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RESUMO 

 

O neoconstitucionalismo levou a um processo de revalorização ética dos sistemas normativos e 

o processo de Constitucionalização dos vários ramos do Direito. O presente estudo analisa as 

conseqüências deste processo no Direito Penal, ramo último de proteção dos bens mais 

valorados pela sociedade, incluindo as garantias fundamentais, destacando a necessidade de 

proteção da coletividade e do indivíduo, o que passa pela observância das garantias individuais 

dos acusados no curso do processo penal e pela busca de melhor eficiência da proteção penal, 

conforme os corolários da defesa contra o Estado (proibição de excesso ou Übermassverbot) e a 

prestação pelo Estado (proibição de infraproteção ou Untermassverbot). Toma-se por objeto de 

estudo o delito de adulteração de combustíveis, os quais compõem mercado vital para uma 

nação dependente do deslocamento de pessoas e mercadorias para sua vivência, impulsionada 

por combustíveis fósseis e biocombustíveis. Tal crime atinge bens jurídicos vitais ao 

desenvolvimento da sociedade, como o meio ambiente, as relações de consumo e a ordem 

econômica, destacando-se o princípio da livre concorrência. Busca o presente trabalho analisar a 

necessidade da maior eficiência desta específica proteção penal, verificada a danosidade da 

conduta e o temor social por ela despertado, o que passa por uma reformulação da redação do 

tipo penal insculpido no artigo 1º da Lei nº 8.176/1991, em observância ao princípio da 

legalidade no Direito Penal. Observam-se assim as propostas de reforma e criação legislativa 

envolvendo este crime, com destaque para o Projeto de Lei nº 2498/2003, que o mantém como 

norma penal em branco heterogênea, espécie normativa cuja constitucionalidade é abordada, e 

incluindo a previsão de responsabilização criminal no cometimento do delito na modalidade 

culposa e majorando a pena mínima aplicável, além da inclusão de novas atividades no núcleo 

típico. 

 

Palavras-chave: constitucionalização do Direito Penal; adulteração dos combustíveis; alteração 

legislativa. 
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ABSTRACT 

 

The neoconstitutionalism led to a process of ethical revaluation of the normative systems and the 

process of constitutionalization of the many fields of law. This study examines the consequences 

of this process in criminal law, so important a Law field for the protection of the most valuable 

assets by the society, including the fundamental guarantees, thus emphasizing the necessity of 

protection of the collective and individual rights, which are guided by the observance of the 

defendants’ individual rights in the course of criminal proceedings and the search for the best 

efficiency of penal protection, according to the corollaries of defense against the state 

(prohibition of the excess or Übermassverbot) and the provision of rights by the state (prohibition 

of insufficient protection or Untermassverbot). The offense of fuel adulteration is taken as an 

object of study, since it is a vital market to a nation dependent of people and good’s movement 

for their living, driven by fossil and biofuels. Such a crime affects essential legal interests to the 

development of society, interests such as the environment, consumer relations and economic 

order, particularly the principle of free competition. This paper seeks to analyze the need of a 

greater efficiency of this particular criminal protection, once concluded the conduct harm and 

social fear as a consequence by it as growing, and therefore having its former crime type, 

engraved in Article 1 of Law No. 8.176/1991, rewritten in compliance with the criminal law‘s 

principle of legality. Thus, the reformation proposals and legislative creation involving this crime 

were observed, with emphasis on the bill No. 2498/2003, which keeps it as blank heterogeneous 

criminal norm, kind of penal normative whose constitutionality is raised, including the 

forethought of criminal responsibility in the perpetrating of the offense as culpable and 

subsequently increasing the applicable minimum penalty, as well as the inclusion of new 

activities in the typical nucleus. 

 

Key-words: Penal law constitutionalization; fuel adulteration; legislative amendment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O alcance de estágios civilizatórios mais desenvolvidos pelo ser humano passou, 

necessariamente, pelo sedentarismo. Apenas quando o homem deixou sua condição nômade e 

fixou-se em áreas permanentes, desenvolvendo com a região uma relação inicial de dependência 

e, então, de dominação, pode desenvolver-se econômica, cultural e militarmente. 

 Após o desenvolvimento em sua terra, por suas necessidades ou por sua ganância, o 

homem procurou expandir seu território. A cultura expansionista é uma marca indelével da 

história humana, marcada pela construção de imponentes civilizações que se estenderam por 

milhares de quilômetros, desde as civilizações mesopotâmicas até o império britânico, onde 

popularmente era pregado não haver por do sol. Na entrada desta fase civilizatória, transporte 

tornou-se essencial. Era pelo transporte que a economia e as informações desenrolavam-se, que a 

cultura era miscigenada, que o Estado poderia posicionar o seu poder, suas forças militares e sua 

estrutura burocrática. 

