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Conceber uma análise 

criminológica do 

instituto da extinção da 

punibilidade, pelo 

pagamento do tributo, 

nos delitos fiscais. 

OBJETIVOS 

Percebe-se que no rico debate que envolve o Direito Penal 

Econômico, especialmente o Direito Penal Tributário e a 

extinção punitiva, pelo pagamento, nestes delitos, têm 

prevalecido uma perspectiva de estudo eminentemente 

legal e dogmática. Acredita-se que uma análise 

criminológica pode contribuir para o entendimento dos 

conflitos sociais que circundam o sistema jurídico e 

motivam as decisões de política criminal nesta seara. 

JUSTIFICATIVA 

Pela perspectiva dos recentes avanços da 

Criminologia Contemporânea, a extinção 

punitiva, pelo pagamento, nos crimes 

tributários, parece ser um sofisticado 

mecanismo de seleção criminal que, ao 

mesmo tempo em que impede a chegada de 

sujeitos bem alocados socialmente à 

execução penal, deixa  uma considerável 

margem para serem exploradas as funções 

políticas e simbólicas da criminalização 

primária e da persecução penal.  Por incidir 

muito próximo ao final do processo 

criminalizatório, ao mesmo tempo em que 

este instituto permite uma maior aparência 

de igualdade formal do Direito Penal, ele 

corrobora para que se perpetue a 

desigualdade material. Esta figura  jurídica 

demonstra que tanto interesses particulares 

materiais quanto universais simbólicos 

concorrem para construção e compreensão 

da lógica do sistema punitivo.   

RESULTADOS 

Como metodologia, foi utilizada a revisão 

bibliográfica, além da pesquisa 

jurisprudencial e normativa e da participação 

em grupos de estudo e pesquisa.  

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS 

METODOLOGIA 

ANITUA, Histórias dos pensamentos criminológicos, 2007. 

BARATTA, Criminologia Crítica e crítica do Direito penal, 2002. 

GARLAND, Punishment and Modern society, 1990. 

_________, A Cultura do Controle, 2008. 

MOLINÉ; LARRAURI, Explicación e prevención de La delincuencia, 2001. 

SÁNCHEZ RIOS, O crime fiscal, 1998. 

SPORLEDER; DÁVILA, Direito penal Secundário, 2006. 

STUBS, Critical criminological research, 2008. 

SUTHERLAND, White collar crime, 1983. 

  


