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d e  e x c u l p a ç ã o  n o  c r i m e  d e  o m i s s ã o  d e  r e c o l h i m e n t o  d e 

c o n t r i b u i ç õ e s  p r e v i d e n c i á r i a s

 “APROPRIAÇÃO  INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA”

CAROLINA DE GUSMÃO FURTADO1  

I. Introdução.

O  presente  artigo  tem  por  escopo  trazer  breves  considerações  sobre  a 
aplicabilidade  da  tese  de  inexigibilidade  de  conduta  diversa  como  causa  supralegal  de 
exclusão  da  culpabilidade  no  delito  de  omissão  de  recolhimento  de  contribuições 
previdenciárias,  capitulado  no  art.  168-A  do  Código  Penal  brasileiro  com  o  nome  de 
“apropriação indébita previdenciária”. 

Inicialmente,  serão  abordadas  as  principais  características  do  crime  em 
questão. Em seguida, serão tecidos comentários sobre a noção de culpabilidade  adotada 
pelo direito pátrio e a possibilidade de sua exclusão em hipóteses nas quais não se poderia 
exigir do agente conduta adequada ao direito. Por fim, discutem-se alguns aspectos práticos 
acerca da adoção da tese de inexigibilidade nos crimes de omissão de recolhimento de 
contribuições  previdenciárias  (apropriação  indébita  previdenciária)  e  se  apresentam 
entendimentos adotados na doutrina e jurisprudência brasileiras quanto ao tema. 

1 Procuradora da República em Recife-PE. Membro do Conselho Penitenciário do Estado de Pernambuco.
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II. Do delito de omissão de recolhimento de contribuição previdenciárias 
(“apropriação  indébita  previdenciária”)  –  art.  168-A  do  Código  Penal 
brasileiro.

A Lei  9.983,  de 14 de julho de 2000,  acrescentou ao Título  II  do Código 
Penal  brasileiro,  que trata  dos crimes contra  o patrimônio,  o  art.  168-A,  com a seguinte 
redação:

“Art.  168-A.  Deixar  de  repassar  à  previdência  social  as  contribuições 
recolhidas dos contribuintes, no prazo 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  destinadas  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 reembolsadas à empresa pela previdência social. 

(...)”

Na  esteira  de  José  Paulo  Baltazar  Júnior,  enfatiza-se  que,  “embora 
consagrada pelo uso, é inadequada e induz a equívocos a denominação de apropriação 
indébita previdenciária, uma vez que o crime em questão é substancialmente diverso da 
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apropriação indébita prevista no art. 168 do CP”1.

O supracitado artigo 168-A redefiniu conduta anteriormente prevista no artigo 
95, d, da Lei 8.212/91, a qual, por sua vez, antes fora definida no art. 2º, II, da Lei 8.137/90, 
no art. 86 da Lei  3.807/602 e no art. 5º do Decreto-Lei nº. 65/373 - o que caracteriza, no dizer 
de Andreas Eisele4, exemplo de inflação legislativa no plano horizontal.

As  figuras  típicas  incriminadoras  previstas  pela  Lei  9.983/2000  têm  por 
finalidade  a  tutela  das  fontes  de  custeio  da  seguridade  social,  especificamente  da 
previdência social, e encontram fundamento constitucional de  legitimidade nos preceitos dos 
artigos 194 e 195, in verbis:

“Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de  iniciativa  dos  Poderes  Públicos  e  da  sociedade,  destinadas  a  assegurar  os  direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência social”.

“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta  e indireta,  nos  termos  da lei,  mediante  recursos provenientes  dos orçamentos  da 
União,  dos  Estados,  do  Distrito Federal  e  dos Municípios,  e das seguintes  contribuições 
sociais:

I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da 

1 BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo.  Crimes federais : contra a administração pública,  a previdência social,  a ordem 
tributária,  o  sistema  financeiro  nacional,  as  telecomunicações  e  as  licitações,  estelionato,  moeda  falsa,  abuso  de  
autoridade, tráfico transnacional de drogas,  lavagem de dinheiro.  2ª ed. Porto Alegre : Livraria do Advogado Editora, 
2007, p. 19.
2 "O empregador  que  retiver  as  contribuições  recolhidas  de  seus  empregados  e  não  as  recolher  na  época  própria  
incorrerá nas penas do art. 331, n. 2, da Consolidação das Leis Penais, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas  
neste decreto-lei.".
3 "Será  punida  com  as  penas  do  crime  de  apropriação  indébita  a  falta  de  recolhimento,  na  época  própria,  das 
contribuições  e  de  quaisquer  outras  importâncias  devidas  às  instituições  de  previdência  social  e  arrecadadas  dos  
segurados ou do público"
4 EISELE, Andreas. Crimes contra a ordem tributária. 2a ed. São Paulo : Editora Dialética, 2002, p. 206.
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lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, 
a  qualquer  título,  à  pessoa  física  que  lhe  preste  serviço,  mesmo  que  sem  vínculo 
empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro;

II  –  do  trabalhador  e  dos  demais  segurados  da  previdência  social,  não 
incidindo  contribuição  sobre  aposentadoria  e  pensão  concedidas  pelo  regime  geral  de 
previdência social de que trata o art. 201;

III – sobre a receita de concursos de prognósticos;

IV – do importador de bens ou serviços do exterior, ou de que a lei a ele 
equiparar.

§1º a §13º: omissis”.

A objetividade jurídica desse crime é, portanto, a manutenção da higidez e 
do regular funcionamento da previdência social, em decorrência da relevância constitucional 
do  temário.  A  incriminação  da  conduta  em  questão  é  coerente  com  as  diretrizes 
constitucionais enunciadas nas regras acima transcritas e, assim, obedece ao imperativo de 
tutela ou dever de proteção imposto ao legislador penal pela Constituição. 

Como efeito, como anotam Luciano Feldens e Andrei Schmidt, “as relações 
existentes entre a Constituição e o Direito Penal não se reduzem ao estabelecimento, por 
aquela, de limitações (formais e materiais) ao direito de punir. De igual forma, a Constituição 
figura como fonte valorativa e mesmo fundamento normativo do Direito Penal incriminador; é 
dizer, opera não apenas para proibir, senão que também para legitimar, e eventualmente 
impor,  em  situações  determinadas  ou  determináveis,  a  proteção  jurídico-penal  de  bens 
jurídicos conectados à categoria dos bens ou interesses investidos da nota da 
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fundamentalidade”1.

A omissão de recolhimento de contribuições previdenciárias se insere entre 

os  crimes  do  direito  penal secundário,  o  qual  constitui,  segundo  a  lição  de  Jorge  de 
Figueiredo Dias1,  zona de atividade tutelar do Estado que visa a proteger a sua esfera de 
atuação social: do homem como “membro da comunidade”, e  se relaciona essencialmente 
com  a  ordenação  jurídico-constitucional  relativa  aos  direitos  sociais  e  à  organização 

econômica, encontrando exemplos no direito penal econômico (da empresa, do mercado de 
trabalho, da segurança social), financeiro, fiscal, aduaneiro, etc. 

De fato, nas palavras de Lênio Luiz Streck e Luciano Feldens, “no campo do 
Direito  Penal,  em  face  dos  objetivos  do  Estado  Democrático  de  Direito  estabelecidos 
expressamente na Constituição (erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais 
e regionais, direito à saúde, proteção do meio ambiente, proteção integral à criança e ao 
adolescente, etc.), os delitos que devem ser penalizados com (maior) rigor são exatamente 
aqueles que, de uma maneira ou outra,  obstaculizam/dificultam/impedem a concretização 
dos objetivos do Estado Social e Democrático. Entendemos ser possível, assim, afirmar que 
os crimes de sonegação de tributos, lavagem de dinheiro e corrupção (para citar apenas 
alguns) merecem do legislador um tratamento mais severo que os crimes que dizem respeito 
às  relações  meramente  interindividuais  (desde  que  cometidos  sem  violência  ou  grave 
ameaça)”2.

Cuida-se de delito omissivo próprio e formal,  que se consuma com o não 
recolhimento  ao  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  -  INSS  dos  valores  relativos  às 
contribuições descontadas dos salários dos empregados. Concretiza-se com o 

1 FELDENS, Luciano e SCHMIDT, Andrei Zenkner. O crime de evasão de divisas. A tutela penal do sistema financeiro  
nacional na perspectiva da política cambial brasileira. Rio de Janeiro : Editora Lumen Juris, 2006, p. 17.
1 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal : parte geral. Tomo I. Questões fundamentais: a doutrina geral do crime. 2ª ed. 
Coimbra: Editora Coimbra, 2007, p.121.
2 STRECK, Lênio Luiz e FELDENS, Luciano. Crime e constituição: a legitimidade da função investigatória do Ministério  
Público. Rio de Janeiro : Editora Forense, 2005, pp. 43/44.
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comportamento do agente - a omissão, no momento em que deveria agir -, 
independentemente de conseqüências de ordem naturalística no mundo exterior. 

Nos  crimes  omissivos  próprios,  a  mera  desobediência  a  uma  norma 
mandamental  basta  para  que o  crime  se  consume,  independentemente  de  ter  havido  a 
posse efetiva dos numerários descontados, ou apenas um desconto contábil.

Assim,  apesar  de  haver  recebido  a  denominação  legal  de  “apropriação 
indébita previdenciária” e incluído no título do Código Penal dedicado aos crimes contra o 
patrimônio,  pertinente se faz,  acerca do delito em comento,  a observação de Luiz Régis 
Prado, para quem “a tutela penal não se justifica em tal caso pela simples necessidade de 
tutela  do  patrimônio,  mas  principalmente  para  garantir  o  cumprimento  das  prestações 
públicas  por  parte  do  Estado,  especificamente  na  área  previdenciária.  Apenas  uma 
interpretação individualista poderia justificar a caracterização desse novo tipo penal como 
uma espécie de  apropriação indébita,  em que o trabalhador  figura como sujeito  passivo 
desse delito, por serem as contribuições ‘apropriadas’ parte de seu salário”. 1

Nas palavras de Henrique Geaquinto Herkenhoff,  “como não há manuseio 
físico  de  papel-moeda,  mas apenas  o  lançamento  de  rubricas  contábeis,  é  inteiramente 
dispensável  o  animus  rem sibi  habendi:  basta  que  o  agente,  consciente  de  haver  sido 
realizado  o  recolhimento  das  contribuições  previdenciárias,  deixe  de  providenciar  o  seu 
repasse,  quando tiver  esta atribuição legal”2.  Para a configuração do delito,  é  suficiente, 
portanto,  que  se  tenha  esgotado  “o  prazo  para  que  se  efetue  o  repasse  à  Previdência 
Social”3.