 O desenvolvimento do transporte fora impulsionado pela expansão humana, ao mesmo 

tempo em que a impulsionava. Na atual sociedade global, relativamente estabilizada, com 

fronteiras definidas e países com pactos de não agressão razoavelmente respeitados, substituindo 

o expansionismo por coligações multinacionais, o transporte ainda é fundamental. Em nações 

com dimensões continentais como é o caso do Brasil, tal premissa se revela também precisa. 

 Sendo ainda tão dependentes do transporte, somos, em consequência, dependentes do 

combustível fóssil, em razão do modal veicular que escolhemos. Com o desenvolvimento 

tecnológico, substituímos os animais pelo vapor e o vapor pelos combustíveis fósseis, o petróleo, 

tido como o sangue de um Estado, ouro negro pelo qual se travam guerras e que pauta a saúde 

econômica de uma nação. Mesmo na aurora do século XXI, somos apenas capazes de começar a 

implementação de alternativas ao petróleo e seus derivados, alternativas que, junto ao 

combustível principal, alimentam um sistema extremamente necessitado deles, dadas as políticas 

públicas nos três níveis do poder, federal, estadual e municipal, que priorizam os automóveis sob 

um viés individualista, pulverizando a necessidade, uma frota que cresce quantitativamente, não 

qualitativamente. 
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 Deste modo, nossa produção econômica, tecnológica e cultural é espalhada pelo país 

predominantemente em veículos automotores que queimam combustíveis fósseis ou 

biocombustíveis, o que também ocorre com o deslocamento dos indivíduos, fazendo com que se 

observe o mercado de combustíveis como essencial para a saúde da ordem econômica nacional, 

uma vez que alterações em sua execução se propagam por diversos outros nichos econômicos, 

impactando a inflação, e, por consequência, a fruição de utilidades pela população, e o 

desenvolvimento, como se percebe na crise do petróleo, ocorrida nas décadas de 1970 e 1980. 

 Concomitantemente, outro elemento que sempre acompanhou a história humana foi o 

crime, a transgressão às normas sociais, e a necessidade de desenvolverem-se estruturas para 

punição do delinquente. O início da civilização fora marcado pela vingança particular, a vendeta, 

na qual as vítimas ou seus próximos buscavam simples retribuição pelo mal cometido no injusto, 

de forma idêntica ou mais grave que o dano causado, movidos pela emoção e sem amarras 

técnicas, vingança esta que, em momentos, fugia do controle do estado, e em outros era permitida 

e vigiada pelo poder público. 

 Com o desenvolvimento civilizatório e complexibilização das relações entre os 

particulares e destes com o Estado, concomitantemente à consolidação de poder estatal, o poder 

público toma para sí a exclusividade da execução da justiça, o que incluí a exclusividade do 

poder punitivo, instituindo o Direito Penal para instrumentalizá-lo e limitá-lo. 

 Um Direito Penal forte é uma marca de um Estado forte. A seu turno, um Direito criminal 

no qual haja intensa vigilância das garantias dos indivíduos que sofrem a persecução Penal, 

coíbam-se os excessos acusatórios e que seja utilizado para a proteção de bens jurídicos 

importantes, passando da simples função retributiva para uma atividade preventiva, é marca de 

um Estado Democrático forte. 

 Com o cenário econômico e jurídico desenvolvido no século XX, ocorrem fenômenos 

como a formulação das constituições sociais e a constitucionalização do Direito, que passa a 

nortear a forma como o ordenamento jurídico é construído, com a valorização de bens jurídicos 

coletivos que até então não tinham sua importância para a sociedade devidamente reconhecida, 

como é o caso da própria ordem econômica e do meio ambiente.  

Estabelece-se também a sociedade de risco, na qual as atividades econômicas se 

apresentam tão complexas e tão grandiosas que oferecem riscos a estes bens jurídicos coletivos, 
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essenciais e de difícil reparação, e na qual também se desenvolve uma nova criminalidade, mais 

estruturada, menos adepta à violência física e de viés patrimonial, sendo exercida e copiada em 

larga escala. 

Impõem-se, então, novos desafios ao Direito Penal, que deve, mais que nunca, atuar como 

limitador do ius puniendi estatal e garantidor de direitos constitucionais individuais, ao tempo em 

que deve ser instrumentador, mesmo que subsidiário, da defesa das garantias constitucionais 

individuais e coletivos. 

Neste cenário, nos detemos sobre um crime cometido no mercado de combustíveis e a 

atuação de um Direito Penal constitucionalizado. 

