e 

no § 1º exista a previsão de titular de firma, outras pessoas, desde que tenha a 

responsabilidade de fazer esse recolhimento e repasse à previdência social, poderão incorrer 

neste artigo. Como por exemplo: 

As instituições bancárias, por seu turno, devem repassar as contribuições à 
previdência, de forma que também elas podem figurar no polo ativo desse 
delito, não só na posição de empregadoras, mas também como pessoa 
jurídica responsável pelo recebimento e repasse do pagamento das 
contribuições.88 

E ainda: 

Interessante também observar que a conduta prevista no caput é usualmente 
praticada pelo agente bancário, pessoa responsável por transferir os valores 
arrecadados à Previdência Social. Já no § 1º, I, tem-se conduta praticada, em 
geral, por empregadores.89 

 

2.1.4. Sujeito Passivo 

 

O sujeito passivo é aquele que sofrerá com a conduta do sujeito ativo; no caso 

da apropriação indébita previdenciária, o “sujeito passivo é o Estado, representado pelo INSS 

(Instituto Nacional do Seguro Social), que é o órgão encarregado da seguridade social. ”90 

 

2.1.5. Objeto Material 

 

O objeto material do crime, que é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a 

conduta delituosa, é “a contribuição que foi recolhida do contribuinte.” 91 A tutela dessas 

contribuições ocorre devido às suas finalidades na Seguridade Social, que são: 
                                                 
87 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 3: parte especial: dos crimes contra o patrimônio 
até dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 11. ed. rev. e atual. – São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 256-257. 
88 MOREIRA FILHO, Guaracy. Código penal comentado. 4. ed. – São Paulo: Rideel, 2014, p. 364. 
89 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 21. ed. - Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 468. 
90 BITENCOURT, op. cit., p. 257. 
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Contribuições previdenciárias, destinadas ao custeio da previdência social, 
são espécies do gênero contribuições sociais, que, por sua vez, encontram-se 
incluídas no bojo das chamadas contribuições especiais. Têm origem no art. 
195, inciso I, a, e inciso II, da Constituição Federal, regulamentado pelo art. 
11, parágrafo único, a, b e c da Lei 8.212/1991. Com efeito, são 
contribuições previdenciárias as previstas no art. 195, inciso I, a, e inciso II, 
da Constituição Federal, porque é vedada a utilização dos recursos 
provenientes de sua arrecadação para outra finalidade que não o pagamento 
dos benefícios do regime geral de previdência social, nos termos do art. 167, 
inciso XI, da Constituição Federal. 
As demais contribuições contidas no art. 195 da Constituição Federal 
objetivam o custeio também do sistema de saúde e assistência social, não 
havendo nenhuma vinculação constitucional ao destino de sua arrecadação, 
de modo que não podem ser qualificadas como “previdenciárias”.92 

 

2.1.6. Objeto jurídico tutelado 

 

O bem jurídico tutelado é “[...] um interesse vital que preexiste a ordem 

normativa, porque tais interesses não são criados pelo direito, mas sim ele que os reconhece, 

e, através desse reconhecimento, é que esses interesses vitais são bens jurídicos.”93 Tais bens, 

“que constituem o conjunto de valores, interesses e aspirações dos indivíduos e da 

sociedade."94 

No crime de apropriação indébita previdenciária, trata-se de um bem de caráter 

supraindividual, qual seja, o “patrimônio da previdência social”95 ou a sua subsistência 

financeira.  

Considerando que as contribuições previdenciárias possuem uma destinação 

exclusiva, e são essenciais para prover as despesas da Previdência Social, conforme a 

                                                                                                                                                         
91 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume III. - 12. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2015, p. 
214. 
92 MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial – volume 2 – 7. ed. rev., atual. e ampl. – Rio 
de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 463. 
93 KIERSZENBAUM, Mariano. El Bien Jurídico En El Derecho Penal: Algunas Nociones Básicas Desde La 
Óptica De La Discusión Actual. 2009. Lecciones y Ensayos, nro. 86, 2009. Disponível em: 
<http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/86/07-ensayo-kierszenbaum.pdf>. Acesso em: 18 maio 
2019, p. 02. No original: “[…] interés vital que preexiste al ordenamiento normativo, pues tales intereses no son 
creados por el derecho sino que éste los reconoce, y, mediante ese reconocimiento, es que esos intereses vitales 
son bienes jurídicos.” 
94 LEYVA ESTUPIÑÁN, Manuel Alberto; LUGO ARTEAGA, Larisbel. El bien jurídico y las funciones del 
derecho penal. Revista Derecho Penal y Criminología, [s.n.], v. 36, n. 100, p.63-73, ene./jun. 2015. Disponível 
em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5586021.pdf>. Acesso em: 19 maio 2019, p. 06. No original: 
"[...] los bienes jurídicos constituyen el conjunto de valores, intereses y aspiraciones de los individuos y la 
sociedad." 
95 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 21. ed. - Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 468. 
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Constituição Federal de 1988, qualquer que praticar conduta lesionado esse bem jurídico 

deverá ser punido. 

Bem jurídico tutelado são as fontes de custeio da seguridade social, 
particularmente os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social (art. 194 da CF). São protegidas especialmente contra a apropriação 
indébita que pode ser praticada por quem tem o dever de recolher os tributos 
e taxas. É, em outros termos, a tutela da subsistência financeira da 
previdência social, ou, mais especificamente, tutela-se a Seguridade Social, 
nos termos previstos no art. 194 da Constituição Federal. 96 

 

2.1.7. Tipo objetivo 

 

O tipo objetivo é a previsão na norma da descrição da conduta ilícita e que têm 

por essencial, então o tipo objetivo do artigo 168-A, do Código Penal será a conduta de 

Deixar de repassar as contribuições no prazo e forma legal ou convencional. 

A conduta tipificada no caput é “deixar de repassar”, que tem o sentido de 
não transferir, não recolher ou não pagar à previdência social as 
contribuições recolhidas ou descontadas dos contribuintes, no prazo e forma 
legal ou convencional. [...] não significa mera presunção ou a simples 
contabilização ou formalização na folha de pagamento do empregado ou 
contribuinte. [...] [se] não há retenção do valor correspondente à previdência 
social, e, em não havendo desconto ou recolhimento do contribuinte, não se 
pode falar em retenção do que não existe, e, consequentemente, tampouco 
pode haver apropriação de algo que não há, que não se tem a posse ou 
detenção.97 

Esse crime constitui uma norma penal em branco, pois para realizar a 

interpretação desta norma é necessária a sua complementação com termos de outros ramos do 

direito, portanto, “os prazos e as formas, legais ou convencionais, são estabelecidos em outros 

diplomas legais”98, e assim, para ter conhecimento desses deve-se analisar a Lei nº 8.212/91. 

[...] somente se caracterizará o delito de apropriação indébita previdenciária 
uma vez decorrido o prazo legal ou convencional concedido para que fosse 
realizado o repasse à previdência. Antes de esgotado o prazo, que se 
encontra previsto na Lei nº 8.212/91, que dispõe sobre a organização da 
Seguridade Social, o fato deve ser considerado um indiferente penal.99 

Em vista disso, é essencial que as contribuições não tenham sido repassadas e 

que tenha se findado o prazo para realizar o repasse. Por exemplo: Se as contribuições foram 

                                                 
96 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 3: parte especial: dos crimes contra o patrimônio 
até dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 11. ed. rev. e atual. – São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 256. 
97 Ibidem, p. 257. 
98 Idem. 
99 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume III. - 12. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2015, p. 
213. 
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recolhidas não foram repassadas e o prazo já havia se esgotado, o agente já incorreu no tipo 

penal. Contudo, se as contribuições foram recolhidas, mas ainda existem prazos correndo não 

é possível ter praticado o delito. 