Nesse mesmo sentido se posicionou majoritariamente a jurisprudência 

1 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 3ª ed. São Paulo: RT, 2002, p. 488.
2 HERKENHOFF, Henrique Geaquinto. Novos Crimes Previdenciários: Modificações no Código Penal: Comentários à Lei  
n.º 9.983, de 14 de julho de 2000. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.11. 
3 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal, v.2. São Paulo: Atlas, 2001, p.290.
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brasileira. O Supremo Tribunal Federal já enfrentou a matéria, no julgamento 
do Recurso em Habeas Corpus Classe RHC 88144/SP, de que foi relator o Ministro Eros 
Grau:

“EMENTA:  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS. 
APROPRIAÇÃO  INDÉBITA  PREVIDENCIÁRIA.  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA:  DESCRIÇÃO 
GENÉRICA.  FALTA DE JUSTA CAUSA.  EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS 
REM SIBI HABENDI). OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIODADE DA LEI. ALEGAÇÕES 
IMPROCEDENTES.

1.      A denúncia que descreve os fatos delituosos e aponta seus autores 
não é inepta. Na espécie, o paciente e sua sócia  foram denunciados pelo não-repasse à 
Previdência Social das contribuições previdenciárias descontadas dos empregados, omissão 
que o paciente confessou ter conhecimento.

2.      Ao contrário do crime  de apropriação indébita comum, o delito de 
apropriação indébita previdenciária não exige, para sua configuração, o animus rem 
sibi habendi.

3.       Inocorrência  de  ofensa  ao  princípio  da  anterioridade  da   lei:  a 
jurisprudência desta corte firmou-se no sentido de que "[o] artigo 3º da Lei no. 9.983/2000 
apenas transmudou a base legal da imputação do crime da alínea 'd' do artigo 95 da Lei no. 
8.212/1991 para o artigo 168-A do Código Penal, sem alterar o elemento subjetivo do tipo, 
que é o dolo genérico'. É dizer: houve continuidade normativo-típica. Recurso ordinário em 
habeas corpus a que se nega provimento”1. 

Após  alguma  divergência,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a  partir  do 
julgamento  dos  EDResp  338.473/SE  (em  09/06/2004,  relator  Ministro  Gilson  Dipp), 
consolidou o entendimento de que o crime de  omissão de recolhimento de contribuições 

1 Supremo Tribunal Federal. Recurso em Habeas Corpus Classe RHC 88144 UF: SP. Relator Min. Eros Grau. DJ 02-06-
2006 PP-00044 EMENT VOL-02235-03 PP-00497 REPUBLICAÇÃO: DJ 16-06-2006 PP-00028 LEXSTF v. 28, n. 332, 
2006, p. 477-481. 
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previdenciárias é omissivo próprio ou puro, consumando-se com a simples conduta de deixar 
de recolher as contribuições descontadas dos empregado e independentemente do fato de o 
agente (empregador) vir a se beneficiar com os valores arrecadados de seus empregados, 
sendo desnecessário para a sua configuração o animus rem sibi habendi, característico da 
apropriação  indébita  (artigo  168  do  Código  Penal).  Os  acórdãos  cujas  ementas  são 
transcritas a seguir expressam essa linha jurisprudencial:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 
ACÓRDÃO NÃO-UNÂNIME FAVORÁVEL AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE 
EMBARGOS  INFRINGENTES.  EXAURIMENTO  DAS  VIAS  ORDINÁRIAS. 
PREQUESTIONAMENTO  EXPLÍCITO.  DESNECESSIDADE.  CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS.  NÃO-RECOLHIMENTO.  ART.  168-A DO CP.  COMPROVAÇÃO DO 
DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Em sede de processo penal, somente o acórdão não unânime desfavorável 
ao  réu  permite  a  oposição  de embargos  infringentes,  o  que afasta  a  alegação  de não-
exaurimento das instâncias ordinárias.

O prequestionamento exigido no recurso especial se refere à discussão da 
matéria inscrita neste, sendo prescindível que o Tribunal a quo se refira de maneira expressa 
ao dispositivo de lei tido por violado.

A apropriação indébita previdenciária é crime omissivo próprio ou puro, 
sendo desnecessário a comprovação do dolo específico "animus rem sibi habendi" de 
apropriar-se dos valores destinados à Previdência Social.

Agravo regimental a que se nega provimento”1.

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA 
PREVIDENCIÁRIA.  PRESCINDIBILIDADE  DO   ESPECIAL  FIM  DE  AGIR  OU  DOLO 
ESPECÍFICO (ANIMUS REM SIBI  HABENDI).  CRIME OMISSIVO PRÓPRIO. REGISTRO 
EM LIVROS CONTÁBEIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS DESCONTOS 

1 Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental no recurso especial AGRESP 732550. Processo: 200500405070 UF: CE. 
Órgão Julgador: SEXTA TURMA. Data da decisão: 11/09/2007. 
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NÃO RECOLHIDOS. IRRELEVÂNCIA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. EXCLUDENTE DA 
CULPABILIDADE.  ÔNUS  DE  PROVA  DA  DEFESA.  INDÍCIOS.  INADMISSIBILIDADE. 
RECURSO PROVIDO.

1.  O  dolo  do  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  é  a 
consciência e a vontade de não repassar à Previdência, dentro do prazo e na forma da 
lei, as contribuições recolhidas, não se exigindo a demonstração de especial fim de 
agir ou o dolo específico de fraudar a Previdência Social como elemento essencial do 
tipo penal.

2.  Ao contrário do que ocorre na apropriação indébita comum, não se 
exige o elemento volitivo consistente no animus rem sibi habendi para a configuração 
do tipo inscrito no art. 168-A do Código Penal.

3. Sendo assim, o registro nos livros contábeis e a declaração ao Poder 
Público dos descontos não recolhidos, conquanto sejam utilizados para comprovar a 
inexistência da intenção de se apropriar dos valores arrecadados, não têm reflexo na 
apreciação do elemento subjetivo do referido delito.

4. Trata-se de crime omissivo próprio, em que o tipo objetivo é realizado 
pela  simples  conduta  de  deixar  de  recolher  as  contribuições  previdenciárias  aos 
cofres públicos no prazo legal, após a retenção do desconto.

5.  A  alegada  impossibilidade  de  repasse  de  tais  contribuições  em 
decorrência de crise financeira da empresa constitui, em tese, causa supralegal de exclusão 
da culpabilidade – inexigibilidade de conduta diversa –,  e,  para que reste configurada,  é 
necessário que o

julgador  verifique a sua plausibilidade,  de  acordo com os fatos  concretos 
revelados nos autos, não bastando para tal a referência a meros indícios de insolvência da 
sociedade.

6. O ônus da prova, nessa hipótese, compete à defesa, e não à acusação, 
por força do art. 156 do CPP.

7. Recurso conhecido e provido para denegar a ordem de habeas corpus e, 
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conseqüentemente, determinar o prosseguimento da ação penal”1.  

“PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.  FALTA  DE  RECOLHIMENTO  DE 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DE EMPREGADOS. ARTIGO 95, 
ALÍNEA "D", DA LEI Nº 8.212/95. CRIME OMISSIVO PRÓPRIO. DESNECESSIDADE DE 
COMPROVAÇÃO  ANIMUS REM SIBI  HABENDI.  ENTENDIMENTO  PACIFICADO  NA 3ª 
SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1.  A  Terceira  Seção  desta  Corte,  no  julgamento  do  EREsp  nº 
331.982/CE,  pacificou  entendimento  de  que  o  crime  de  apropriação  indébita 
previdenciária  caracteriza-se  com  a  simples  conduta  de  deixar  de  recolher  as 
contribuições descontadas dos empregados, sendo desnecessário o animus rem sibi 
habendi para a sua configuração.

2. Trata-se, pois, de crime omissivo próprio ou puro, que se aperfeiçoa 
independentemente  do  fato  de  o  agente  (empregador)  vir  a  se  beneficiar  com os 
valores arrecadados de seus empregados e não repassados à Previdência Social.

3. A exigência da comprovação da vontade de apropriar-se dos valores 
não recolhidos tornaria  praticamente impossível  atingir  o objetivo do legislador ao 
editar a norma contida no artigo 95, alínea "d", da Lei nº 8.212/95, que é o de proteger 
o patrimônio público e os segurados da Previdência Social.

4.  Estando  patente  a  divergência,  fica  dispensado  o  chamado  cotejo 
analítico,  satisfazendo-se a exigência constitucional com a transcrição de ementas,  como 
tem admitido a jurisprudência desta Corte, diante do manifesto confronto de interpretação.

5.  A  verificação  do  elemento  subjetivo  do  tipo,  decorrente  tão-só  do 
comportamento consciente de deixar de recolher aos cofres da Previdência Social os valores 
arrecadados dos empregados como contribuição, não se trata de matéria de prova.

6.  Recurso  provido  para  condenar  os  réus,  reconhecendo-se,  contudo,  a 

1 Superior  Tribunal  de  Justiça.  Recurso  especial  RESP  888947.  Processo:  200602074742  UF:  PB.  Órgão  Julgador: 
QUINTA TURMA. Data da decisão: 03/04/2007 Documento: STJ000744983. DJ DATA:07/05/2007 PÁGINA:364. Rel. 
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA.
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extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa”1.

Quanto  ao  tipo  do  injusto  subjetivo,  jurisprudência  e doutrina  majoritárias 
entendem, com acerto, ser o dolo genérico, consistente na intenção de descontar do salário 
dos empregados as quantias referentes e de deixar de repassá-las à previdência social. 
Nesse sentido são  inúmeras as decisões das Cortes Superiores, entre as quais as acima 
citadas, e dos Tribunais Regionais Federais.

Em sentido oposto, parte da doutrina brasileira defende a existência de 
elemento subjetivo do tipo específico, consubstanciado na vontade de fraudar a previdência, 
apropriando-se, indevidamente, de quantias não pertencentes ao agente2 .

Filiamo-nos, também nesse ponto, à corrente majoritária segundo a qual 
o tipo subjetivo é representado pelo dolo (genérico, na doutrina tradicional), consubstanciado 
na consciência e vontade de não recolher à previdência social as contribuições arrecadadas 
dos  empregados.  Com  efeito,  como  observado  pelo  Juiz  Federal  José  Paulo  Baltazar 
Júnior3,  se  fosse  intenção  da  lei  exigir  o  elemento  subjetivo  consistente  no  ânimo  de 
apropriação, utilizaria o verbo nuclear “apropriar-se”, tal como fez na apropriação indébita, no 
peculato e no delito do art. 5º da Lei 7.492/86.