 O segundo capítulo deste trabalho aborda a constitucionalização do direito, fenômeno que 

pautou a produção jurídica do pós-Segunda Guerra, marcada por uma reaproximação do direito, 

então excessivamente positivista e com uma construção sem grande atenção às questões morais, 

com a ética, firmando-se uma nova forma de produzir e interpretar a Constituição. Abordar-se-á 

esta nova visão da Lei Maior do Estado, que não mais agrega apenas diretrizes políticas e 

exortações à garantia dos direitos fundamentais de primeira geração, mas com princípios como 

normas impositivas. Estudar-se-á o impacto que a constitucionalização do direito tem sobre as 

searas jurídicas, com enfoque nas transformações sofridas pelo Direito Penal. Também será 

discutido como o entendimento do desenvolvimento e da ordem econômica é modificado nas 

transformações que levam ao Estado Constitucional de Direito. 

 A seguir, o terceiro capítulo trata da regulação e proteção do mercado de combustíveis. 

Dentro da perspectiva de desenvolvimento e ordem econômica, se aborda este fundamental 

mercado, elaborando-se um retrospecto de sua normatização, com enfoque na Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e a forte regulamentação desenvolvida por esta 

agência reguladora, para, então, comentar-se uma das maiores agressões sentidas por tal mercado, 

a adulteração de combustíveis. Nesta parte, será brevemente anotada a defesa realizada pelo 

Estado a tal área econômica sob as perspectivas administrativa e civil. 

 O capítulo quatro aborda, então, a proteção Penal ao mercado de combustíveis contra a 

agressão da adulteração de combustíveis, analisando-se o tipo penal instaurado no artigo 1º, 

inciso I, da Lei nº 8.176/1991, que criminaliza as condutas da aquisição, revenda e distribuição 

dos combustíveis em desacordo com as normas. Explorar-se-ão os elementos do tipo penal, um 
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crime de perigo abstrato, formulado como norma penal em branco, que revelam um Direito 

criminal preventivo, resultado da sociedade de risco em que nos situamos. Serão abordados, 

também, os bens jurídicos afetados pela conduta ilícita, justificadores da sua incriminação, 

procurando-se estabelecer quais seriam e qual sua importância. 

 O capítulo quinto se focará na alteração do tipo Penal da adulteração de combustíveis. A 

partir da análise da importância dos bens jurídicos afetados pelo crime em comento, buscar-se-á 

discutir se, sob a égide de um Direito Penal constitucionalizado, há necessidade da procura pela 

melhoria da norma incriminadora, observando-se como a melhoria poderia ser alcançada, 

aplicando-se um dos princípios regentes do Direito Penal contemporâneo, o corolário da 

legalidade. Com base neste princípio, serão discutidos os projetos de lei apresentados no 

legislativo federal brasileiro para alteração do tipo penal, focando-se o trabalho naquele 

considerado mais completo, minuciando-se as transformações apresentadas com sua edição. 
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2. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

 

A Constituição é um sistema de normas jurídicas instituidor do Estado, organizador do 

exercício do poder político e definidor dos direitos fundamentais dos indivíduos, traçando os fins 

a serem alcançados pelos agentes públicos.
1
  

Ela pretende dar forma a um dado esquema de organização política, apresentando-se, 

portanto, como estrutura política conformadora do Estado, sendo da Lei Maior que se extraem 

todas as características que identificam e fazem funcional este ente.
2
 O Estado Constitucional, 

atual etapa da organização dos poderes públicos, é o “produto do desenvolvimento constitucional 

do atual momento histórico”
3
, fruto, portanto, da evolução deste sistema normativo.  

Por sua vez, Jorge Miranda vê a Constituição também como resultado, e não apenas 

produtora, das relações sociais, refletindo elementos objetivos, como a situação econômica, e 

subjetivos, como as crenças e moralidade de uma sociedade, e funcionando como princípio de 

sua organização, sendo, ainda, a expressão imediata dos valores jurídicos básicos dominantes na 

comunidade política, bem como ponte, para o Estado, entre sua ordem interna e a internacional
4
.  

A Constituição encontra-se no vértice do sistema jurídico, localizando-se no topo da 

pirâmide normativa, sendo ela instância de transformação da normatividade então hipotética da 

norma fundamental na normatividade concreta dos dispositivos do Direito positivo, estes 

submetidos à própria Lex Legum, de modo que o ingresso e a permanência de um ato jurídico no 

ordenamento se dá na medida de sua conformidade com a Carta Magna.
5
 Exerce seu papel como 

norma estruturante da sociedade, uma vez que é a norma constitucional quem fundamenta  a 

infraconstitucional, que apresenta-se como inferior não por má qualidade em sua produção, 

                                                             
1 BARROSO, Luís Roberto. O Direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da 

Constituição brasileira. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1996. p. 75. 
2
 VALADÉS, Diego. El orden constitucional: reformas y rupturas. Revista Latino-Americana de estudos 

constitucionais. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2010. p. 45/74. 
3 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 4ª ed. Coimbra: Almedina, 

2000. p. 87. 
4 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. 6ª ed. Tomo II. Parte II, Título I. Coimbra: Coimbra editora, 

1997. p. 67-68. 
5 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; COELHO, Inocêncio Mártires e MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito 

Constitucional. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 58/59. 
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ausência de legitimidade ou de impositividade, mas por ser limitada pela Lex Legum
6
. 