Verifica-se que o tipo objetivo é caracterizado pela omissão de deixar de 

repassar as contribuições no prazo devido, caracterizando “a chamada omissão própria, haja 

vista que a inação criminosa vem narrada expressamente pelo tipo penal do art. 168-A, não se 

podendo cogitar, outrossim, da modalidade comissiva. ”100  

 

2.1.8. Tipo Subjetivo 

 

Com relação ao tipo subjetivo da apropriação indébita previdenciária, o delito 

“só pode ser praticado dolosamente, não havendo previsão, pois, para a modalidade de 

natureza culposa.” 101 Todavia muitas são as controvérsias na doutrina sobre a presença, ou 

não, de um dolo específico. 

Tem prevalecido não ser necessária a presença de um dolo específico, ou seja, 

a vontade de reter os valores das contribuições da Previdência. Vejamos: 

Pessoalmente, acredito que para a caracterização do crime, não é suficiente a 
mera ausência de repasse. Não se deve confundir o ilícito administrativo-
tributário da ausência de recolhimento com o crime, cuja identificação 
carece de componente subjetivo, representado pelo dolo do agente. Deve 
existir a consciência e vontade do agente em deixar de repassar os valores.  
Embora também não seja algo específico, pode-se dizer que este crime 
dispensa o dolo específico, ou, no caso, o animus rem sibi habendi, isto é, ter 
a coisa apropriada para si mesmo. Basta ter a consciente e livre vontade do 
agente em reter os valores devidos à Previdência Social, independente de fim 
específico.102 
 
Conforme entendimento firmado pela 3ª Seção do STJ, a infração penal 
tipificada no art. 168-A do Código Penal constitui-se em delito omissivo 
próprio. O núcleo é o verbo deixar, que se perfaz com a simples conduta 
negativa do sujeito, caracterizando-se com o não fazer o que a lei determina, 
sendo desnecessária, para a conduta do crime, a comprovação do dolo 
específico, ou seja, do fim específico de apropria-se dos valores destinados à 
Previdência Social consistente no animus rem sibi habendi. (grifos do 
autor)103 

                                                 
100 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume III. - 12. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2015, p. 
216. 
101 Ibidem, p. 215. 
102 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 21. ed. - Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 
489. 
103 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna. Manual de direito previdenciário. 5. ed. 
– São Paulo: Saraiva, 2018, p. 576-577. 
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Em contrapartida, existem posicionamentos que entendem ser necessário do 

dolo específico de se apropriar e deixar de repassar as contribuições à previdência. Vejamos: 

O elemento subjetivo é o dolo, representado pela vontade consciente de 
deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos 
contribuintes. Tratando-se de apropriação indébita, é indispensável o 
elemento subjetivo especial do injusto, representado pelo especial fim de 
apropriar-se dos valores pertencentes à previdência social, isto é, o agente se 
apossa com a intenção de não restituí-los.104 
 
[...] não se pode admitir que inexista elemento subjetivo do tipo específico, 
consistente na especial vontade e se apossar de quantia pertencente ao INSS. 
Transformar o crime previdenciário num delito de mera conduta, sem 
qualquer finalidade especial, seria indevido, porque transformaria a lei penal 
num instrumento de cobrança. Assim, o devedor que, mesmo sem intenção 
de se apropriar da contribuição, deixasse de recolhê-la a tempo, ao invés de 
ser executado pelas vias cabíveis, terminaria criminalmente processado e 
condenado.105 
 
A discussão quanto à conceituação da apropriação indébita comum (art. 168 
do CP) e da apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do CP) na 
verdade principiou pela jurisprudência, quando, ainda na apreciação das 
revogada alíneas d, e e f do art. 95 da Lei nº 8.212, de 24-07-1991, inclinou-
se por entender que o fato se adequava à apropriação indébita, exigindo, para 
a sua configuração, a presença do animus de ter para si os valores não 
recolhidos (animus re sibi habendi). Assim, se não ficasse provado esse 
elemento subjetivo, a conduta era considerada atípica. Posteriormente, esse 
entendimento caminhou para reconhecer que o tipo era autônomo e não 
modalidade de apropriação indébita. Para essa corrente, tratava-se de crime 
omissivo puro, que dispensava a intenção de apropriação dos valores não 
recolhidos. Com base em tais decisões, o crime consistiria na conduta de o 
agente arrecadar a contribuição do empregado e não a recolher à Previdência 
Social, independentemente da destinação dada aos valores. O at. 168-A do 
CP trouxe a discussão de volta. É que o legislador optou por tipificar a 
conduta como espécie de apropriação indébita. Com isso, o entendimento 
jurisprudencial que exigia o animus rem sibi habendi deverá ganhar força.106 

 

2.1.9. Consumação e Extinção de Punibilidade 

 

Com relação à consumação e a extinção da punibilidade deste delito, veremos 

no capítulo a seguir após a conceituação da Súmula Vinculante nº 24 do STF, pois tal 

conceito influenciará nos efeitos relativos a este crime. 

 

                                                 
104 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 3: parte especial: dos crimes contra o patrimônio 
até dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 11. ed. rev. e atual. – São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 258. 
105 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1030. 
106 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal: parte especial. 35. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 17. 
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2.1.10. Tentativa 

 

Segundo o entendimento majoritário, a tentativa não é possível, haja vista se 

tratar de crime omissivo próprio, que “consuma-se com a simples decorrência do prazo legal 

sem o recolhimento das contribuições descontada do empregado/contribuinte.”107 

Por se tratar de crime omissivo próprio torna-se complicado o raciocínio 
correspondente à tentativa, pois se depois de ultrapassado o prazo o agente 
não praticar os comportamento determinados pelo tipo penal, o crime estará, 
nesse momento, consumado; caso contrário, se realiza as determinações 
típicas, efetuando os repasses, recolhendo as contribuições etc., o fato será 
um indiferente penal.108 

 

2.1.11. Figuras Equiparadas 

 

O art.168-A do Código Penal possui em seu caput a descrição de uma conduta 

básica, e em seu §1º há previsão das figuras equiparadas, “que comportam o mesmo 

tratamento punitivo” 109, e que vieram redefinir os antigos crimes previstos nas alíneas d, e e f, 

da Lei n.8.212/91; sendo as elas: 

I. Deixar de recolher no prazo legal 

“Deixar de recolher” significa não efetivar o pagamento de contribuição ou 
outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada 
de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. 
Essa figura corresponde ao antigo art. 95, d, da Lei n.8.212/91.110 

II. Deixar de recolher contribuições devidas 

Deixar de recolher contribuições que tenham integrado despesas contábeis 
ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. O não 
recolhimento dessa contribuição, desde que tenham integrado o cálculo dos 
custos, o que normalmente ocorre, configura a conduta descrita no tio em 
exame. Apresenta semelhança com o antigo art. 95, e, da Lei n.8.212/91.  
A contribuição previdenciária devida pelo empregador deve integrar as 
despesas contábeis ou custos relativos a produção e serviços.111 

III. Deixar de pagar benefício devido 

                                                 
107 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 3: parte especial: dos crimes contra o patrimônio 
até dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 11. ed. rev. e atual. – São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 259-260. 
108 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume III. - 12. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2015, p. 
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109 FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. (Coord.). Código Penal e sua Interpretação: doutrina e 
jurisprudência. 8. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 856. 
110 BITENCOURT, op. cit., p. 258. 
111 Ibidem, p. 258-259. 
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Deixar de pagar significa não efetivar o pagamento de benefício devido ao 
segurado, cujos valores ou cotas já tenham sido reembolsados à empresa 
pela previdência. Essa figura equivale àquela prevista no art. 95, f, da Lei n. 
8.212/91.112 

 

2.1.12. Perdão Judicial ou multa 

 

A possibilidade de aplicação de perdão judicial ou aplicação de multa é uma 

hipótese concedida pelo legislador para que, nos casos em que estiverem previstos os 

requisitos legais, o juiz escolha qual das alternativas aplicará.  