O fato de a Lei 9.983/2000 ter incluído o tipo penal no mesmo capítulo 
da apropriação indébita não altera esse entendimento, notadamente considerando que se 
utilizou a expressão “deixar de recolher” e que foram mantidos os elementos constitutivos 
nos moldes da norma anterior (art. 95, d, da Lei 8.212/91). Assim vem decidindo o Supremo 
Tribunal Federal ao tratar da matéria nos recentes julgados adiante citados:

1 Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial RESP 433295. Processo: 200200530796 UF: AL. Órgão Julgador: SEXTA 
TURMA. DJ DATA:04/06/2007 PÁGINA:431. Rel. Min. PAULO GALLOTTI. 
2 Nesse sentido: NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 4ª ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 
2003, p. 563; e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro : parte especial (arts. 121 a 234).  São 
Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2005, pp. 468-469. 
3 ob. cit., p. 35.
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“Repisa-se,  no  RE,  a  alegação  de  que  teria  ocorrido  a  abolitio  criminis, 
termos  em  que  a  condenação  do  agravante  teria  violado  o  art.  5º,  XXXIX  e  XL,  da 
Constituição. Alega-se, ainda, violação do art. 5º, LVII, da Constituição, sob o fundamento de 
que, tendo em vista que o delito previsto no art. 95, d, da L. 8.212/91 "não é meramente 
formal", deveria o Ministério Público comprovar que os "valores foram efetivamente retidos e 
não repassados em prejuízo do sistema previdenciário", o que não teria ocorrido. Aduz-se, 
ademais, que além de ter o acórdão presumido a culpa do agravante, transferiu para ele o 

ônus de provar a sua condição de não-culpável.  Decido.  O acórdão recorrido está em 
consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao afirmar que, no 
caso, não há falar em O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência 
do  Supremo  Tribunal  Federal  ao  afirmar  que,  no  caso,  não  há  falar  em  abolitio 
criminis, nem que o tipo exige o dolo de apropriação (v.g., RHC 86.072, 1ª T., 16.08.05, 
Eros, DJ 28.10.05; RHC 88.144, 2ª T., 04.04.06, Eros, DJ 02.06.06; HHCC 85.048, 1ª T., 
30.05.06, Peluso, DJ 01.09.06; 84.021, 2ª T., Celso, DJ 14.05.04; 86.478, 1ª T., 21.11.06, 
Cármen, DJ 07.12.06). Extrato da ementa do primeiro dos precedentes mencionados 
(RHC  86.072),  verbis:  "RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  NÃO-
RECOLHIMENTO  DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  AUSÊNCIA  DE  DOLO 
ESPECÍFICO.  ABOLITIO  CRIMINIS.  INOCORRÊNCIA.  DIFICULDADE  FINANCEIRA. 
MATÉRIA PROBATÓRIA. 1. O artigo 3º da Lei n. 9.983/2000 apenas transmudou a base 
legal da imputação do crime da alínea "d" do artigo 95 da Lei n. 8.212/1991 para o 
artigo 168-A do Código Penal, sem alterar o elemento subjetivo do tipo, que é o dolo 
genérico. Daí a improcedência da alegação de abolitio criminis ao argumento de que a 
lei mencionada teria alterado o elemento subjetivo, passando a exigir o animus rem 
sibi habendi.  (...).  Brasília, 1º de fevereiro de 2007. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE - 
Relator1.

“DECISÃO:  1.  Trata-se de agravo de instrumento  contra  decisão que,  na 
instância  de  origem,  indeferiu  processamento  de  recurso  extraordinário  interposto  contra 

1 Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento 591132/SC. Relator(a) Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. Julgamento 
01/02/2007. Publicação DJ 14/02/2007  PP-00034.
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acórdão assim ementado: "PENAL. OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS.  ART.  168-A,  I,  DO  CP.  DIFICULDADES  FINANCEIRAS. 
INEXIGIBILIDADE  DE  CONDUTA  DIVERSA.  COMPROVAÇÃO.  PENA-BASE.  DIAS-
MULTA. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1. Uma vez 
reconhecidas a materialidade e a autoria, a consumação do crime descrito no art. 168-A do 
CP se dá tão-somente com o não recolhimento das contribuições previdenciárias no prazo 
legal. 2. A incidência da causa supra legal de exclusão da culpabilidade, caracterizada pelas 
dificuldades financeiras, depende de robusto conjunto probatório nos autos, a demonstrar a 
total impossibilidade do cumprimento das obrigações junto à previdência social, em razão de 
séria crise financeira da empresa, com repercussão na vida pessoal dos administradores. 3. 
Circunstâncias judiciais normais ao tipo penal autorizam a fixação da pena-base no mínimo 
legal.  Inexistentes  atenuantes  ou  agravantes.  4.  A  quantidade  de  dias-multa  deve  ser 
consentânea com o quantum da pena de reclusão. 5. Os valores do dia-multa devem ser 
estabelecidos  observando-se  a  situação  econômica  do  condenado.  6.  Pena  privativa  de 
liberdade  substituída  por  duas  restritivas  de  direitos,  nas  modalidades  de  prestação  de 
serviços à comunidade e de prestação pecuniária,  de acordo com o entendimento desta 
Turma." (fls. 120) O recorrente, com base no art. 102, III, a, alega violação ao disposto no 
art. 5º, incs. LVI, da Constituição Federal, sustentando ausência de dolo e necessidade de 
se  reconhecer  a  retroatividade  da  lei  posterior  mais  benéfica,  e  pugna,  ainda,  pelo 
reconhecimento da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.  2. 

Improcedente o recurso.  Esta Corte tem entendido que o art. 3o da Lei nº 9.983/2000 
apenas transportou a base legal de imputação de apropriação indébita previdenciária 
para o Código Penal, sem alterar a descrição da conduta anteriormente incriminada 
pela Lei nº 8.212/90, de sorte que, por conta da persistência integral dos elementos 
típicos, inclusive do dolo, é impróprio falar-se em abolitio criminis, no caso.  Nesse 
sentido:  "HABEAS  CORPUS"  -  CRIME  CONTRA  A  ORDEM  PREVIDENCIÁRIA 
(APROPRIAÇÃO INDÉBITA) - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA "ABOLITIO CRIMINIS" 
EM VIRTUDE DA REVOGAÇÃO DO ART. 95,  "D",  DA LEI Nº 8.212/91 - PRETENDIDO 
RECONHECIMENTO  DE  AUSÊNCIA  DE  CULPABILIDADE  -  INDAGAÇÃO  DE  ORDEM 
PROBATÓRIA -INADMISSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO 'WRIT' CONSTITUCIONAL - 
PEDIDO INDEFERIDO. 'HABEAS CORPUS' E ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPICIDADE 
PENAL  E  DE  CULPABILIDADE.  -  O  caráter  sumaríssimo  da  via  jurídico-processual  do 
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'habeas corpus' não permite que se proceda, no âmbito estreito desse 'writ' constitucional, a 
qualquer indagação de ordem probatória, notadamente se a impetração objetivar a análise, 
discussão  e  valoração  da  prova penal.  Não se  revela  viável,  desse  modo,  em sede  de 
'habeas corpus', o exame da alegação de ausência de dolo na conduta imputada ao agente. 

Precedentes.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA  PREVIDENCIÁRIA.  -  O  crime  de 
apropriação indébita contra a Previdência Social continua tipificado no ordenamento 
positivo, nos termos do art. 168-A do Código Penal, não obstante a derrogação do art. 
95, 'd', da Lei nº 8.212/91. A superveniência da Lei nº 9.983/2000 (art. 3º) não implicou 
alteração na descrição normativa da conduta anteriormente incriminada, pois o art. 3º 
da  referida  Lei  nº  9.983/2000,  longe  de  provocar  a  descaracterização  típica  do 
comportamento  delituoso,  'apenas  transmudou  a  base  legal  de  imputação  para  o 
Código Penal, continuando sua natureza especial em relação à apropriação indébita 
simples, prevista no art. 168 do CP'" (HC nº 84.021, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 
20.04.2006). "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO-RECOLHIMENTO DE 
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  AUSÊNCIA  DE  DOLO  ESPECÍFICO.  ABOLITIO 
CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. DIFICULDADE FINANCEIRA. MATÉRIA PROBATÓRIA. 1. O 
artigo 3º da Lei n. 9.983/2000 apenas transmudou a base legal da imputação do crime da 
alínea "d" do artigo 95 da Lei n. 8.212/1991 para o artigo 168-A do Código Penal, sem alterar 
o elemento subjetivo do tipo, que é o dolo genérico. Daí a improcedência da alegação de 
abolitio criminis ao argumento de que a lei mencionada teria alterado o elemento subjetivo, 
passando a exigir o animus rem sibi habendi. 2. A pretensão visando ao reconhecimento de 
inexigibilidade  de  conduta  diversa,  traduzida  na  impossibilidade  de  proceder-se  ao 
recolhimento das contribuições previdenciárias, devido a dificuldades financeiras, não pode 
ser examinada em habeas corpus, por demandar reexame das provas coligidas na ação 
penal. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento" (RHC nº 86.072, Rel. 
Min.  EROS GRAU,  DJ de 28.10.2005).  Cf.,  ainda,  HC nº  87.107-MC,  Rel.  Min.  CEZAR 
PELUSO,  DJ  de  16.02.2006;  RE  nº  408.363,  Rel.  Min.  MARCO  AURÉLIO,  DJ  de 
18.04.2005; RHC nº 87.303-MC, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ de 15.12.2005. Não é 
outra  a  opinião  da  doutrina,  como  se  vê  a  ALBERTO SILVA FRANCO,  ao  comentar  o 
disposto no art. 168-A, do Código Penal: "Não há cogitar, no entanto, com a promulgação da 
Lei  9.983/2000,  de  abolitio  criminis  a  não  ser  em relação  à  alínea  j  do  art.  95  da  Lei 
8.212/91. Embora houvesse explícita revogação, no art. 3.º da Lei 9.983/2000, em relação a 
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todas as alíneas do art. 95 da Lei 8.212/91, força é convir que essa revogação não tem o 
condão  de  desconsiderar  os  crimes  previdenciários  praticados  anteriormente  à  Lei 
9.983/2000 para efeito de aplicação do art. 2.º do Código Penal, conforme o entendimento 
de Luiz Henrique Pinheiro Bittencourt ('A abolitio criminis do art. 95 da Lei 8.212/91, pela Lei 
9.983,  de  14  de  julho  de  2000',  in  Boletim do Instituto  Brasileiro  de  Ciências  Criminais, 
outubro de 2000, n. 95, p. 15). Este posicionamento é inaceitável. Os crimes previdenciários 
existiam antes e continuaram a existir depois da Lei 9.983/2000. Esta não é, portanto, lei 
posterior que descriminalizou os agravos contra a previdência social constantes do art. 95 da 
Lei 8.212/91. Pouco importa a existência de dificuldades no enquadramento das sanções 
relativas  ao  art.  95  da  Lei  8.212/91  e  que  a  Lei  9.983/2000  tenha  reproduzido,  com 
alterações, os tipos previdenciários anteriormente estruturados. A revogação do art. 95 da 
Lei 9.983/2000 significou apenas que, a partir da entrada em vigor da nova lei, os crimes 
previdenciários  foram  inseridos  no  Código  Penal.  Mas  os  fatos  ocorridos  antes  dessa 
vigência continuam a ser regrados pelo art. 95 da Lei 8.212/91, admitindo-se tão somente 
que  a  pena  privativa  de  liberdade  relativa  à  apropriação  indébita  previdenciária  tenha 
retroatividade, mesmo no período da vacatio legis (sobre essa matéria, vide o art. 2.º, item 
1.02  f)  porque  o  máximo  da  sanção  punitiva  é  inferior  à  cominada  pelo  art.  5.º  da  Lei 
7.492/86, estabelecida como preceito sancionatório para as hipóteses das alíneas d, e e f 
em virtude do § 1.º, do art. 95 da Lei 8.212/91" (ALBERTO SILVA FRANCO, Código Penal e 
sua interpretação jurisprudencial, 7. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2001, p. 2778). 
(...) Publique-se. Int. Brasília, 1° de dezembro de 2006. Ministro CEZAR PELUSO Relator”1.