Desta sua posição de vértice do sistema jurídico, ao conferir-lhe validade, sendo a Lei 

Suprema do Estado, decorre a supremacia material da Constituição, distinta da sua supremacia 

formal, ligada à sua rigidez,
7
 observando-se atualmente a concomitância do reconhecimento de 

ambas estas preeminências. 

Todavia, até a ocorrência da II Guerra Mundial, notava-se apenas a primazia formal da 

Constituição, mas não inteiramente sua supremacia material, limitando-se ela a ser mera Carta 

Política. Para Lassale, perceber-se-iam dois tipos de Constituições, relacionadas entre sí: a real e 

efetiva, formada pelos fatores reais de poder que regem a sociedade, e a escrita, a qual 

denominava “folha de papel”, e que surgiria em um determinado momento da história dos 

Estados Modernos, tendo por missão meramente o estabelecimento documental das instituições e 

princípios do governo vigente, submetendo-se à real e sucumbindo perante esta quando em 

conflito.
8
  

O sistema jurídico era regido não pela Constituição escrita, mas pela Constituição real, 

pelas estruturas do poder, que se traduziam na atividade legiferante, democrática ou imposta. 

O direito passava, então, por sua fase positivista, sendo a sociedade regida por leis que 

não atuavam na concretização dos ditames constitucionais, estes despidos de eficácia normativa, 

e que acabavam fechando-se em um sistema estéril.  

O positivismo pretendeu ser uma teoria de Direito pautada pela assunção de uma 

atividade cognoscitiva, fundada em juízos de situações factuais, com pouca atenção à valoração 

moral, resultando, no entanto, em uma ideologia, movida por juízos de valor específicos, 

deixando de ser um modo de entender o Direito para ser um instrumento para fabricá-lo para 

atender determinadas vontades. Em severa crítica, afirma Luís Roberto Barroso que “o fetiche da 

lei e o legalismo acrítico, exacerbado, subprodutos do positivismo jurídico, serviam de disfarce 

para autoritarismos de matizes variadas”,
9
 bem como para o esvaziamento de direitos individuais.  

                                                             
6 CARVALHO, Ivan Lira de. A interpretação da norma jurídica (constitucional e infraconstitucional). Revista dos 

Tribunais, v. 82, n 693. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. p. 55. 
7 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 35ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 46. 
8 LASSALLE, Ferdinand. A essência da Constituição. 6ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. 
9 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito Constitucional brasileiro: pós-

modernidade, teoria crítica e pós-Positivismo. In: CUNHA, Sérgio Sérvulo da e GRAU, Eros Roberto (org.) Estudos 

de Direito Constitucional em homenagem a José Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 42/43. 
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A falta da ponderação dos valores subjetivos dos operadores do Direito e de toda a 

sociedade, prendendo o Direito a um legalismo próximo ao “amoral”, permitia, em prol da 

segurança jurídica e afirmação científica do Direito, não apenas um distanciamento deste do 

mundo fático, mas uma apoderação por qualquer ideologia política minimamente estruturada. 

Neste cenário de separação da ponderação de valores éticos da formalização do direito, a 

subsunção a leis que eram válidas apenas por serem fruto da criação legislativa serviu para 

convalidar atitudes desumanas tomadas por Estados, principalmente aqueles de orientação 

nazifascista.  

Houve, então, uma ruptura com o Direito extremamente positivo na Europa pós-II Guerra, 

que se punha em franco processo de redemocratização e reestruturação econômica após o conflito 

e mostrava-se desejosa de se apartar dos terrores reais e ideológicos da guerra e desta separação 

entre direito e análise filosófica e sociológica da moral. 

Ocorre, então, a formação de um novo Estado Constitucional de Direito, em oposição ao 

Estado “Legislativo” de Direito, e a observância da influência material do Direito Constitucional 

no ordenamento jurídico, sendo o alvorecer de um neoconstitucionalismo, que se caracterizaria 

pelo reconhecimento da força normativa da Lei Suprema,
10

 pela expansão da jurisdição 

constitucional e decorrente criação de Cortes Constitucionais, uma nova interpretação das Cartas 

Magnas, utilizando da ponderação entre Direitos e interesses, e pela rejeição da pura submissão 

do aplicador do direito às regras positivadas, típica do modelo positivista/legalista.
11

 

Fortaleceu-se o tratamento dos direitos sociais nas Cartas Magnas, processo que já havia 

sido iniciado com a Constituição alemã de Weimar, de 1919, e a Constituição mexicana de 1917, 

além da positivação e salvaguarda de direitos e liberdades individuais, asseverados no ocaso do 

Estado Liberal. Buscou-se ainda dar às suas normas uma maior eficácia jurídica, sobretudo aos 

princípios constitucionais, não sendo mais a Lei Maior vista como mera coletânea de preceitos 

programáticos. 