O § 3º cria uma hipótese sui generis: perdão judicial ou multa! Caso a ação 
fiscal já tenha sido iniciada, ao pagamento de todo o débito pode 
corresponder somente uma ou outra das consequências referidas (está 
afastada a extinção da punibilidade). As hipóteses são alternativas (perdão 
judicial ou pena de multa), mas os requisitos são cumulativos. Os operadores 
do art. 59 deverão recomendar uma ou outra alternativa.113 

Os requisitos para poder usufruir dessa faculdade são: 

1) Primário (é aquele que nunca sofreu qualquer condenação irrecorrível); 
réu não reincidente, na linguagem da reforma pena de 1984, é aquele que 
não é primário, mas já desapareceram os efeitos da reincidência (art. 64, I, 
do CP); 
2) bons antecedentes (quem não tem comprovadamente antecedentes 
negativos, isto é, não tem condenação irrecorrível, fora das hipóteses da 
reincidência); 
3) pagamento integral do débito (o valor do débito previdenciário – 
contribuição e acessório); 
4) pequeno valor da dívida (o valor do débito previdenciário  – contribuição 
e acessórios - não é superior ao mínimo exigido pela própria previdência 
social para o ajuizamento de execução fiscal).114 

O valor fixado anteriormente para ajuizamento de execução fiscal correspondia 

ao montante de ultrapassar R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme o art. 20 da Lei 

10.522/2002. Contudo, sofreu “edição, pelo Ministério da Fazenda, das Portarias 75/2012 e 

130/2012”115, e o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal “está limitado como R$ 

20.000,00”116 (vinte mil reais). 

                                                 
112 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 3: parte especial: dos crimes contra o patrimônio 
até dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 11. ed. rev. e atual. – São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 259. 
113 Ibidem, p. 261. 
114 Ibidem, p. 262. 
115 MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial – volume 2 – 7. ed. rev., atual. e ampl. – Rio 
de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 471-472. 
116 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 21. ed. -  Rio de Janeiro: Impetus, 2015, 
p.472. 
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Importante frisar que o § 4º, do art. 168-A do Código Penal, impossibilita a 

aplicação do § 3º “aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos 

acessórios, seja superior àquele estabelecido, administrativamente, como sendo o mínimo para 

o ajuizamento de suas execuções fiscais.” 117 

 

2.1.13. Causa supralegal de exclusão de culpabilidade 

 

Recentemente, na jurisprudência têm-se aceitado a possibilidade de excluir a 

culpabilidade do agente, em razão de causa supralegal, “(a inexigibilidade de conduta 

diversa), se demonstrado que o agente, mesmo tendo potencial consciência da ilicitude, não 

tinha a intenção de apropriar-se dos valores de que tinha a posse anterior."118 

A culpabilidade “consiste inteiramente de uma relação psíquica com algo 

determinado na possibilidade de tal relação”119, deste modo, o agente é possível excluir a 

culpabilidade demonstrando que a conduta ilícita foi praticada pelo agende diante da 

impossibilidade de conduta diversa. 

Só é cabível em “hipótese de dificuldades financeiras extremas da empresa, na 

qual o que se busca, por meio da conduta do agente, [evitar prejuízos maiores, como] a 

extinção de empregos e manter a empresa em funcionamento. ”120 

A jurisprudência majoritária dos Tribunais Regionais Federais entende que 
a dificuldade financeira contemporânea à omissão no recolhimento das 
contribuições previdenciárias pode caracteriza inexigibilidade de conduta 
diversa ou até mesmo estado de necessidade – causa de excludente de 
antijuridicidade. [...] aliás, o próprio STF já decidiu que a inexigibilidade de 
conduta diversa na precária condição financeira da empresa, quando extrema 
ao ponto de não restar alternativa socialmente menos danosa do que o não 
recolhimento das contribuições previdenciárias, pode ser admitida como 
causa supralegal de exclusão de culpabilidade do agente.121 (grifos do 
autor) 

Nessas situações a defesa deve provar que a situação que levou o cometimento 

do ilícito correspondeu à situação excepcional, e que existia a impossibilidade de conduta 

                                                 
117 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna. Manual de direito previdenciário. 5. ed. 
– São Paulo: Saraiva, 2018, p. 580. 
118 SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito previdenciário esquematizado. Coord. Pedro Lenza – 4. ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 594. 
119 EDUARDO ABOSO, Gustavo. (Coord.) Sobre la estrutura del concepto de culpabilidad. Segunda 
reimpresión. - Buenos Aires, Argentina: B de F Ltda., 2004, p. 25. (Maestros del Derecho Penal). No original: 
“consiste íntegramente en una relación psíquica con algo determinado en la posibilidad de una relación así.” 
120 SANTOS, op. cit., p. 592. 
121 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna. Manual de direito previdenciário. 5. ed. 
– São Paulo: Saraiva, 2018, p. 579. 
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diversa. O reconhecimento dessa causa supralegal será feito somente quando houver a 

omissão do recolhimento – conduta ilícita –, mas desde que tenha sido um ato isolado 

praticado e não uma conduta contínua. 

 

2.1.14. Pena, Ação penal e Competência para Julgamento 

 

A pena aplicada ao o crime de apropriação indébita previdenciária “é de 

reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. ”122 

A ação penal é pública incondicionada, proposta pelo Ministério Público 

Federal e com a possibilidade de assistência por parte do Instituto Nacional do Seguro 

Social.123 

Quanto à competência: 

A competência para processar e julgar o delito tipificado pelo art. 168-A do 
Código Penal é, em regra, da Justiça Federal, com fulcro no art. 109, inciso 
IV, da Constituição Federal, por se tratar de crime praticado em detrimento 
dos interesses da União, órgão federativo responsável pela instituição das 
contribuições previdenciárias.124 

 

 

  

                                                 
122 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume III. - 12. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2015, p. 
220. 
123 SANTOS, op. cit., p. 590. 
124 MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial – volume 2 – 7. ed. rev., atual. e ampl. – Rio 
de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 466. 
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3. CAPÍTULO 3 - APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 24 DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL AO ARTIGO 168-A DO CÓDIGO PENAL 

 

3.1. A súmula Vinculante 

 

3.1.1. Conceito de súmula 

 

Súmulas são enunciados que explicitam, de maneira concisa, a interpretação 
de um Tribunal a respeito de determinados temas. Têm por intuito 
descongestionar os trabalhos do Tribunal, por meio da fixação do 
entendimento acerca de assuntos que corriqueiramente se apresentam, e 
uniformizar as resposta estatais ofertadas aos jurisdicionados, fazendo valer 
o brocardo da isonomia que preceitua que casos semelhantes devam ser 
destinados de soluções semelhantes. [...] Não foram, todavia, suficientes para 
aplacar os problemas centrais eu afligiam o Judiciário [...] Foi, pois, num 
cenário de “crise do Poder Judiciário”, no qual a lentidão dos processos e o 
alto custo de obtenção de uma resposta institucional levaram à insegurança 
jurídica e à descrença na efetividade e correção das decisões, que ganhou 
força no direito brasileiro à pretensão por precedentes judiciais 
vinculantes.125 (grifos do autor) 

As súmulas surgiram com a finalidade de descongestionar os Tribunais por 

meio da fixação de entendimento destes sobre determinado temas, ocorre que, mesmo 

existindo tais súmulas, essas não suficientes para solucionar os problemas do judiciário. 

Diante disso, passou-se a objetivar a criação de enunciados como precedentes 

para futuras decisões, possuindo caráter vinculante, a fim de determinar a aplicação de certo 

entendimento à todos os Tribunais que possuíssem casos relacionados ao mesmo tema. 