Consoante ensina Andreas Eisele2, “a intenção penalmente relevante é 
apenas a que abrange a conduta  de omissão,  não o sendo,  no  âmbito  da  tipicidade,  a 
análise  dos  motivos  que  ensejaram  o  comportamento,  ou  sua  finalidade,  do  que  são 
exemplos a situação financeira da empresa e destinação do numerário pertinente. Portanto, 
para se configurar a tipicidade da conduta, não há necessidade de configuração de intenção 
do agente de apropriar-se do objeto sobre o qual recaiu a conduta, conforme assevera Rios 
(o que seria, inclusive, incompatível com a declaração de existência da relação jurídica, com 
o que se reconhece a dívida correspondente)”.

1 Supremo Tribunal  Federal.  Agravo de  Instrumento AI 553882 /  RS.  Relator(a)  Min.  CEZAR PELUSO.  Julgamento 
01/12/2006 Publicação DJ 19/12/2006  PP-00076.
2Ob. cit., p. 213.
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III. DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.

Tem sido freqüente o debate na Justiça brasileira sobre a tese de que 
dificuldades financeiras sofridas pelas empresas conduziriam à inexigibilidade de conduta 
diversa, de modo a excluir a culpabilidade de agentes do delito de omissão de recolhimento 
das contribuições previdenciárias. 

Cabe,  assim,  tecer  algumas  considerações  sobre  a  noção  de 
culpabilidade adotada pelo ordenamento jurídico pátrio e a possibilidade de sua exclusão em 
hipóteses nas quais não se poderia exigir do agente conduta adequada ao direito. Anota-se 
todavia que o conceito de culpabilidade tem sido objeto de intensa discussão científica à 
qual,  em  atenção  à  limitação  do  objeto  deste  trabalho,  somente  serão  feitas  breves 
referências.

A reforma do Código Penal  de 1984 (Lei 7.209,  de 11 de julho de 1984) 
adotou a chamada teoria limitada da culpabilidade, consoante se depreende da exposição 
de motivos e do  art.  20,  §1º,  do Código Penal,  que trata  das chamadas descriminantes 
putativas. Foram acolhidas, nos artigos 20 e 21, as duas formas básicas de erro construídas 
pela doutrina alemã: erro sobre elementos do tipo (Tatbestandsirrtum) e erro sobre a ilicitude 
do fato (Verbotsirrtum). 

No século XIX, predominava uma concepção psicológica de culpabilidade. 
Esta era compreendida como aspecto psicológico, subjetivo do fato, ao passo que o tipo se 
referiria exclusivamente ao aspecto objetivo (tipicidade como mera adequação de uma ação 
causadora do resultado aos dados objetivos descritos na figura penal).  Como rememora 
Miguel  Reale  Júnior1,  contribuíram  para  a  construção  da  concepção  psicológica  da 
culpabilidade,  além do liberalismo,  a  influência  do  naturalismo sobre  o direito  penal  e  a 

1 REALE JÚNIOR, Miguel. Teoria do delito. 2ª ed. São Paulo : Editora revista dos Tribunais, 2000, p. 125.
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doutrina da tipicidade tal como formulada por Beling.

A  culpabilidade  para  a  doutrina  causalista é,  segundo  Aníbal  Bruno1,  o 
momento psicológico pelo qual o agente se faz realmente autor do fato  punível.  Aduz o 
penalista  que“neste  sentido  tradicional,  culpabilidade  é  o  vínculo  psíquico  que  prende  o 
agente ao seu ato e o faz por ele penalmente responsável. Neste vínculo psíquico se esgota 
todo o conteúdo da culpabilidade, que se pode manifestar sobre as duas formas – o dolo e a 
culpa. Na realidade, segundo essa concepção, a culpabilidade compreende apenas o dolo e 
a  culpa.  Não  é  mais  do  que  um  conceito  genérico  abrangendo  os  dois  conceitos 
específicos”.

Em  1907,  o  alemão  Reinhard  Frank  enunciou  uma  teoria  complexa  da 
culpabilidade, inserindo, na estrutura do delito, a normatividade da culpa. Embora com o dolo 
e a culpa ainda compondo o seu conteúdo,  a culpabilidade,  para  esse doutrinador,  não 
estaria  restrita  à  existência  de  liame  psicológico  entre  autor  e  ação  (ou  ausência  de 
diligência,  no que se refere aos delitos culposos),  mas exigiria um outro elemento:  o de 
reprovabilidade.  

A  evolução  para  uma  concepção  normativa  de  culpabilidade  se  deu  no 
contexto cultural de substituição do positivismo-naturalista, relacionado ao modelo causal de 
ação, pela metodologia neokantiana e pelo chamado “conceito neoclássico de delito”. De 
acordo com essa nova visão, a culpabilidade é externa ao agente e consiste em um juízo de 
valoração emitido pela ordem jurídica a seu respeito.  Passou-se a definir  a culpabilidade 
como juízo de reprovação da formação da vontade. A partir  de então,  a exigibilidade de 
atuação conforme o direito, como sua característica básica, foi colocada cada vez mais em 
evidência na teoria da culpabilidade. 

Como  explica  Juarez  Cirino  dos  Santos2,  a  normativização  integral  do 

1 BRUNO, Aníbal. Direito Penal, t.II. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984, pp. 25/26.
2 SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. Curitiba : Editora Fórum, 2004, pp. 6/7.
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conceito  de  culpabilidade,  como  reprovação  de  um sujeito  capaz de  culpabilidade,  pela 
realização não justificada de um tipo de crime, com consciência da antijuridicidade (real ou 
potencial)  e em situação de  exigibilidade de comportamento diverso,  consistiu numa das 
conseqüências sistemáticas da adoção do modelo finalista de fato punível desenvolvido por 
Welzel, em que dolo e culpa foram deslocados da culpabilidade para o tipo subjetivo.

O alemão Freudenthal e seus seguidores construíram uma concepção que 
permitia a   inculpabilidade não limitada pelas causas de exculpação contidas nos textos 
legais, mas também abarcando qualquer outra situação fática, em que não fosse possível se 
exigir  do  sujeito  a  realização  de  outra  conduta.  Deste  modo,  a  inexigibilidade  de  outra 
conduta passou a ser,  na prática, uma causa supralegal e independente da ausência de 
culpabilidade.

Explicam  Eugênio  Raúl  Zaffaroni  e  José  Henrique  Pierangeli que  “na 
realidade,  a  interpretação  demasiadamente  restritiva  das  fórmulas  legais,  a  cunhagem 
defeituosa das mesmas, e, inclusive, a falta de previsão de exculpantes necessárias e já 
consagradas  pela  doutrina,  ou  postuladas  em trabalhos  de  projetos,  e  político-criminais, 
levava a isso. Pouco tempo depois, e sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, quando 
a inexigibilidade converteu-se em poderoso argumento, com a finalidade de exculpar crimes 
atrozes, ou a participação neles, a legislação positiva começou a polir  fórmulas legais, e 
mesmo  os  autores  alemães  foram  abandonando  a  tese  da  eximente  autônoma  da 
exigibilidade  de  outra  conduta,  para  que  a  mesma  permanecesse  apenas  como 
fundamentação genérica de todas as causas de inculpabilidade”. E continuam: “diante da 
vigente legislação positiva brasileira, e da maneira como temos entendido as hipóteses de 
inculpabilidade, cremos que se torna totalmente desnecessária a busca de uma eximente 
autônoma  de  inexigibilidade  de  conduta  diversa,  que  pode  ter  atendido  a  exigências 
históricas já superadas, mas cuja adoção, hoje, prejudica toda sistemática da culpabilidade”1.

1 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro : parte geral. 4. ed. rev. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 660. 
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Zaffaroni, em seu Manual de Derecho Penal, define culpabilidade como “un 
juicio que permite vincular en forma personalizada el injusto a su autor y, de este modo, 
operar como el principal indicador que, desde la teoría del delito, condiciona el paso y la 
magnitud de poder punitivo que puede ejercerse sobre éste, es decir, se puede reprocharse 
el injusto al autor y, por ende, si puede imponerse pena y hasta qué medida según el grado 
de esse reproche”1.

Tratando especificamente da inexigibilidade de comportamento conforme ao 
direito,  explica o jurista  argentino que “cada vez que el  ámbito  de autodeterminación  no 
alcance  un  umbral  mínimo,  no  se  podrá  exigir  juridicamente  al  agente  uma  conducta 

diferente  de  la  efectivamente  realizada”  e  conclui,  assim,  que  todas  las  causas  de 
inculpabilidad son supuestos de inexigibilidad de otra conducta adecuada al derecho,  

o  sea  que  la  inexigibilidad  no  es  uma  causa  de  inculpabilidad,  sino  el  común 
denominar, género o naturaleza última de todas las causas de inculpabilidad”2.