                                                             
10 DIMOULIS, Dimitri. Neoconstitucionalismo e moralismo. In: SARMENTO, Daniel (org.) Filosofia e teoria 

constitucional contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 213. 
11 Interessante notar que Dimoulis critica a ligação da afirmação da força normativa da Constituição ao movimento 

neoconstitucionalista, pois esta "estaria presente nos discursos constitucionais e na prática institucional desde o início 

do constitucionalismo no século XVII (...)" (DIMOULIS, Dimitri. Neoconstitucionalismo e moralismo. In: 

SARMENTO, Daniel (org.) Filosofia e teoria constitucional contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 

219). 
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Materializa-se a visão que Konrad Hesse tem da Constituição, que não seria mero pedaço 

de papel. Para o autor, embora a Constituição Jurídica, enquanto documento formal, seja pautada 

pela histórica, vinda dos fatos e das estruturas de poder, não se limita aos ditames desta, como 

preconizava Lassale, mas deve impor a realização de seus valores.
12

 

Verifica-se, então, o neoconstitucionalismo, ou constitucionalismo do pós-positivismo, 

modelo no qual a Constituição não é mais apenas o topo formal da pirâmide kelsiana, mas 

constitui-se a norma axiologicamente suprema a regular a sociedade.  

Lênio Streck diferencia o neoconstitucionalismo do positivismo, apontando sua 

incompatibilidade, ao demonstrar que aquele não é tão complacente com o poder quanto o 

positivismo ideológico, que determina a obediência ao direito positivado, nem é compatível com 

o positivismo enquanto teoria, vez que este vê a lei como soberana, enquanto há subordinação 

hierárquica, tanto formal quanto material, no constitucionalismo. Igualmente, não são 

compatíveis enquanto metodologia, pois neste campo o positivismo separa o direito da moral, 

dependendo o direito do Estado Constitucional da tomada de uma postura moral ou ética para seu 

estudo
13

. Tal diferenciação se comunica com a divisão em três formas do neoconstitucionalismo, 

enquanto teoria, ideologia e metodologia, idealizada por Paolo Comanducci
14

. 

Ao contrário do que consideravam os positivistas, é indissolúvel a relação do direito com 

a moral e a ética, encarando-o Jenllinek
15

 como o mínimo ético indispensável à convivência 

social. Enquanto a ética seria a moral subjetiva, o direito é a moral do ponto de vista objetivo, no 

trato bilateral entre os indivíduos
16

. 

                                                             
12 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Fabris, 

1991. p. 25. 
13 STRECK, Lênio Luiz. A hermenêutica filosófica e as possibilidades da superação do positivismo pelo (neo) 

constitucionalismo. Constituição, hermenêutica e sistemas: anuário do programa de pós-graduação em Direito da 

Unisinos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 157. 
14 DUARTE, Écio Oto Ramos e POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico: As faces da 

teoria do Direito em tempos de interpretação moral da constituição. São Paulo: Landy Editora, 2006. p. 88. 
15 JELLINEK, Georg. Teoría general del Estado. Tradução de Fernando Urruti. Buenos Aires: Albatros, 1943. p. 
27. apud BRAGA JÚNIOR, Sérgio Alexandre de Moraes. Jurisgaia: a questão ambiental e os limites de sua 

invocação. Revista Direito e Liberdade. V 4. N 3. Natal: Esmarn. Disponível em: 

<http://www.esmarn.tjrn.jus.br/revistas/index.php/revista_Direito_e_liberdade/article/view/196/208>. Acesso em 01 

de maio de 2013. 
16 ___________. Jurisgaia: a questão ambiental e os limites de sua invocação. Revista Direito e Liberdade. V 4. N 

3. Natal: Esmarn. Disponível em: 

<http://www.esmarn.tjrn.jus.br/revistas/index.php/revista_Direito_e_liberdade/article/view/196/208>. Acesso em 01 

de maio de 2013. 
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No pós-positivismo, os princípios tem aplicabilidade direta e primordial no ordenamento, 

sendo o “pedestal normativo sobre o qual assenta todo o edifício jurídico dos novos sistemas 

constitucionais”,
17

 diferente do apontado no juspositivismo, que os tinha como meras pautas 

programáticas supralegais, estabelecendo sua carência de normatividade e, por consequência, sua 

irrelevância jurídica
18

. 