 

3.1.2. Origem e requisitos 

 

Como dito no tópico anterior, as súmulas surgiram como forma de fixar o 

entendimento de um Tribunal sobre determinado assunto, mas mesmo assim, sua presença no 

ordenamento não foi suficiente para estabelecer um padrão a ser seguido, como precedente 

aos casos futuros. 

Todavia, a “Emenda n. 45/2004 deu às súmulas de jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal status de instituto constitucional, por meio do art. 103-A, que foi incluído no 

                                                 
125 MASSON, Nathalia. Manual de direito constitucional. 4. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 
2016, p. 971. 
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texto da Lei Magna” 126, consequentemente, elas “assumem a força de verdadeiras leis de 

interpretação, correspondendo a atribuição ao Supremo Tribunal Federal a uma função 

paralegislativa.”127 

Deste modo, as súmulas vinculantes surgiram fixando um entendimento sobre 

determinado assunto, tendo por premissa que esse entendimento fixado deve ser levado e 

aplicado a todos os casos que versarem sobre o mesmo tema. Em decorrência disto, elas 

passaram a ter uma valorização muito crescente na jurisprudência no Direito Contemporâneo, 

e dentre tantos motivos128 que levaram a esse fenômeno podemos destacar: a) um aumento 

das demandas judicias no país; b) o aumento da demanda processual ter ocorrido em torno das 

mesmas controvérsias jurídicas; c) a o fato de a interpretação jurídica estar muito além de ser 

compreendida como com mera atividade mecânica de explanação da legislação. 

Assim, ocorrendo um aumento das demandas, e geralmente sobre as mesmas 

controvérsias, há uma valorização das súmulas vinculantes vez que essas reforçam “à ideia de 

uma única interpretação jurídica para o mesmo texto constitucional ou legal, de maneira a 

assegurar-se da segurança jurídica e o princípio da igualdade. ”129 

De todo modo, as súmulas vinculantes “constituem instrumento de 

autodisciplina do Supremo Tribunal Federal, que somente deverá afastar-se da orientação nela 

preconizada de forma expressa e fundamentada ”130, e essa desvinculação de sua orientação 

apenas “há de ser formal, explicitando-se que determinada orientação vinculante não mais 

deve subsistir.”131 

Essa vinculação é um ponto positivo em relação à aplicação de um 

entendimento dentre tantos casos sobre o mesmo tema, contudo, ainda não é suficiente para 

solucionar a crise numérica processual, pois, ao mesmo tempo, surgem diversos outros 

recursos e reclamações; como apontado nos trechos a seguir: 

É que não se pode substituir a crise numérica, ocasionada pelo recurso 
extraordinário, pela multiplicação de reclamações formulada diretamente 
contra a Administração perante o Supremo Tribunal Federal. 
A súmula vinculante somente será eficaz para reduzir a crise do Supremo 
Tribunal Federal e das instâncias ordinárias se puder ser adotada em tempo 
social e politicamente adequado. Em outras palavras, não pode haver um 

                                                 
126 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 40. ed. – São Paulo: Saraiva, 
2015, p. 296. 
127 Ibidem, p. 297. 
128 Cf. BARROSO, 2012, p. 103. 
129 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 31 ed. – São Paulo: Atlas, 2015, p. 827. 
130 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 13. ed. rev. e 
atual. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 1085. 
131 Ibidem, p. 1087-1088. 
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espaço de tempo muito amplo entre o surgimento da controvérsia com ampla 
repercussão e a tomada de decisão com efeito vinculante. Do contrário, a 
súmula vinculante perderá o seu conteúdo pedagógico-institucional, não 
cumprindo a função de orientação das instâncias ordinárias e a 
Administração Pública em geral.132 

De todo modo, assim como o “instituto do stare decisis (et quieta non movere), 

expressão que traduz a ideia de que o que está decidido não deve ser alterado/perturbado, de 

que o julgador deve ater-se ao que já está resolvido”133, a súmula vinculante,  que não adotou 

o instituto mencionado, “também surge a partir de um caso concreto e enseja a formulação de 

um enunciado genérico, apto a conduzir o órgão julgador nos próximos casos que 

sequencialmente surgirem.”134 Como mencionado no trecho a seguir: 

A EC nº 45/04 não adotou o clássico stare decisis, nem tampouco 
transformou nosso sistema de civil law em common law, porém permitiu ao 
Supremo Tribunal Federal de ofício ou por provocação, mediante decisão de 
dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria 
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa 
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na 
forma estabelecida em lei.135 

Os requisitos formais da súmula vinculante estão previstos no artigo 103-A da 

Constituição Federal, conforme redação da Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 

2004, e a “Lei n. 11.417, de 19-12-2006, regulamentou o art. 103-A da Constituição, 

disciplinado a edição, revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo STF” 
136, sendo legitimados para realizar tais atos os mesmo legitimados para a propositura da 

ADIN. 

 

3.1.3. A súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal 

 

A Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal foi aprovada em 

02/12/2019, e possui a seguinte decisão: 

Decisão: o Tribunal, por maioria, acolheu e aprovou a proposta de edição da 
Súmula Vinculante nº 24, nos seguintes termos: “Não se tipifica crime 
material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 

                                                 
132 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 13. ed. rev. e 
atual. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 1089. 
133 MASSON, Nathalia. Manual de direito constitucional. 4.ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 
2016, .p. 972-973. 
134 Idem. 
135 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 31. ed. – São Paulo: Atlas, 2015, p. 827. 
136 MENDES, op. cit., p.1087. 
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nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.” Vencidos os 
Senhores Ministro Joaquim Barbosa Ellen Gracie e Marco Aurélio. Votou o 
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Falou pelo Ministério Público Federal 
dra. Deborah Macedo Duprat de Brito Pereira, Vice-Procuradora-Geral da 
República. Plenário, 02.12.2019.137 

Alguns pontos elencados durante o debate de aprovação merecem destaque: 

Na explicação do debate foi apontado que o “objeto da súmula é a conclusão da 

Corte de que não há possibilidade de exercício de ação penal antes da apuração da existência 

do crédito tributário.”138 

A apuração prévia da constituição definitiva do crédito tributário é pré-

requisito para se ingressar com a ação penal, envolve “uma política tributária, mas sem abrir 

não do tipo penal.”139  Caso contrário, sem a apuração da real existência do crédito tributário, 

o Estado estaria desprezando a legislação que estabeleceu uma política tributária existente e 

passaria a perseguir os cidadãos que não tem lançamento tributário firmado; o Estado estaria 

“está vendo crime onde não há. ”140  

Ademais, com relação à prescrição, foi apontado que “se não há crime ainda, 

não existe prescrição”  141, deste modo, por não ter sido constituído o crédito tributário, não 

existe o crime e não há possibilidade de começar a correr a prescrição.  

 

3.2. Da aplicação da súmula vinculante ao artigo 168-A do Código Penal 

 

Como fixada no entendimento do Supremo Tribunal Federal, por meio da 

súmula vinculante, é necessária a constituição definitiva do crédito tributário antes de 

ingressar com a ação penal. Vejamos: 

Firmou-se o entendimento no sentido de que o Ministério Público não pode 
oferecer denúncia pelo crime previsto no art. 168-A do Código Penal 
enquanto não encerrado o processo administrativo relativo à discussão 
acerca da existência, valor ou exigibilidade da contribuição previdenciária. 
Em síntese, a conclusão do processo administrativo figura como condição de 
procedibilidade para o exercício da ação penal. [...] 
É por isso que o STF e o STJ pacificaram a jurisprudência na direção de ser 
vedada a propositura da ação penal por crimes tributários (lato sensu) antes 
da conclusão do procedimento administrativo de lançamento, pois o 

                                                 
137 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Debate de aprovação. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumulaVinculante/anexo/SUV_24__PSV_29.pdf >. Acesso em: 
29 abr. 2019. 
138 Ibidem, p. 04. 
139 Ibidem, p. 07. 
140 Ibidem, p. 08. 
141 Ibidem, p. 39. 
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magistrado não tem competência para decidir sobre a existência ou não do 
crédito tributário, em relação ao qual repousa a discussão sobre a prática do 
delito. 
Para afastar qualquer interpretação jurídica em sentido contrário, o Supremo 
Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 24, com a seguinte redação: 
“Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 
1°, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do 
tributo”. Essa súmula vinculante, embora mencione unicamente os delitos 
tipificados no art. 1.°, I a IV, da Lei 8.137/1990, inevitavelmente produzirá 
reflexos em todos os crimes materiais de natureza tributária, pois os 
fundamentos que justificaram sua criação aplicam-se igualmente a todos os 
delitos tributários desta índole.142 

Primeiramente, ainda que esta súmula trate dos crimes tributários previstos na 

Lei nº 8.137/90, é possível considerar a sua aplicação ao delito de apropriação indébita 

previdenciária vez que este crime tratar de arrecadação de contribuições previdenciária, 

portanto possui natureza tributária. 