O mesmo doutrinador, juntamente com Pierangeli, na obra Manual de Direito 
Penal Brasileiro, afirma que todas as causas de ausência de culpabilidade são hipóteses em 
que não se poderia exigir do autor uma conduta adequada ao direito, seja porque não lhe 
era  exigível  a  compreensão  da  antijuridicidade,  seja  porque,  embora  tivesse  tal 
compreensão, não se podia dele exigir a conformidade de sua conduta a ela. Reconhecendo 

a inexigibilidade de uma conduta diversa e adequada ao direito como a natureza última de 
todas as causas de ausência de culpabilidade, afastam esses autores a possibilidade de 
reconhecimento de que haja “(...) uma causa de inculpabilidade – legal ou 'supralegal' – de 
'inexigibilidade  de  outra  conduta',  como  foi  sustentado  pela  doutrina  estrangeira  nos 
primórdios da teoria normativa da culpabilidade (...)”3.

Entre  os  penalistas  brasileiros,  Aníbal  Bruno  indica  os  três  elementos 
1 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal. 2ª ed. Buenos Aires : Ediar, 2007, p. 507.
2 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal. 2ª ed. Buenos Aires : Ediar, 2007, p. 536 (sem negritos no 
original).
3 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro : parte geral. 4. ed. rev. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 651.
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integrantes  da  estrutura  da  culpabilidade,  quais  sejam:  “a)  imputabilidade,  isto  é,  uma 
determinada situação mental, que permite ao agente o exato conhecimento do fato e do seu 
sentido contrário ao dever e a determinação da vontade de acordo com esse entendimento, 
dando-lhe, assim, capacidade para sofrer a imputação jurídica de seu comportamento; b) o 
elemento  psicológico-normativo,  que  relaciona  o  agente  com  seu  ato,  psicológica  e 
normativamente, manifestando-se sob a forma de dolo ou culpa; c) finalmente, exigibilidade, 
nas circunstâncias, de um comportamento conforme ao dever, isto é, que o fato ocorra em 
situação e que seja lícito exigir do sujeito comportamento diferente”1.

O mestre pernambucano atribui à inexigibilidade de conduta diversa o 
caráter  de  causa  geral  de  exclusão  da  culpabilidade,  afirmando  que  tal  princípio  está 
implícito  no  Código  Penal  e  pode  ser  aplicado,  por  analogia,  a  casos  semelhantes  aos 
expressamente previstos no sistema. Alerta, com propriedade, para a necessidade de um 
seguro  critério  seletivo  para  seu  emprego  com  esse  caráter,  anotando  que  “se  o 
reconhecimento  da  não  exigibilidade  como  causa  geral  de  exculpação  abre  espaço  no 
sistema penal  àquele  movimento  de  justiça  que ajusta  a prática  punitiva  a exigência de 
humanidade  e  da  consciência  jurídica,  por  outro  lado,  uma  aplicação  indiscriminada  do 
princípio  poderia  alargar  uma  brecha  no  regime,  por  onde  viriam  a  passar  casos  onde 
evidentemente a punibilidade se impõe, com a conseqüência de enfraquecer a necessária 
firmeza do Direito Penal”2.

O penalista suíço Günter Stratenwerth define que uma conduta delitiva é 
reprovável quando ao autor se pode atribuir a liberdade de se submeter à norma jurídica e, 
por isso, ilícito e culpabilidade devem ser enfrentados entre si com as palavras-chave “dever” 
e “poder”.  Como os três requisitos integrantes da culpabilidade,  aponta a capacidade de 
culpabilidade, o conhecimento da proibição e a exigibilidade da conduta adequada ao direito: 
“en el momento del hecho, el autor tiene que haber sido capaz, primeramente, de percatarse 
de la antijuridicidad de su conducta y de orientarse según las normas jurídicas, lo que puede 

estar excluido por enfermedad mental, estados patológicos de embriagez, etc. (capacidad 

1 BRUNO. ob. cit. p. 32.
2 BRUNO, Aníbal. Direito Penal, t.II. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984, pp. 102/103.
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de culpabilidad) Además, tiene que haber conocido el ilícito efectivamente o, si no, haber 

tenido la posibilidad de conocerlo (conocimiento de la prohibición). Y, finalmente, en una 

situación de apremio tan extraordinaria que lo haga exculpable (exigibilidad de la conducta 
adecuada al derecho)”1. 

O juízo de exigibilidade de conduta adequada ao direito é fundamentado 
na  normalidade  das  circunstâncias  de  fato.  Do  mesmo  modo,  circunstâncias  anormais 
podem  produzir  situações  que  excluem  ou  diminuem  o  juízo  de  exigibilidade  de 
comportamento conforme ao direito. Nesses casos, como conclui Juares Cirino dos Santos, 
o agente reprovável pela realização não justificada de um tipo de crime, com conhecimento 
real ou potencial da proibição concreta, é exculpado pela anormalidade das circunstâncias, 
que excluem ou reduzem a exigibilidade de conduta diversa2.

Nessa  linha,  Hans  Welzel  afirma  que,  “con  la  confirmación  tanto  de  la 
imputabilidad  como también  de  la  possibilidad de  conocimiento  del  injusto  se  injusto  se 
encuentra establecida materialmente la culpabilidad, el 'poder un lugar de ello' del autor en 
relación a su acción típica antijurídica. Sin embargo, esto no significa que el ordenamiento 
jurídico tendrá que hacer el reproche de culpabilidad. Más bien puede tener razones para 
renunciar al reproche de culpabilidade y en tal medida 'exculparlo' y absolverlo de pena. Al 

respecto  se  consideran  situaciones  extraordinarias  de  motivación,  en  las  cuales  se 
encuentra fuertemente disminuida la possibilidad de motivación conforme a la norma y con 
ello  la  culpabilidad,  el  poder  en  lugar  de  ello,  como  por  sobre  todo  en  el  estadio  de 
necessidad penal 'exculpante' de los §52/54 stgB”3.

Identificando a questão da inexigibilidade como problema que contende 
com a  censura jurídico-penal e, por conseguinte, com a categoria sistemática da culpa, e 

1 STRATENWERTH, Günter.  Derecho penal. Parte general I : el hecho punible. Tradución de Manuel Cancio Meliá y 
Marcelo A.Sancinetti. pp. 118/119.
2 SANTOS, ob. Cit., pp. 247/248.
3 WELZEL, Hans.  Derecho penal aleman. Parte general. 11 edición, 4 edición castellana. Tradución del aleman por los 
professores Juan Bustos Ramírez y Sergio Yáñez Péres, p. 210/215, in Revista IOB Direito Penal e Processual Penal. Porto 
Alegre : Síntese, v. 7, n. 38, jun/jul, 2006, pp. 115-120. 
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adotando uma concepção da culpabilidade como capacidade de motivação pela norma ou 
de permeabilidade ao apelo normativo, Jorge Figueiredo Dias ensina que “(...) como sempre 
o reconheceu a generalidade dos adeptos de uma autêntica teoria normativa da culpa -, 
assim como há circunstâncias endógenas que podem afectar uma tal capacidade, também 
às  circunstâncias  exógenas  há  que  reconhecer,  porventura  até  com  maior  razão  e 
frequência, a possibilidade de desencadearem tal efeito À luz de uma culpa como poder de 
agir de outra maneira o problema da exigibilidade deve continuar hoje a pôr-se como quando 

surgiu:  como  pressão  do  condicionalismo  exógeno,  determinante  de  uma  motivação 

anormal, sobre aquele poder, susceptível de conduzir, na situação, à sua exclusão.”1.

Pela primazia da exposição e pertinência à presente discussão, cumpre 
trazer  à  baila  larga  citação  do  doutrinador  português:  “Pode  acontecer,  com efeito,  que 

relativamente  a  certos  factos  se  revele  uma  sensível  desconformidade entre  a  sua 
censurabilidade externo-objectiva e a 'essência de valor' da personalidade neles plasmada, 

tal  como  resulta  nomeadamente  da  atitude  global  do  agente ou  das  suas  'intenções 
fundamentais' perante as exigências jurídico-penais. Verificando-se que tal desconformidade 
tem a sua origem numa pressão imperiosa de momentos exteriores à própria pessoa, que 
não encontram nesta um 'eco' favorável, antes 'estorvaram' ou 'desviaram' o cumprimento 
normal  das  suas  intenções  fundamentais,  deverá  então  a  culpa  ser  excluída  por 
inexigibilidade de  um comportamento  conforme  com o  direito.  Assume  pois  aqui  relevo 

decisivo a idéia de que a ordem jurídico-penal não pode – para usar uma expressão de 
Eduardo Correia – 'dividir a personalidade em exigências contraditórias'. Todos estão 
de acordo com que a personalidade suposta pela ordem jurídica não é a do 'herói moral', 
mas  do homem dotado de  uma resistência  espiritual  normal.  Por  isso não  faria  sentido 
censurar o agente pela personalidade manifestada no facto, quando afinal ela acaba por se 
revelar  adequada  no  essencial  ao  modelo  suposto  pela  ordem  jurídica.  Ponto  é  que  a 
situação exterior seja uma tal que permita afirmar que também a generalidade dos homens 

'honestos'  ou  'normalmente  fiéis  ao  direito'  teria  provavelmente  actuado  da  mesma 
maneira; e que as qualidades pessoais juridicamente relevantes manifestadas no facto não 
sejam,  apesar  disso,  juridicamente  censuráveis.  É  este,  ao  que  continuamos  crer,  o 

1 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal : parte geral. Tomo I. Questões fundamentais: a doutrina geral do crime. 2ª ed. 
Coimbra: Editora Coimbra, 2007, pp. 606/607.
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verdadeiro fundamento da inexigibilidade como causa de exclusão da culpa; e dele resulta a 

determinação do seu  âmbito de actuação, como seguidamente se dirá mas melhor será 
compreendido  com  a  exposição  do  regime  das  concretizações  legalmente  admitidas  da 
inexigibilidade.  Assim  se  compreende  que  o  duplo  critério  acima  assinalado  – 
correspondência do facto àquele que seria também praticado por um 'homem fiel ao direito'; 
e não manifestação naquele de qualidades da personalidade juridicamente desvaliosas ou 
censuráveis  –  possa  na  prática,  relativamente  à  generalidade  dos  casos  e  porque  a 
apreciação  tem  sempre,  como  é  adequado  a  um  problema  de  culpa,  de  ser  feita  em 

concreto, unificar-se relativamente a um agente não onerado por um dever especial”1..