Paulo Bonavides aponta que várias das definições de princípios não contemplam a sua 

normatividade
19

, sendo a falta desta uma marca da velha hermenêutica e herança do 

jusnaturalismo, no qual os princípios eram tidos como inteiramente abstratos e sua normatividade 

não era apenas nula, como duvidosa, embora já se percebesse sua dimensão ético-valorativa, 

inspirando postulados de justiça
20

, ao tempo em que, na seguinte escola, positivista, eram 

encarados como fonte normativa subsidiária, uma espécie de válvula de segurança que seria 

extraível da norma, não lhe sendo anterior ou superior, e lhe garantiria seu reinado
21

.  

Não se pode ignorar, no entanto, que no pós-positivismo a questão valorativa não é 

esgotada ou suplantada pela imperatividade, continuando os princípios a funcionarem como 

dispersores de elementos morais pelo ordenamento jurídico
22

, embora não mais se limitando 

apenas a exortações, e sim imposições. 

É apenas com o pós-positivismo que os princípios ganham validade jurídica objetiva
23

, 

firmando-se como o já apontado pedestal normativo. E é também nesta fase do estudo jurídico 

que são diferenciadas as normas, regras e princípios, conforme as teorias de Larenz
24

 e de 

Dworkin, o qual distinguia-os pela aplicabilidade, sendo as regras aplicáveis em um sistema de 

tudo ou nada, ao tempo em que princípios seriam reguláveis/ajustáveis, bem como pelas 

dimensões de peso e importância, que novamente evidencia o caráter binário das regras em 

                                                             
17 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 273. 
18 __________. Curso de Direito Constitucional. 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 272. 
19 __________. Curso de Direito Constitucional. 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 266.  
20 __________. Curso de Direito Constitucional. 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 268/269. 
21

 __________. Curso de Direito Constitucional. 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 271. 
22 DIAS JÚNIOR, José Armando Ponta. Princípios, regras e proporcionalidade: análise e síntese das críticas às 

teorias de Ronald Dworkin e de Robert Alexy. Revista do Curso de Mestrado em Direito da UFC. V. 27. UFC: 

Ceará, jul/dez 2007. p. 178. 
23 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e Direitos fundamentais. São Paulo: RCS Editora, 

2007. p. 63. 
24 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006. p. 35-36. 
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contraste com a relativização dos princípios
25

.  

Tais pensamentos vieram a influenciar os estudos de Alexy
26

, que entendeu princípios e 

regras como espécies do gênero normas, sendo necessário que o sistema jurídico se estabeleça 

como um organismo misto, composto pelas duas espécies das normas, para que reste equilibrado 

e conectado com a realidade fática
27

. 

O entendimento de Alexy sobre as regras as observa em uma aplicação binária de sim ou 

não, de totalidade ou não existência, ou seja, aplicam-se completamente ou, quando há colisão 

com outras regras, simplesmente não se aplicam, não permitindo gradações. Já os princípios são 

vistos como mandados de otimização, deveres prima facie, que, podendo ser aplicados na melhor 

forma possível, seriam apostos em diferentes graus, a depender das situações fáticas e jurídicas 

dispostas, após sopesamento com princípios colidentes
28

. Deste modo, é na colisão entre as regras 

e na colisão entre os princípios que se observa mais claramente sua diferenciação.  

É necessário frisar que tais mandados de otimização não tem mais papel único de 

conselhos éticos, como outrora, mas são auto-impositivos, como toda norma jurídica. São, desta 

forma, condensações dos aspectos axiológicos e deontológicos da normatividade jurídica em uma 

unidade operacional cuja aplicação se impõe por si só
29

. 

As normas que determinam e resguardam os direitos fundamentais tem natureza 

principiológica, do que decorre sua restringibilidade, a qual é, obviamente, limitada
30

. Deste 

modo, como os princípios, os direitos fundamentais possuem uma aplicação gradativa quando em 

choque entre sí, vez que seus conflitos resolvem-se seguindo o modelo de resolução de colisões 

                                                             
25 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Tradução de Luis Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 

2000. p. 39/43. 
26 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 5ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2008. p. 87. 
27 ___________. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 5ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2008. p. 121. 
28 SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O Proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, Brasília, n 91.  Abr. 2002. 

p. 25. 
29 CUNHA, José Ricardo. Sistema aberto e princípios na ordem jurídica e na metódica constitucional. In: GUERRA, 

Isabella Franco; NASCIMENTO FILHO, Firly e PEIXINHO, Manoel Messias (org). Os Princípios da Constituição 

de 1988. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006. p. 34. 
30 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 5ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2008. p. 295/296. 
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de princípios
31

, como se observará mais adiante. 