Na explanação do capítulo anterior foi possível observar que o entendimento 

do Supremo Tribunal Federal já gerava controvérsia em relação ao entendimento doutrinário, 

especialmente por que a doutrina majoritária considera a apropriação indébita previdenciária 

crime formal, e o STF entende ser crime material. 

Esse entendimento foi acolhido exatamente em razão dos pontos acima 

destacados que foram debatidos no debate de aprovação da súmula vinculante 24, por tratar-se 

de uma política tributária na esfera administrativa, onde se faz necessária a constituição 

definitiva do crédito tributário, não há motivo para ser ajuizada ação na esfera penal; ainda 

mais por essa ser a ultima ratio. 

 

3.2.1. Consumação do delito  

 

A consumação do delito previsto no art. 168-A do CP no entendimento 

doutrinário, por entender ser crime formal, “de consumação antecipada ou de resultado 

cortado”143, consuma-se com a realização das condutas previstas no artigo, sendo: 

No caput, a consumação se dá com a omissão do agente. (...) A figura 
prevista no art. 168-A, §1º, I do Código Penal, consuma-se quando o 
responsável tributário, apesar de já ter deduzido a contribuição social do 
pagamento, deixa de recolhê-lo no prazo legal. (...) A figura prevista no art. 
168-A, §1º, II, do Código Penal, consuma-se quando o agente deixa de 
efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária, no mês subsequente 

                                                 
142 MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial – volume 2 – 7. ed. rev., atual. e ampl. – Rio 
de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 470-471. 
143 Ibidem, p. 465. 
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ao da hipótese de incidência. (...) Por fim, a figura prevista no art. 168-A, 
§1º, III, do Código Penal, consuma-se no momento em que o agente deixa de 
pagar benefício devido ao segurado.144 

Contudo, adotando o entendimento fixado na súmula vinculante 24 do STF, a 

consumação ocorre em momento diverso:  

De acordo com a jurisprudência do STF e do STJ, o crime de apropriação 
indébita previdenciária é espécie de delito omissivo material, exigindo, 
portanto, para a sua consumação, efetivo dano, já que o objeto jurídico 
tutelado é o patrimônio da Previdência Social, razão por que a constituição 
definitiva do crédito tributário é condição objetiva de punibilidade, tal 
como previsto no art. 83 da Lei n. 9.430/96, aplicável à espécie. A mesma 
ideia está prevista na Súmula Vinculante n. 24 do STF. (...) Assim, o 
prévio esgotamento da via administrativa constitui condição de 
procedibilidade para a ação penal, sem o que não se vislumbra justa causa 
sequer para a instauração de inquérito policial, já que o suposto crédito fiscal 
ainda pende de lançamento definitivo, impedindo a configuração do delito e, 
por conseguinte, o início da contagem do prazo prescricional.145 (grifos do 
autor) 

Assim, segundo o entendimento do STF, que considera o delito crime material, 

tendo em vista que se faz necessária a constituição definitiva do crédito tributário, o crime 

consuma-se com o efetivo dano ao patrimônio da Previdência Social. 

 

3.2.2. Extinção da Punibilidade  

 

A extinção da punibilidade “é o desaparecimento da pretensão punitiva ou 

executória do Estado, em razão de específicos obstáculos previstos em lei, por razões de 

política criminal.”146 Então, a punibilidade é a pretensão punitiva do Estado no cumprimento 

de “objetivos orientados por razões políticas (da política de Estado).”147 

O Estado fixa e determina os critérios de fixação de penas e execuções, o que 

pretende punir, com base na necessidade e o merecimento quando do julgamento da 

responsabilidade. As vezes determinada conduta merece ser punida, existindo previsão legal 

de sanção, conduto, diante dos interesses de política criminal, pode não ser favorável a 

aplicação da pena, não existindo o critério de necessidade. 
                                                 
144 FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. (Coord.). Código Penal e sua Interpretação: doutrina e 
jurisprudência. 8. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 860-861. 
145 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna. Manual de direito previdenciário. 5. ed. 
– São Paulo: Saraiva, 2018, p. 577. 
146 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.663. 
147 FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos. Punibilidad Y Proceso Penal. Disponível em: 
<https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/538/R%20DJ15%20Punibilidad%20processo
%20penal%20-%20juan%20carlos.pdf?sequence=1>. Acesso em: 18 maio 2019, p. 03. No original: “objetivos 
orientados por razones políticas (de política del Estado).” 
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Nesse contexto podemos incluir o crime de apropriação indébita 

previdenciária, pois existe o merecimento ao sujeito ativo do delito de receber sanção, 

todavia, como o interesse maior do Estado é o recolhimento das contribuições, ele abre mão 

do seu direito de punir e aplica a possiblidade do criminoso não sofrer o ônus de sua conduta; 

não sendo necessária a pena. Logo: 

[...] a punibilidade busca determinar se é necessário formular ao sujeito um 
juizo de responsabilidade pelo comportamento realizado; esse juízo de 
necessidade, dada à configuração analítica da infracção penal e da relação 
lógico-necessária que se dá entre as várias categorias, é formulada uma vez 
verificada a concordância do mérito da responsabilidade.148 

Para verificar se sujeito ativo de uma conduta criminal deverá receber a sanção 

a punibilidade deve estar estruturada sobre três valores de utilidade, os quais: 

[...] são explicados da seguinte forma: o juizo de responsabilidade pelo 
comportamento realizado deve ser efetivo, o que significa que sua 
formulação atende ao objetivo de conformidade com a norma 
correspondente ou de sua aplicação coercitiva, se necessária. O julgamento 
da responsabilidade deve ser eficaz, isto é, contribui para obter os objetivos 
prosseguidos com a intervenção criminal, em especial a tutela de certos bens 
ou interesses, mas também os limites atribuídos à responsabilidade criminal 
e reações criminosas. Finalmente, o julgamento de responsabilidade deve ser 
eficiente, o que ocorre se os interesses satisfeitos por esse julgamento de 
responsabilidade estão acima dos interesses que a formulação desse 
julgamento deixa de lado.149 