Para  Dias,  a  inexigibilidade  não  deve  constituir  uma  causa  geral  de 

exclusão da culpa, mas só deve ser aceita nas hipóteses em que a lei tenha entendido dever 
exprimi-la: “é em definitivo à lei  que pertence definir  as situações relativamente às quais 
reconhece  (seja  em  função  do  perigo,  seja  do  bem  jurídico  lesado,  seja  do  círculo  de 
agentes que à desculpa podem remeter-se, etc.) que a pressão exterior das coisas para o 
facto  ultrapassa  a  resistência  que  ela  espera  de  uma  personalidade  'fiel  ao  direito':  só 
nessas situações deve, em princípio, reconhecer-se a exclusão da culpa por inexigibilidade”2.

Na  doutrina  e  jurisprudência  brasileiras,  contudo,  é  dominante  o 
entendimento de que é possível a exculpação por inexigibilidade de conduta adequada ao 
direito, entendida como princípio de direito penal, fora das hipóteses previstas em lei. 

De  fato,  como  assevera  Juarez  Cirino  dos  Santos,  “o  reconhecimento 
progressivo de novas situações de exculpação fundadas na anormalidade das circunstâncias 
do  fato  e,  conseqüentemente,  no  princípio  geral  de  inexigibilidade  de  comportamento 

diverso,  parece  tornar  cada  vez  mais  difícil  negar  à  exigibilidade a  natureza  geral  de 
fundamento supralegal de exculpação, como categoria jurídica necessária ao direito positivo 
vigente.  Entretanto,  mesmo  na  perspectiva  da  teoria  dominante,  a  inexigibilidade  de 

1 DIAS, Jorge de Figueiredo. ob. cit., pp. 608/610.
2 DIAS, Jorge de Figueiredo. ob. cit., p. 610.
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comportamento diverso,  determinada pela  anormalidade das circunstâncias do fato incide 
sobre  situações de exculpação concretas, nas quais atua um autor  culpável  ou  reprovável 

que, contudo, deve ser ex- ou desculpado, porque o limite da exigibilidade jurídica é definido 
pelo limiar mínimo de dirigibilidade normativa, ou de motivação conforme a norma, excluída 
em situações de exculpação legais ou supralegais”1. 

As  hipóteses  supralegais  de  exculpação,  na  lição  de  Santos2, 
compreendem: o fato de consciência (decisões morais ou religiosas sentidas como deveres 
incondicionais vinculantes da conduta, asseguradas pela garantia constitucional de liberdade 
de crença e consciência – art. 5º, VI, CF); a provocação de situação de legítima defesa (em 
que o provocador  não pode desviar a  ação de defesa provocada);  a desobediência  civil 
(ações ou demonstrações públicas, como bloqueios, ocupações, etc., realizadas em defesa 
do bem comum,  ou  de  questões  vitais  da  população,  ou  mesmo em lutas  coletivas por 
direitos  humanos  fundamentais,  desde  que  não  constituam  ações  ou  manifestações 
violentas ou de resistência ativa contra a ordem vigente); e conflito de deveres.

Esse autor cita como exemplo clássico do conflito de deveres o caso da 
eutanásia de doentes mentais durante o regime nazista: sacrifício de minoria selecionada de 
doentes mentais graves para salvar a maioria dos doentes mentais, porque a recusa radical 
de cumprir uma ordem superior determinaria a morte de todos por médicos substitutos fiéis 
ao regime. Utiliza-se, aí, o argumento da escolha do mal menor.

É  precisamente  o  argumento  de  escolha  de  um  mal  menor  ou  da 
existência de  exigências contraditórias dividindo a personalidade do agente que embasa a 
tese  de  que dificuldades  financeiras  severas  produziriam hipóteses  de  inexigibilidade  de 
conduta conforme ao direito na prática de condutas tipificadas no art. 168-A do Código Penal 
brasileiro.

1 SANTOS, ob. cit., pp. 248/249.
2 SANTOS, ob. cit., p. 259.
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III.  Aspectos  práticos  acerca  da  adoção  da  tese  de  inexigibilidade  de 
conduta diversa nos crimes de omissão de recolhimento de contribuições 
previdenciárias  (apropriação  indébita  previdenciária).  Entendimentos 
adotados na doutrina e jurisprudência brasileiras. 

Tese defensiva das mais correntes em ações penais por delitos do artigo 
168-A do Código Penal consiste na alegação de que o agente (empregador) teria se omitido 
no dever de recolher as contribuições arrecadadas dos empregados premido por situação de 
debilidade financeira que não deixava alternativa.

Como já exposto acima, o efeito jurídico do reconhecimento, em dado 
caso concreto, de uma situação de extrema dificuldade financeira não afeta a configuração 
do dolo do agente – consubstanciado na vontade livre e consciente de deixar de repassar à 
previdência social as contribuições arrecadadas dos empregados - e nem a própria ação. 

A questão,  portanto,  situa-se no campo da culpabilidade,  por afetar a 
exigibilidade de conduta conforme ao direito.

Conquanto alguns julgados hajam reconhecido a existência de estado de 

necessidade como  decorrência  da  comprovação  de  dificuldade  financeira  extremada,  é 
amplamente majoritário na jurisprudência brasileira o entendimento de que nessas hipóteses 
estaria  configurada  situação  de  inexigibilidade  de  comportamento  diverso,  a  afastar  a 
culpabilidade do agente. 

Diante  da  comprovação  de  uma  situação  de  dificuldades  financeiras 
invencíveis, pode-se vislumbrar, entre as causas supralegais de exculpação elencadas por 
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Juarez Cirino dos Santos (citadas acima), hipótese de conflito de deveres, isto é: o agente, 
em  razão  dessas  dificuldades  financeiras  extremas,  teria  que  optar  entre  efetuar  os 
pagamentos  dos  empregados  ou  realizar  o  repasse  à  previdência  das  contribuições 
arrecadadas. Estaria, assim, em situação de  escolha do mal menor, de modo que não se 
afiguraria razoável exigir o cumprimento do dever de agir em conformidade com a norma. 

Contudo, para acolhimento da tese, com a conseqüente exculpação do 
agente, faz-se necessária uma análise cuidadosa do contexto em que a conduta se realizou, 
cabendo ao magistrado avaliar todas as suas circunstâncias do fato.  Com efeito,  não se 
pode  admitir  que  toda  e  qualquer  situação  de  debilidade  econômico-financeira  –  risco 
inerente  às  atividades  empresariais  -  implique  em  não  reprovação  do  autor,  por 
inexigibilidade de conduta adequada ao direito.

Tratando  do  tema  da  exigibilidade  de  conduta  diversa  em  crimes 
tributários,  Andreas Eisele1 destaca alguns aspectos  merecedores de especial  relevância 
para a valoração de situações de dificuldades  financeiras,  quais  sejam: a)  a relação de 
equivalência  (aferida  conforme  um  critério  valorativo  de  conteúdo  ético-social)  entre  os 
interesses dentre os quais o agente realiza a opção; b) a forma de que se revestiu a conduta 
realizada (necessidade da presença do elemento subjetivo da conduta da boa-fé, revelado 
pelo  fato  de  a  conduta  não  ser  implementada  por  meio  de  fraude  e  ainda  de  não  ser 
incompatível com a intenção de viabilizar o negócio); e  c)  a inexistência da possibilidade 
(averiguada conforme um critério valorativo de razoabilidade) de realização de uma conduta 
alternativa, socialmente menos danosa.

Considerando que o risco é inerente à vida empresarial e que dificuldades 
financeiras são muito comuns em diversos setores da economia brasileira, entende-se que 
somente se pode cogitar de inexigibilidade de conduta conforme ao direito quando o agente 
houver  esgotado  todos  os  meios  razoáveis para  evitar  a  omissão  de  recolhimento  das 
contribuições previdenciárias. De fato, diante de uma situação de debilidade financeira,  é 

1 EISELE. Ob. cit., pp. 87/88.
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razoável  esperar  que  o  empresário  procure  sanear  a  empresa  mediante  reduções  de 
despesas, injeção de recursos próprios, busca de financiamentos privados, diversificação do 
campo de atuação, pedidos de moratória, etc. 

A  exculpação  decorrente  do  acolhimento  da  tese  de  impossibilidade 
financeira só faz sentido se, ao decidir realizar a conduta típica, o agente se encontrava em 
situação de impasse invencível entre priorizar o pagamento de salários aos empregados, 
verba de natureza alimentar, e evitar o soterramento da empresa ou agir conforme ao direito. 
Assim, consoante decidiu o Tribunal Regional Federal da 4a Região, não se pode admitir, por 
exemplo, que o agente deixe de cumprir a obrigação previdenciária a fim de honrar dívidas 
com fornecedores:

“EMENTA:  PENAL.  CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS.  NÃO 
RECOLHIMENTO  DOS  VALORES  DESCONTADOS.  DESNECESSIDADE  DE  DOLO 
ESPECÍFICO. DIFICULDADES FINANCEIRAS.  

[...]

2-  Ao  tipificar  como  crime  o  não  recolhimento  de  contribuições 
previdenciárias  descontadas,  o  legislador  atribuiu  a  tal  compromisso  do  empregador 
superlativa prioridade, não podendo, por isso mesmo, ser relegado a posição secundária. 
Assim, não se configura como hipótese de exclusão de ilicitude a insuficiência de recursos 
para atender, antes, a todos os demais compromissos, inclusive com fornecedores. (...)”1

Por  outro  lado, “além  de  não  fraudulenta,  para  caracterizar  a  boa-fé,  a 
conduta  não  pode  ser  incompatível  com  a  intenção  de  viabilizar  o  negócio,  pois  se  a 
empresa foi estruturada e administrada de modo a fatalmente vir a quebrar no futuro, não 
está  presente  aquele  elemento  subjetivo  que  confere  o  conteúdo  ético  à  prática  do 
comportamento. São exemplos dessa forma de administração, as operações contínuas que 
evidenciem  futura  impossibilidade  de  manutenção  da  empresa  em  funcionamento, 

1 Tribunal Regional  Federal  da 4a Região. ACR 96.04.61803-2. Relator JUIZ TEORI ALBINO ZAVASCKI. Data da 
decisão 23/04/1997. DJU 10/09/1997, p. 72686.
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consistentes em reiteradas vendas de produtos por preços inferiores ao seu custo total de 
produção, com acúmulo de prejuízos (que podem ou não favorecer outras empresas que 
gerem lucro aos sócios da empresa deficitária)”2.

Como  destaca  o  Juiz  Federal  José  Paulo  Baltazar  Júnior1,  estando  o 
empreendimento inviabilizado, o caminho necessário é o da autofalência, uma vez que “o 
valor supremo aqui não é a sobrevivência da empresa, pois esta, além de gerar empregos, 
deverá arcar com sua carga tributária,  a reverter para o bem de toda a sociedade.  Uma 
empresa inviabilizada, pela permanente incapacidade de pagar os tributos decorrentes de 
sua atividade não pode continuar em funcionamento”.