Percebe-se, nesta nova etapa constitucional, não apenas a predominância e 

reconhecimento do poder normativo dos princípios, mas uma maior valoração dos direitos 

fundamentais, os direitos públicos subjetivos de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, contidos 

em constituições, detendo, assim, caráter normativo supremo dentro do ordenamento jurídico de 

um Estado, e que objetivam a garantia da liberdade individual através da limitação de atuação do 

ente público
32

, o desenvolvimento social e a participação democrática. 

Artur Cortez Bonifácio assinala os direitos fundamentais como aqueles formal e 

materialmente assim considerados pela Constituição, observando que são fundamentais porque 

caracterizados, e, incluímos, caracterizadores, pela (e da) essencialidade da pessoa humana. 

Seriam direitos “inatos, intransferíveis, irrenunciáveis, inegociáveis” e que representam bens 

jurídicos de extrema relevância ao indivíduo
33

. 

Noberto Bobio defende a sua divisão em três fases, ou gerações: direitos de liberdade, que 

promovem uma limitação ao poder estatal e sua intervenção na vida do indivíduo; direitos 

políticos, com o reconhecimento da liberdade positiva, além da negativa, havendo a ação do 

indivíduo sobre o Estado; e, por fim, direitos sociais, com a liberdade sendo atingida através do 

Estado, com a promoção, por este, dos princípios fundamentais
34

. 

Paulo Bonavides, a seu turno, propõe a divisão dos direitos fundamentais entre quatro 

gerações: a primeira compreendendo os direitos de liberdade (garantias individuais), aqueles que 

primeiro estiveram contidos nos documentos constitucionais; seguida da segunda geração, a dos 

direitos sociais, culturais e econômicos (direitos coletivos); a terceira geração, das garantias sobre 

a fraternidade, que não impõem limitações apenas ao Estado, mas ao próprio homem, incluindo 

direitos ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, ao patrimônio comum da humanidade e à 

cultura; além dos de quarta geração, dos direitos democráticos, concretizados pelas anteriores, 

                                                             
31 HECK, Luis Afonso. O modelo das regras e o modelo dos princípios na colisão de Direitos fundamentais. In: 
GARCIA, Maria e PIOVESAN, Flávia (coord). Coleção Doutrinas essenciais: vol 1 – Teoria geral dos Direitos 

humanos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 652. 
32 DIMOULIS, Dimitri e MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos Direitos fundamentais. 2ª ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2010. p. 46. 
33 BONIFÁCIO, Artur Cortez. O Direito Constitucional internacional e a proteção dos Direitos fundamentais. 

Coleção Professor Gilmar Mendes, v. 8. São Paulo: Método, 2008. p. 85. 
34 BOBBIO, Noberto. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 6 reimp. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2004. p. 53. 
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como direito à democracia, à informação e ao pluralismo
35

. 

Tal divisão em fases, gerações ou, ainda, dimensões, observa o aparecimento cronológico 

de cada etapa de garantias fundamentais na história constitucional, seja a geral, seja a específica 

da maioria dos países ocidentais. 

Assim, verifica-se uma inicial comoção pelos direitos individuais, as liberdades, pois em 

um primeiro momento do Estado de Direito, importante era delinear os limites do poder público e 

submeter o governante à vontade do povo e de sua Constituição. Após, com a elevação das vozes 

das classes operárias, há um realce do desejo de, dentro da própria sociedade de indivíduos, 

diminuir (ou, ainda, findar) as diferenças socioeconômicas, promovendo-se um ambiente de 

equidade. Daí, vemos um movimento constitucional para abraçar os direitos sociais no início do 

Século XX, produzindo-se, dentre outros exemplos, a Constituição de Weimar. 

Importante também destacar que uma geração não é suplantada pela seguinte, mas que 

todas se complementam em um quadro geral, mantendo os direitos de cada geração eficácia no 

ordenamento jurídico. Disto, prefere-se a utilização do vocábulo “dimensões” em detrimento a 

“gerações” ou “fases”, segundo assim critica Bonavides, pois, embora se perca parte do sentido 

de evolução histórica, se apresenta o conjunto dos direitos fundamentais como algo uno e, 

paralelamente, multifacetado, formado por diferentes agrupamentos (as dimensões), devido às 

características particulares destas garantias. 

Há, no entanto, quem relegue a teoria das gerações à forma simbólica, apenas didática, 

preferindo utilizar-se, para a demarcação das dimensões dos direitos fundamentais, de uma 

tripartição baseada na classificação de Georg Jellinek, do status do indivíduo. 