Deste modo, podemos ver que o julgamento da responsabilidade é movido 

pelos interesses da política criminal, que “nem tudo que é punível porque merece uma 

penalidade (é digno de punição) (strafwürdig) é punível no sentido de que pode ser 

respondido com a pena (strafbar).”150 

                                                 
148 DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. La Categoría De La Punibilidad En El Derecho Penal Español: The 
Category Of Punishability In Spanish Criminal La. [2017]. Disponível em: 
<https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/cuadernos_de_derecho_penal/article/download/936/786/>. 
Acesso em: 18 maio 2019, p. 05. No original: “[…]  la punibilidad busca determinar si es necesario formular al 
sujeto un juicio de responsabilidad por el comportamiento realizado; ese juicio de necesidad, dada la 
configuración analítica de la infracción penal y la relación lógico-necesaria que se da entre las diversas 
categorías, se formula una vez comprobada la concurrencia del merecimiento de responsabilidad.” 
149 Ibidem, p. 06. No original: “se explicitan como sigue: el juicio de responsabilidad por el comportamiento 
realizado debe ser efectivo, lo que significa que su formulación sirve al objetivo de cumplimiento de la norma 
correspondiente o de su aplicación coactiva en caso necesario. El juicio de responsabilidad debe ser eficaz, esto 
es, contribuye a la obtención de los objetivos perseguidos con la intervención penal, en especial la tutela de 
ciertos bienes o intereses, pero también los límites asignados a la responsabilidad penal y a las reacciones 
penales. Por último, el juicio de responsabilidad debe ser eficiente, lo que ocurre si los intereses satisfechos por 
ese juicio de responsabilidad están por encima de los intereses que la formulación de ese juicio deja de lado” 
150 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Estructura Básica del derecho penal. [s.n.]. Disponível em: 
<http://www.matiasbailone.com/dip/Zaffaroni%20%20Estructura%20Basica%20de%20Derecho%20Penal.pdf>. 
Acesso em: 19 maio 2019, p. 68. No original: “no todo lo que es punible porque merece una pena (es digno de 
pena) (strafwürdig) es penable en el sentido de que pueda respondérsele con la pena (strafbar).” 
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Vemos que o próprio legislador cria o tipo penal, mas inclui na norma a 

possiblidade de flexibilizar a aplicação da sanção com base no preenchimento dos requisitos 

por ele fixados na norma, devendo o autor do delito ter sua conduta enquadrada no que consta 

na norma.  

 

3.2.2.1. §2º do art. 168-A do CP 

 

Para que possa ser declarada extinta da punibilidade do autor deste crime, nos 

termos do artigo penal, é necessário o preenchimento da condição objetiva da punibilidade, ou 

seja, atendidos os requisitos necessários, previstos no art. 168-A, § 2º, antes do início da ação 

fiscal. 

Os requisitos para a extinção da punibilidade, conforme o § 2º, são: 

a) Declara o valor devido (demonstra o total arrecadado do contribuinte e 
não repassado); 
b) confessa o não recolhimento (admite não ter feito o recolhimento ou 
repasse na época e na forma previstas em lei. Frise-se, “confissão da dívida”, 
tão somente; não se trata de confissão de crime, pois, se assim fosse, seria 
inconstitucional); 
c) efetua o pagamento (recolhe todo o devido, principalmente acrescido dos 
acessórios); 
d) presta as informações devidas (as informações que deve prestar à 
previdência são relativas ao débito em causa, somente); 
e) caráter espontâneo dos requisitos (a espontaneidade de toda e qualquer 
ação humana não tem nem pode ter o significado de “arrependimento”, sob 
pena de assassinar o vernáculo, tampouco tem o sentido de revelar vontade 
de colaborar com o Estado, mas apenas que o agente teve a inciativa de 
praticar referidas condutas. Literalmente, há espontaneidade quando a 
iniciativa é do próprio agente, e voluntário é tudo que não for produto de 
coação, embora a iniciativa não tenha partido do agente que pode, inclusive, 
ter recebido (e aceito) sugestões, opiniões ou influências externas); 
f) antes do início da ação fiscal (a ação fiscal somente pode ser considerada 
iniciada a partir da cientificação pessoal do contribuinte de sua instauração, 
pois somente então se completa a “relação procedimental” da ação fiscal).151 

Ao optarmos pelo entendimento doutrinário, que corresponde à de crime 

formal, não haveria a necessidade de apuração na via administrativa do efetivo dano a 

Previdência Social para que o Ministério Público Federal pudesse ajuizar a ação penal. Assim, 

se o sujeito ativo, que tem contra si um processo criminal, preenche os requisitos do §2º antes 

da ação fiscal, ele teria sua extinção sua punibilidade na esfera penal. 

                                                 
151 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 3: parte especial: dos crimes contra o patrimônio 
até dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 11. ed. rev. e atual. – São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 260-261. 
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Contudo, se optarmos pela aplicação do entendimento da súmula vinculante nº 

24 do Supremo Tribunal Federal ao tipo penal de apropriação indébita previdenciária, 

considerando crime material, seria “fundamental que a apuração do débito, na esfera 

administrativa, tenha disso concluída. Do contrário, torna-se inviável o ajuizamento de ação 

penal por apropriação indébita de contribuição previdenciária.” 152 Portanto, tendo em vista 

não ser possível à propositura da ação penal, enquanto carece de confirmação da constituição 

do crédito tributário na esfera administrativa, o Ministério Público não poderia ajuizar a ação.  

 

3.2.2.2. Da não aplicação do artigo 34 da Lei n. 9249/95 

 

Antes da Lei nº 9.983/00 incluir novos tipos penais no Código Penal, existia no 

artigo 34 da Lei n. 9249/95 a previsão de extinção da punibilidade dos crimes da Lei nº 

8.137/90 e da Lei nº 4.729/65, na hipótese do “agente promover o pagamento do tributo ou 

contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia.”153 

Contudo, com o advindo da Lei nº 9.983, de 2000, houve a inclusão do artigo 

168-A no Código Penal e nele há a em seu § 2º única hipótese de extinção de punibilidade; 

portanto, entende-se que a hipótese prevista no artigo 34, da Lei n. 9249/95, que extinguia a 

punibilidade, já não é mais cabível. 

 

3.2.3. Do parcelamento de dívidas no âmbito administrativo 

 

Conforme o entendimento doutrinário é “importante para o Fisco oportunizar 

ao contribuinte o recolhimento total do tributo, que é, em última instância, a finalidade dessas 

leis arrecadadoras-criminalizadoras.” 154 Em razão disso surge a possibilidade de o sujeito 

passivo da obrigação tributária usufruir do benefício do parcelamento.  

Por se tratar de um deferimento na esfera administrativa, onde o Estado 

autoriza o responsável tributário pelo recolhimento e repasse das contribuições a efetuar o 

pagamento por meio do parcelamento, não há razão para que não seja aplicada a extinção da 

                                                 
152 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1033. 
153 BRASIL. Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas 
jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9249.htm>. Acesso em: 30 abr. 2019. 
154 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 3: parte especial: dos crimes contra o patrimônio 
até dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 11. ed. rev. e atual. – São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 261. 
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punibilidade no âmbito penal sendo que o próprio Estado concedeu esse benefício. Todavia, 

“há situações, previstas em lei, em que o parcelamento do débito suspense a pretensão 

punitiva do Estado, até que se constate o pagamento integral da dívida. ”155 

Nesses casos, diante da necessidade da suspensão da pretensão punitiva, resta 

aguardar o decorrer do prazo para constatar se o devedor efetivamente cumpriu com as 

propostas do parcelamento ou se as descumpriu. Em caso de descumprimento das condições 

do parcelamento, haverá a possibilidade de representação para fins penais: 

É de se observar que, 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 (Lei 9.430/1996, art. 83, § 1°). 
Além disso, fica suspensa a pretensão punitiva do Estado 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 (Lei 9.430/1996, art. 83, § 2°). 
A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão 
punitiva (Lei 9.430/1996, art. 83, § 3°).156 

Com relação ao marco temporal para aderir ao parcelamento e ter extinta a 

punibilidade, esse foi alterado diversas vezes ao longo dos anos, conforme segue abaixo. 

A Lei nº 9.430/96 previa em seu art. 83, que a representação para fins penais 

apenas para os crimes do artigo 1º e 2º da Lei nº 8.137/90 poderia ocorrer após ser proferida a 

decisão na esfera administrativa, com a constituição do credito tributário. 