A  inexigibilidade  de  comportamento  adequado  ao  direito  somente  se 
configura, ademais,  quando a empresa  e seus membros não disponham de bens para a 
satisfação do crédito previdenciário. Nessa linha são os seguintes julgados:

“EMBARGOS  INFRINGENTES.  OMISSÃO  NO  RECOLHIMENTO  DE 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 95, ´D, DA LEI 8.212/91. ART. 168-A, DO CP. 
MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO.

[...]

3.  As  dificuldades  financeiras  argüidas  pela  defesa  em  ações  como  a 
presente podem configurar excludente de culpabilidade, sendo imprescindível, porém, que 
se  apresentem  provas  contundentes  da  insolvência  da  empresa  e  também  do  sócio 
responsável. (...)”2 

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  CRIME  CONTRA  A  PREVIDÊNCIA 
SOCIAL.  ARTIGO  168-A  DO  CÓDIGO  PENAL.  AUSÊNCIA  DO  RECOLHIMENTO  DE 

2 EISELE, Ob. Cit., p. 88.
1 BALTAZAR JÚNIOR, Ob. Cit., pp. 38/39.
2 Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Embargos Infringentes e de Nulidade em ACR. nº 1999.04.01.011791-6-RS. Rel. 
Des. Federal José Luiz Germano da Silva. Julgado em 21/11/2001. DJU. 23/01/2002, p. 182.
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CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DOS EMPREGADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE 
DELITIVAS AMPLAMENTE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA 
NÃO  CARACTERIZADA.  CONDENAÇÃO.  SUBSTITUIÇÃO  "EX  OFFICIO"  DA  PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. ARTIGO 44 DO CPB. APELO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO  FEDERAL  A  QUE  SE  DÁ  PROVIMENTO  PARA  A  CONDENAÇÃO  DOS 
APELADOS. PENA CONCRETIZADA NO JULGADO.

(...)

3.  Não pode prevalecer a tese da excludente de culpabilidade,  eis que a 
comprovação das dificuldades financeiras por que passava a empresa,  na época do não 
recolhimento,  era  ônus  da  defesa,  que,  por  sua  vez,  ao  contrário  do  que  afirmou,  não 
demonstrou a ocorrência  da inexigibilidade de conduta diversa. Ademais,  durante  todo o 
período  em  que  houve  omissão  dos  recolhimentos,  houve  pagamentos  efetuados  a 
fornecedores, pagamentos de aluguéis, atendimento devárias outras despesas, além do que 
os sócios da empresa retiraram seus "pró-labores". E, frise-se, nos casos de crimes que não 
envolvem diretamente bens jurídicos relacionados à pessoa natural, faz-se necessária uma 
maior comprovação da inexigibilidade de conduta diversa, o que não ocorreu nestes autos.

4.  Ao  empresário  cabe  o  risco  do  negócio,  se  obtém  os  dividendos  do 
sucesso,  deve  arcar  com  o  ônus  do  revés.  Aceitar  como  justificativa  as  dificuldades 
financeiras da empresa para o não repasse dos valores recolhidos de seus empregados ao 
INSS,  sem  que  se  comprove  qualquer  afetação  do  patrimônio  dos  sócios,  é  aceitar  a 
"socialização" dos prejuízos decorrentes da atividade econômica.

5. Não se exige que o empresário desfalque seu patrimônio em benefício da 
sociedade empresarial de que faz parte, mas se pretende manter a atividade empresarial, 
embora deficitária, deve fazê-lo com recursos próprios, hipótese que não se demonstrou nos

presentes autos. 

(...)”1.

PENAL.  OMISSÃO  DE  RECOLHIMENTO  DE  CONTRIBUIÇÕES 

1Tribunal Regional Federal da 3a Região. ACR 25293. Processo: 200361060037510 UF: SP Órgão Julgador: QUINTA 
TURMADJU DATA:29/05/2007 PÁGINA: 601Rel. JUIZA RAMZA TARTUCE.
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PREVIDENCIÁRIAS.  DOLO.  DIFICULDADES  FINANCEIRAS.  NÃO-CONFIGURAÇÃO. 
EXCLUDENTE  DE CULPABILIDADE AFASTADA.

(...)

3. A inexigibilidade de conduta diversa exige confiável prova de dificuldades 
financeiras  da  empresa,  graves  e  transitórias,  com  comprometimento  do  patrimônio  da 
sociedade e da pessoa do controlador. Não-comprovação na espécie. (...)”.1

Cabe ao juiz penal verificar, em cada caso concreto, também a situação 
financeira pessoal de cada sócio, não ficando caracterizada a causa de exculpação quando, 
apesar  da  situação  da  empresa,  o  empresário  tenha  patrimônio  pessoal  significativo  ou 
revele  incremento  patrimonial  durante  a  época  dos  fatos.  Para  acolhimento  da  tese  de 
inexigibilidade, portanto,  é necessária a comprovação que o próprio agente (empregador) 
não possuía patrimônio particular para oferecer aos cofres previdenciários.

Colhe-se ainda do posicionamento dominante nas cortes brasileiras quanto à 
exculpação dos agentes com fundamento na inexigibilidade de comportamento conforme ao 
direito,  a  exigência  de  que as  dificuldades  financeiras  sejam imprevisíveis  e  ocasionais, 
afastando a possibilidade de absolvição quando a omissão de recolhimento de contribuições 
se revele como verdadeira rotina ou opção gerencial de incorporação do capital público ao 
privado  (STJ,  HC5641/CE,  Rel.  Min.Anselmo  Santiago,  DJ10/11/97;  TRF4, 
ACR0440055/PR,  Rel.Juiz  Teori  Albino  Zavascki;  TRF4,  ACR0401036491/RS,  Rel.  Juiz 
Fabio Bittencourt;  TRF4, ACR970460065-8, Rel. Juiz Gilson Dipp) .

Não  se  configura,  pois,  situação  de  não  exigibilidade  de  comportamento 
adequado à norma quando o empregador reitera a conduta durante longos períodos, ainda 
que em situação de dificuldades financeiras. Nesse sentido, cumpre conferir os precedentes 
jurisprudenciais citados:   

1Tribunal Regional Federal da 4a Região. ACR 200372060002690 UF: SC Órgão Julgador: SÉTIMA TURMA
Data da decisão: 31/07/2007 Documento: TRF400152670. D.E. DATA: 08/08/2007. Rel. LUIZ CARLOS CANALLI.
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“NÃO-RECOLHIMENTO  DE  CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS. 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 95, ´D´, DA LEI 8.212/91. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 
ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  DOLO.  PERÍCIA  CONTÁBIL.  INQUÉRITO  POLICIAL. 
DIFICULDADES FINANCEIRAS.  PROVA.  LONGO PERÍODO DE NÃO-RECOLHIMENTO. 
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. 

(...) 

6.  Somente  a situação de absoluta  insolvência da empresa e dos sócios 
gerentes, documentalmente comprovada no processo pela defesa, é capaz de acarretar um 
juízo absolutório, diante da gravidade do delito imputado – arts. 156 e 157 do CPP.

(...)

8.  Quando  o  ente  econômico  deixa  de  cumprir  com  suas  obrigações, 
mormente as de natureza previdenciária, por longos períodos (acima de 6 meses, não raro 
por anos a fio, como na espécie), é patente que tais omissões no recolhimento deixam de 
ser esporádicas, eventuais, circunstanciais, para integrar-se à vida financeira da empresa e 
ao modo de administração de seus gestores, divorciando-se da atipicidade para se acasalar 
com um estratagema operacional,  isto é, numa verdadeira opção de gerenciamento fácil, 
incentivado pela cupidez de seus titulares, e, também, pela ausência de efetiva fiscalização 
por parte do INSS. (...)”1.

“PENAL.  DIFICULDADES  FINANCEIRAS.  NÃO-CARACTERIZAÇÃO. 
LONGO PERÍODO DE OMISSÃO. INCORPORAÇÃO NESTE PERÍODO DE VALORES AO 
CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. O  longo período em que ocorreram as omissões no 
recolhimento  da  contribuição  previdenciária  é  claro  impeditivo  do  reconhecimento  da 
existência de dificuldade financeira, evidenciado, ao contrário, à incorporação desses valores 
ao capital de giro da empresa. (...)”2.

1Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ACR. nº 97.04.41478-1-PR, Rel. Juiz Vilson Darós, 2ª Turma, unânime, DJU. 
20/09/2000, pág. 751.
2 Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região,  Apelação  Criminal  nº  1999.04.01.018442-5-RS,  Rel.  Juiz  Márcio  Antônio 
Rocha, 2ª Turma, unânime, DJU. 19/07/2000, pág. 175.
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No  campo  probatório,  entende-se  que  a  demonstração  das  dificuldades 
financeiras  insuperáveis  deve ser  feita  documentalmente  (inexistência  de  bens  móveis  e 
imóveis  que  pudessem  demonstrar  eventual  desvio  da  empresa  ao  patrimônio  pessoal, 
dívidas  bancárias,  fiscais,  trabalhistas,  pessoais,  etc.),  não  sendo  suficientes  meras 
alegações ou prova testemunhal. 

A jurisprudência brasileira é remansosa no sentido de que o acolhimento de 
excludente da culpabilidade depende de prova documental robusta: 

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  LEI  Nº  8.212/91  -  ARTIGO  11,  PARÁGRAFO 
ÚNICO  DA  LEI  Nº.  9.639/98  -  INCONSTITUCIONALIDADE  -  INOBSERVÂNCIA  DO 
PROCESSO LEGISLATIVO - ENTRADA EM VIGOR DO ARTIGO 168-A, §1º, INCISO I, DO 
CÓDIGO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 9.983/2000 - TIPICIDADE DOS 
FATOS - PRISÃO POR DÍVIDA - AUTORIA, MATERIALIDADE E ELEMENTO SUBJETIVO 
DO  TIPO  CONFIGURADOS  -  DIFICULDADES  FINANCEIRAS  NÃO  DEVIDAMENTE 
COMPROVADAS  –  SENTENÇA  MANTIDA  -  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE 
RELATIVAMENTE A UM PERÍODO - APELAÇÕES IMPROVIDAS.

(...)

6.  As  alegadas  dificuldades  financeiras  da  empresa  não  restaram 
suficientemente  provadas  nos  autos,  razão  pela  qual  mera  alegação,  desprovida  de 
constatação  documental,  não  pode  servir  de  supedâneo  à  demonstração  de  eventual 
excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

(...)”1.