Em 2003, com a Lei nº 10.684/03, houve a previsão no art. 9º que, aos crimes 

da Lei nº 8.137/90 bem como aos artigos 168-A e 337-A do Código Penal, haveria a 

suspensão da pretensão punitiva bem como da prescrição criminal durante o período em que o 

agente estivesse incluído em programa de parcelamento, e que, se efetuasse o pagamento 

integral dos débitos e acessório teria extinguida a punibilidade dos crimes. Diante disso: 

Com o aparecimento da Lei 10.684/2003 (Lei do PAES), entendeu o STF 
(HC 85.452, rel. Min. Eros Grau, DJU 03.06.2005) que o pagamento de 
tributo – inclusive contribuições previdenciárias – realizado a qualquer 
tempo, gerava a extinção da punibilidade, nos termos do art. 9º, § 2º.157 

Já em 2009, com a Lei nº 11.941, havia a previsão, no art. 68, que 

permaneceria suspensa a pretensão punitiva do Estado bem como a prescrição criminal 

                                                 
155 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1037. 
156 MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial – volume 2 – 7. ed. rev., atual. e ampl. – Rio 
de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 468. 
157 CUNHA, Rogério Sanches. Especial: Teses do STJ sobre crimes patrimoniais – Parte II. 2017. 
Disponível em: <https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2017/08/30/especial-teses-stj-sobre-crimes-
patrimoniais-parte-ii/>. Acesso em: 17 maio 2019. 
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quando os débitos ou contribuições tivessem sido objeto de parcelamento, e em caso de 

pagamento integral ocorreria a extinção da punibilidade do crime. 

Com a Lei nº 12.350/10, no artigo 43, houve a modificação da redação do art. 

83 da Lei nº 9.430/96 passando a prever que poderia ocorrer a representação para fins penais, 

além dos crimes da Lei nº 8.137/90, também aos crimes contra a Previdência Social, previstos 

nos artigos 168-A e 337-A do Código Penal, apenas após ser proferida decisão final na esfera 

administrativa, para a Constituição do Crédito Tributário. 

Por fim, como a Lei nº 12.382/11, por meio do art. 6º, houve a inclusão de 

cinco parágrafos o art. 83 da Lei nº 9.430/96, passando a estabelecer que a representação para 

fins penais apenas iria ocorrer após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento 

(§1º). Além disso, foi incluído que ocorria a suspensão da pretensão punitiva do Estado (§2º) 

e também a prescrição punitiva (§ 3º) apenas nos casos em que o pedido de parcelamento 

tenha ocorrido antes do recebimento da denúncia. Com o pagamento integral dos débitos e 

acessório ocorreria a extinção da punibilidade (§4º). 

Todavia, mesmo havendo a previsão na Lei nº 12.382/11 que o pedido de 

parcelamento deve ser formalizado antes do recebimento da denúncia, há no ordenamento em 

convivência com essa norma a Lei nº 10.684/03 que, conforme a interpretação do STF, 

permite a extinção da punibilidade do agente a qualquer tempo pelo pagamento do tributo ou 

contribuição. Vejamos: 

O STJ tem adotado a orientação de que o pagamento realizado após o 
recebimento da denúncia, mas antes do trânsito em julgado, extingue a 
punibilidade:  
“Comprovado o pagamento integral dos débitos oriundos da falta de 
recolhimento de contribuições sociais, ainda que efetuado posteriormente ao 
recebimento da denúncia, extingue-se a punibilidade, nos termos do 9º, § 2º, 
da Lei 10.684/03” (HC 126.243/SP, DJe 26/08/2015).158 

Assim, agora há a possibilidade da extinção da punibilidade a qualquer tempo 

conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 

Esse entendimento também é encontrado na jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal: 

Quanto à repercussão dessas regras a suspensão da pretensão punitiva e na 
extinção da punibilidade dos crimes em comento, a jurisprudência do STF 
admite: a) a suspensão da pretensão punitiva “se a inclusão do débito 
tributário em programa de parcelamento ocorrer em momento anterior ao 

                                                 
158 CUNHA, Rogério Sanches. Especial: Teses do STJ sobre crimes patrimoniais – Parte II. 2017. 
Disponível em: <https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2017/08/30/especial-teses-stj-sobre-crimes-
patrimoniais-parte-ii/>. Acesso em: 17 maio 2019. 
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trânsito em julgado da sentença penal condenatória” (HC 108.434, DJ 15-8-
2013); e b) a extinção da punibilidade quando o débito previdenciário for 
incluído – e pago – no programa de parcelamento ordinatório de débitos 
tributários (AP 6113 QO, Tribunal Pleno, julgado em 15-05-2014).159 

De todo modo, percebe-se que as normas com finalidade arrecadadoras-

criminalizadoras acabam por receber um tratamento diferenciado de outros crimes, e que ao 

longo dos anos elas foram ganhando outras possibilidades de o agente passivo da obrigação 

tributária se isentar de eventual sanção no âmbito penal; com o pagamento integral do que 

deve. Nos termos das lições de Ibrahim: 

Pode-se dizer que os tipos penais tributários, em especial os previdenciários, 
passam por uma crise de identidade, pois, de modo cada vez mais evidente, 
deixam de transparecer condutas dotadas de reprovabilidade social, para, 
efetivamente, revelarem-se meros instrumentos arrecadatórios do Estado.  
Antes pelos Tribunais, e cada vez mais pelo legislado ordinário, os delitos de 
ordem tributária tornam-se pseudocrimes, que permitem, magicamente, a 
extinção da punibilidade com o pagamento, que, cada vez mais, tem disso 
admitido em qualquer tempo.  
Usualmente se afirma que um contribuinte, após o pagamento integral do 
crédito, não deva permanecer encarcerado, pois já adimpliu sua obrigação. 
Todavia, o crime de furto, por exemplo, não tem sua punibilidade extinta 
pelo singelo fato de o agente repor o bem ou indenizar a vítima.  
Na situação atual há claro favorecimento a sujeitos passivos com patrimônio 
mais elevados, os quais, independente do dolo em fraudar o sistema e 
apoderar-se de tributos devidos, podem, facilmente, quitar suas dívidas e 
escapar, tranquilamente, da responsabilidade penal, enquanto empresários de 
menor porte e parcos recursos, mesmo que tenha deixado de recolher os 
tributos para salvar suas atividades, terão de ingressar na incerto caminho da 
inexigibilidade de conduta diversa, contando coma voa-vontade do julgador 
em admitir a conduta necessária do agente como único instrumento de 
salvação para sua atividade. 
Certamente, algo deve ser feito pelo legislador, seja pela descriminalização 
pura e simples dos ilícitos tributários, ou pela exclusão das salvaguardar em 
permitem uma verdadeira imunidade penal para contribuintes mais 
poderosos. A opção atual somente amplifica as desigualdades nacionais na 
esfera penal, em detrimento do objetivo constitucional da igualdade, o que é 
particularmente alarmante em crimes previdenciários, os quais guarnecem 
um subsistema da seguridade social que é fundado na justiça social (art.193, 
CF/88).160 

Percebe-se que aos crimes de natureza tributária existem algumas maneiras de 

o sujeito passivo da obrigação tributária se eximir do cumprimento de uma pena, e o Estado 

tem optado por deixar de punir as condutas ilícitas objetivando a arrecadação, utilizando o 

direito penal como mera via coercitivo para influenciar o devedor a efetuar o pagamento. 

                                                 
159 LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant’Anna. Manual de direito previdenciário. 5. ed. 
– São Paulo: Saraiva, 2018, p. 583. 
160 IBRAHIM, 2009 apud GRECO, 2015, p. 218-219. 
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Talvez seja mais vantajoso, esses casos, apenas a cobrança da dívida no âmbito 

administrativo, ao invés de ser realizado todo um procedimento administrativo e um processo 

penal, para que, antes do término do processo o sujeito opte por ingressar em um programa de 

parcelamento. Ao realizar essa opção evitamos: 

[...] a) lançar um procedimento caro; b) declarar o merecimento da pena em 
relação a uma conduta criminalmente ilícita e culpada, e c) finalmente 
chegar a uma absolvição, ao notar que a pena não é necessária. Se as 
suposições que excluem a punibilidade ou impedem a continuação do 
processo estão evidentes ab initio, eles devem ser analisados antes de chegar 
a uma declaração formal de culpa.161  

 

  

                                                 
161 FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos. Punibilidad Y Proceso Penal. Disponível em: 
<https://aplicacao.mpmg.mp.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/538/R%20DJ15%20Punibilidad%20processo
%20penal%20-%20juan%20carlos.pdf?sequence=1>. Acesso em: 18 maio 2019, p. 06. No original: “[…] a) 
poner en marcha un costoso procedimiento; b) declarar el merecimiento de pena respecto a una conducta 
penalmente ilícita y culpable, y c) llegar finalmente a una sentencia absolutoria, al advertir que la pena no es 
necesaria. Si los supuestos que excluyen la punibilidad o impiden la continuación del proceso se hacen evidentes 
ab initio, deben ser analizados antes de llegar a una declaración formal de culpabilidad.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por todo o exposto, pode-se observar que os crimes previdenciários, com 

natureza tributária, advieram das normas dos crimes contra a ordem tributária, visando 

proteger o patrimônio da previdência social, pois por meio das contribuições a Previdência 

Social se mantém. 

Com relação ao não repasse das contribuições, vemos que essa conduta dará 

início a um procedimento administrativo para apuração do fato gerador da obrigação além de 

tramitar até constituição definitiva do crédito tributário, onde é definido se os valores são 

realmente devidos, podendo gerar sanções ao contribuinte.  

O ato de não repassar os valores das contribuições pode se caracterizar além de 

reprovação em âmbito administrativo, como também ilícito penal, previsto no 168-A do 

Código Penal. 

Vemos que o crime de apropriação indébita previdenciária é um crime que 

recebe diversas críticas e que possui várias divergências, desde a denominação do tipo penal e 

sua localização no código, como em razão da existência ou não de um dolo específico do 

delito, e coloca em destaque a real independência, ou não, do ramo administrativo e pena do 

direito. 

Ademais, com analisado sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal, 

na Súmula Vinculante nº24, vemos que mais questionamentos surgem, agora em relação à 

doutrina e jurisprudência, vez que a doutrina entende se tratar de crime formal, não sendo 

necessária a constituição definitiva do crédito tributário para o ajuizamento do processo penal 

pelo Ministério Público Federal, todavia, a jurisprudência entende que é caso de crime 

material, fazendo-se necessária a constituição definitiva do crédito tributário como pré-

requisito para o início da ação penal, necessitando do resultado de comprovação dos efetivos 

danos ao patrimônio da previdência. 

Essa dicotomia de entendimento impacta tanto na consumação do delito quanto 

nas consequências efetivas quando da apuração do delito e a aplicação de sanções. 

Levando em conta o posicionamento adotado pelo STF, pode-se dizer que o 

agente que pratica a conduta ilícita não pode ser responsabilizado até que haja a constituição 

definitiva do crédito tributário no procedimento administrativo, permanecendo suspensa a 

prescrição penal e a pretensão punitiva do Estado, portanto, não caberá ao Ministério Público 

Federal ajuizar ação penal enquanto há a tramitação do processo administrativo. 
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Ocorre que, em razão disso surge ao suposto autor do delito outra possibilidade 

de se eximir da sanção penal enquanto não findado o processo administrativo. 

Por meio da Lei nº 10.684/03, também foi fixado entendimento pelo Supremo 

Tribunal Federal que é possível ao devedor optar pelo programa de parcelamento de dívida a 

qualquer momento, antes do transito em julgado do processo penal, tornando praticamente 

inaplicável a sanção do crime de apropriação indébita previdenciária, pois o autor do crime 

pode frustrar a aplicação da sanção se efetuar o pagamento integral do que deve, além de 

acessório. 

Tal pagamento possibilita a extinção da punibilidade do agente, além da opção 

de extinção da punibilidade prevista no art. 168-A, § 2º, do Código Penal, que previa a 

extinção da punibilidade apenas ocorreria com o pagamento total dos valores, além de outros 

requisitos, antes do início da ação fiscal. 

O parcelamento tornou praticamente inaplicável as sanções penais relativos aos 

crimes previdenciários e tributários e pode ser considerado como uma “afronta o princípio da 

proporcionalidade na sua segunda vertente, qual seja a proibição da proteção deficiente, [...] e 

vulnera a função preventiva (geral e especial) da norma penal, provocando descrença social 

quanto à importância do bem jurídico. [...] Viola, no mais, o princípio da igualdade, uma vez 

que a benesse não é predita para a criminalidade clássica”162 

Outrossim, que além das hipóteses de extinção da punibilidade prevista no §3 

2º do artigo 168-A, do CP, e a que ocorre ao término do parcelamento, vemos que existem 

outras maneiras de o criminoso não receber a sanção penal devida. Assim, o que realmente 

importa para o Estado é a finalidade arrecadatória das contribuições, buscando atender as 

políticas criminais, pois existem diversas oportunidades do autor do delito não sofrer uma 

sanção apenas em razão ao pagamento da dívida, e o direito penal serve apenas como meio 

coercitivo para a cobrança dessas dívidas.  

Conforme breve trecho de Ibrahim no tópico 3.2.3., vemos que a diferença dos 

delitos de natureza tributária não é apenas em razão ao bem jurídico tutelado, mas sim ao 

tratamento dados aos indivíduos que praticam esses delitos em relação aos que praticam 

crimes contra outro bem jurídico (como patrimônio). O que vale é a satisfação do crédito 

                                                 
162 ZANELLA, Everton Luiz. Proteção penal deficiente nos crimes contra a ordem tributária. Centro de 
Apoio Operacional Criminal do Ministério Público do Estado de São Paulo. São Paulo, 28 de outubro de 2015. 
Disponível em http: <//www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_criminal/Artigos>. Acesso em: 18 maio 2019, 
p. 03-04. 
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tributário, mesmo que o Estado tenha que abrir mão do direito de punir o agente ativo do 

ilícito penal. 

Portanto, podemos sintetizar os efeitos práticos ocorridos ao crime de 

apropriação indébita previdenciária após o pagamento, sem fazer menção ao preenchimento 

de outro eventual requisito, a seguinte maneira: 

 Pagamento efetuado após o início da ação fiscal e antes do 

oferecimento da denúncia faculta ao juiz a não aplicação da pena ou aplicação de multa; 

 Pagamento efetuado antes do início da ação fiscal cabe a extinção da 

punibilidade; 

 “pagamento após o oferecimento da denúncia, mas antes de seu 

recebimento: admite a aplicação do arrependimento posterior (art. 16 do CP) [...] e pagamento 

após o recebimento da denúncia: atenuante genérica (art. 65 do CP)”163; 

 Pagamento integral por meio parcelamento, feito a qualquer tempo, 

haverá extinção de punibilidade. 

 Além da possibilidade de aplicação da causa supralegal de exclusão da 

culpabilidade, devidamente comprovada pela defesa. 

Diante disso, é nítido o interesse do Estado em arrecadar as contribuições ainda 

que dispensar o direito de punir e tratando os autores de crimes tributários e previdenciários 

de forma distinta dos autores dos demais delitos. Se o interesse é exclusivamente a 

arrecadação, talvez não seja necessária a busca na esfera penal do pagamento desses valores, 

podendo ser solucionado estes conflitos na esfera administrativa. 

 

 

  

                                                 
163 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 3: parte especial: dos crimes contra o patrimônio 
até dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. 11. ed. rev. e atual. – São Paulo: 
Saraiva, 2015, p. 262. 
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