PENAL.  OMISSÃO  NO  RECOLHIMENTO  DE  CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS.  ART.  168-A  DO  CP.  AUTORIA.  DOLO.PARCELAMENTO. 
INAPLICABILIDADE  DO  ART.   34  DA  LEI  9.249/95.  DIFICULDADES  FINANCEIRAS. 

1Tribunal  Regional  Federal  da 3ª Região. ACR 8696/SP,  5ª  Turma, DJU DATA:02/07/2002 PÁGINA: 377, Rel.  JUIZ 
FAUSTO DE SANCTIS.
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ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE 
DELITIVA.  EMPRESAS  DIVERSAS.  MESMO  GRUPO  ECONÔMICO.  POSSIBILIDADE. 
DOSIMETRIA DAS PENAS.

(...)

4.Para o reconhecimento da excludente de culpabilidade por inexigibilidade 
de conduta diversa frente às dificuldades financeiras,  é necessário a existência de prova 
documental  que demonstre cabalmente a impossibilidade de se efetuar os recolhimentos 
previdenciários.

(...)”1.

Nesse particular, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região editou a Súmula 
nº 68, segundo a qual: "a prova de dificuldades financeiras, e conseqüente inexigibilidade de 
outra  conduta,  nos  crimes  de omissão  no recolhimento  de  contribuições  previdenciárias, 
pode  ser  feita  através  de  documentos,  sendo  desnecessária  a  realização  de  perícia".O 
Supremo Tribunal  Federal,  por  sua vez, decidiu  não constituir  cerceamento  de defesa o 
indeferimento da prova pericial voltada a comprovar dificuldades financeiras da empresa (HC 
84791/PR, Rel. Min. Marco Aurélio).

Por fim, o ônus da prova da existência, no caso concreto, dos pressupostos 
fáticos para a aplicação da tese é da defesa, de acordo com a regra do art. 156 do Código 
de Processo Penal brasileiro.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a matéria:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA 
PREVIDENCIÁRIA.  PRESCINDIBILIDADE  DO   ESPECIAL  FIM  DE  AGIR  OU  DOLO 
ESPECÍFICO (ANIMUS REM SIBI  HABENDI).  CRIME OMISSIVO PRÓPRIO. REGISTRO 
1Tribunal Regional Federal da 4ª Região. ACR 9691/RS, 7ª Turma, DJU DATA:14/07/2004 PÁGINA: 550, Rel. JUIZ 
TADAAQUI HIROSE.
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EM LIVROS CONTÁBEIS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS DESCONTOS 
NÃO RECOLHIDOS. IRRELEVÂNCIA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. EXCLUDENTE DA 
CULPABILIDADE.  ÔNUS  DE  PROVA  DA  DEFESA.  INDÍCIOS.  INADMISSIBILIDADE. 
RECURSO PROVIDO.

(...)

5.  A  alegada  impossibilidade  de  repasse  de  tais  contribuições  em 
decorrência de crise financeira da empresa constitui, em tese, causa supralegal de exclusão 
da culpabilidade – inexigibilidade de conduta diversa –,  e,  para que reste configurada,  é 
necessário que o julgador verifique a sua plausibilidade, de acordo com os fatos concretos 
revelados nos autos, não bastando para tal a referência a meros indícios de insolvência da 
sociedade.

6. O ônus da prova, nessa hipótese, compete à defesa, e não à acusação, 
por força do art. 156 do CPP.

7. Recurso conhecido e provido para denegar a ordem de habeas corpus e, 
conseqüentemente, determinar o prosseguimento da ação penal”1. 

E no mesmo sentido colhem-se os seguintes julgados de cortes regionais:

PROCESSUAL PENAL E PENAL: ARTIGO 168-A DO CP. OMISSÃO DO 
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.  LEI 9.983/00. AUTORIA E 
MATERIALIDADE.  COMPROVAÇÃO.  DOLO ESPECÍFICO.  DESNECESSIDADE DE SUA 
VERIFICAÇÃO.  CONSUMAÇÃO.  INEXIGIBILIDADE  DE  CONDUTA  DIVERSA.  CAUSA 
SUPRALEGAL  DE  EXCLUSÃO  DA  CULPABILIDADE.  EXCEPCIONALIDADE. 
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA PASSAVA POR 
GRAVES  DIFICULDADES  FINANCEIRAS  COLOCANDO  EM  RISCO  A  SUA  PRÓPRIA 
EXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 156, DO CPP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

(...)

1Superior Tribunal de Justiça. RESP 888947 Processo: 200602074742 UF: PB Órgão Julgador: QUINTA TURMA
Data da decisão: 03/04/2007 Documento: STJ000744983 DJ DATA:07/05/2007 PÁGINA:364. Rel. Min. ARNALDO ES-
TEVES LIMA
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V - A inexigibilidade de conduta diversa é causa supralegal de exclusão da 
culpabilidade  sendo,  pois,  imprescindível,  perquirir  se  o  agente  estava  efetivamente 
impossibilitado de recolher os valores descontados dos empregados da sua empresa, o que 
inocorreu no

presente feito.

VI  -  A  apreciação  normativa  de  exclusão  da  culpabilidade  implica  sua 
exclusão sempre que diante das circunstâncias do fato concreto, não seja exigível do sujeito 
conduta diversa da praticada.

VII - A prova da alegação incumbe a quem a fizer, sob pena de não ser 
considerada pelo julgador (artigo 156 do CPP).

VIII - A mera referência a dificuldades financeiras não é suficiente para ilidir a 
responsabilidade penal  dos agentes.  A exclusão da culpabilidade requer  a  existência  de 
elementos seguros, aptos a comprovar a impossibilidade do recolhimento das contribuições 
devidas à Previdência.

(...)”1.

Penal – Crime contra a Previdência Social (art. 95, letra d, da Lei n° 8212/91) 
– Falta de recolhimentos das contribuições previdenciárias descontados dos salários dos 
empregados-  Apropriação  Indébita  inocorrente  –  Alegação  de  dificuldades  financeiras  – 
Inexigibilidade  de  conduta  diversa  não  caracterizada  –  Pena  –  Maus  antecedentes  – 
Aplicação da pena acima do mínimo legal – Recurso improvido.

1. O crime do artigo 95, alínea “d”, da Lei 8.212/91 não se confunde com o 
delito de apropriação indébita, tipificado no artigo 168 do CP, posto que não requer que o 
agente tome para si os valores descontados de seus empregados, a título de contribuição 
previdenciária, bastando unicamente a omissão no recolhimento das quantias (crime formal).

2.  Incumbe  ao  apelante  a  demonstração  da  existência  de  dificuldades 
financeiras  justificadoras  da  impossibilidade  de  recolhimento  das  contribuições 

1Tribunal Regional Federal da 3a Região. ACR 25764 Processo: 200261050013413 UF: SP Órgão Julgador: SEGUNDA 
TURMA DJU DATA:03/08/2007 PÁGINA: 675. Rel. JUIZA CECILIA MELLO.
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previdenciárias descontadas dos salários dos empregados ( art. 156 CPP)

3. A mera referência genérica a dificuldades de caixa por parte da empresa 
não possibilita  o ensejo a incidência de causa supra-legal de exclusão da culpabilidade, 
escorada na Teoria da Inexigibilidade.

4. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas.

1. Recurso a que se nega provimento.1

2.

IV. Conclusões.

O artigo 168-A, introduzido no Código Penal brasileiro pela Lei 9.983/2000, 
redefiniu  conduta  anteriormente  prevista  no  artigo  95,  d,  da  Lei  8.212/91,  mantendo  os 
elementos constitutivos da figura típica anterior. A omissão de recolhimento de contribuições 
previdenciárias,  inadequadamente  denominada  “apropriação  indébita  previdenciária”  se 

insere  entre  os  crimes  do  direito  penal secundário,  visando  a  tutelar  a  manutenção  da 
higidez e do regular funcionamento da previdência social. 

 Doutrina e jurisprudência majoritárias no Brasil entendem se tratar de crime 
formal, omissivo puro, e admitem a possibilidade de exculpação em hipóteses nas quais, em 
decorrência  de  severas  dificuldades  finaceiras,  o  agente  se  encontrar  em  situação  de 
inexigibilidade de comportamento adequado ao direito, adotada como causa supralegal de 
exclusão da culpabilidade.

Para tanto, o Judiciário brasileiro tem exigido, em apertada síntese, que reste 
demonstrada situação de debilidade financeira extrema da empresa (empregador) e de seus 

sócios (agentes), mostrando-se incompatíveis com o acolhimento da tese, por exemplo, a 

1 Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Turma 01, ACR 03071920-0, DJ 11.11.97 
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expansão do negócio durante o período de omissão de recolhimentos, a abertura de filiais, a 
evolução patrimonial  dos sócios ou a existência  de patrimônio significativo,  bem como a 
manutenção de um empreendimento inviabilizado durante anos, consistindo a realização da 
conduta típica em verdadeira opção gerencial. 

No campo probatório, exige-se a demonstração documental das dificuldades 
financeiras, sendo insuficientes meras alegações. Em se tratando de causa supralegal de 
exclusão da culpabilidade, é entendimento pacífico nos tribunais brasilieros que o ônus da 
prova é da defesa, por força da regra do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Por  fim,  enfatiza-se  que  esse  julgamento  deve  se  realizar  de  maneira 
rigorosa, com a análise cuidadosa de todas as circunstâncias do fato concreto, sob pena de 
se  possibilitar  a  "socialização"  dos  prejuízos  decorrentes  da  atividade  econômica, 
incentivando a sonegação e a  concorrência desleal em relação aos empreendimentos que 
recolhem corretamente as contribuições, tudo em detrimento do dever geral constitucional de 
solidariedade para o amparo da classe trabalhadora.

Assim,  revela-se  cada  vez  mais  pertinente  a  advertência  de  Aníbal 
Bruno, no sentido de que “se o reconhecimento da não exigibilidade como causa geral de 
exculpação abre espaço no sistema penal àquele movimento de justiça que ajusta a prática 
punitiva  a  exigências  de  humanidade  e  da  consciência  jurídica,  por  outro  lado, uma 
aplicação indiscriminada do princípio poderia alargar uma brecha no regime, por onde viriam 
a  passar  casos  onde  evidentemente  a  punibilidade  se  impõe,  com  a  conseqüência  de 
enfraquecer  a  necessária  firmeza  do  Direito  Penal.  (...)  excepcional  é,  na  realidade,  o 
aparecimento  de  casos  em que,  de  fato,  fora  da  tipificação  da  lei,  se  possa  dizer  que, 
razoavelmente, e tendo em vista os fins do Direito Penal,  não era exigível do agente um 
comportamento conforme à norma”1. 

1 BRUNO, ob. cit, pp.102-03.
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