O jurista alemão, que entedia o direito fundamental como direito público e subjetivo, 

direito individual que vincula o Estado e o obriga a atuar ou abster-se de atuar,
36

 afirmava a 

existência de quatro status na relação do indivíduo face o Estado
37

: subordinação aos poderes 

públicos (status subjectionis ou passivo); posse de liberdade frente aos poderes públicos (status 

negativus); verificação de direito de exigir uma atuação estatal a seu favor (status positivo) e 

                                                             
35 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 578 e ss. 
36 DIMOULIS, Dimitri e MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos Direitos fundamentais. 2ª ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2010. p. 54. 
37 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; COELHO, Inocêncio Mártires e MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito 

Constitucional. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 209. 
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competência do indivíduo para influir na vontade do Estado, através do exercício de direitos 

políticos (status civitatis). 

Decorrente desta classificação, verificamos três grupos de direitos fundamentais: os de 

status negativus, de pretensão de resistência à intervenção estatal (ou, ainda, direitos de defesa ou 

de liberdade); direitos de status positivus, garantias cívicas e sociais, ou ainda direitos a 

prestações estatais; e ao fim, os direitos de status activus (ou políticos), englobando os de 

participação na vida política. 

O direito da era pós-positivista reflete o culturalismo jurídico de Miguel Reale, que 

entendia o fenômeno jurídico como produção cultural. O direito não seria apenas norma, como 

aduzia Kelsen, ou só fato, como afirmariam os marxistas e os economistas do direito, mas é 

formado por um aspecto normativo (o ordenamento jurídico), um aspecto facto (sociedade e 

momento histórico) e um aspecto axiológico (os valores buscados pela sociedade como justiça e 

equidade)
38

. 

O ápice do neoconstitucionalismo é o processo de constitucionalização do direito, termo 

este que, amplamente, refere-se a diversas mutações na estrutura jurídico-política de uma 

sociedade, podendo significar a introdução de uma Lei Fundamental em um ordenamento que 

não dispunha anteriormente dela, além de tornar jurídico o relacionamento entre os detentores do 

poder político e os sujeitos a estes, não sendo necessário para isto, contudo, a introdução de uma 

Constituição escrita.  

Para Marcelo Neves
39

, a constitucionalização se apresenta como o processo pelo qual se 

realiza a diferenciação entre o direito e o poder como subsistemas da sociedade, distinção esta 

que produz e é resultado da Constituição em seu entendimento moderno, que não é mais vista 

apenas como resultado dos pactos do poder e modificadora deste, mas um constituinte do poder
40

.  

Significaria também a transformação do ordenamento jurídico com a impregnação deste 

pelas normas constitucionais, a Constituição invasiva
41

. Neste sentido, a constitucionalização do 

direito estaria associada a um efeito expansivo das normas constitucionais, que teriam seu 
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conteúdo material e axiológico irradiado pelo sistema jurídico, com força normativa, 

caracterizando-se uma constituição extremamente invasora.  

Passaria a validade e o sentido das normas do direito infraconstitucional a serem ditados 

pelos valores, fins públicos e comportamentos que se verifiquem nas normas constitucionais, o 

que refletiria na forma de atuação dos três Poderes que compõem o Estado e nas relações do 

Poder Público com os particulares, e até mesmo nas relações intraparticulares
42

.  

Quanto à atuação dos poderes, destaca-se a redução do campo de discricionariedade, seja 

na elaboração de diplomas normativos pelo legislativo, que passa a ter que realizar um 

predeterminado programa constitucional, seja quanto ao poder executivo, que deve atuar para 

promoção deste programa em uma aplicação direta e imediata da Constituição, independente de 

determinação legal infraconstitucional, e também quanto ao judiciário, condicionando-se a 

interpretação de todas as normas do sistema
43

.  

Tal processo é a passagem do Estado de Direito ao Estado Constitucional de Direito, 

transformando não apenas o direito, mas o pensamento dos juristas e de seus teóricos
4445

, tendo 

iniciado na Alemanha, como se pode verificar pela Constituição germânica de 1949 e o Tribunal 

Constitucional em 1951
46

, com a observação dos princípios fundamentais não apenas em sua 

concepção subjetiva de protetores de caso individuais, mas como instituidores de uma ordem 

objetiva de valores.  

No Brasil, embora já se verifiquem princípios fundamentais das primeiras gerações sendo 

inscritos nas Constituições anteriores, é na promulgação da Carta Magna de 1988 que este 

processo se consolida, com a instituição do Estado Democrático de Direito após o fim da ditadura 

militar, um novo modelo estatal que determina uma nova forma de produção do direito e obriga o 

seu operador a adotar uma nova postura proativa, pois de sua atuação depende parte da eficácia 
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da função transformadora do direito sobre a sociedade
47

. 

Para que possa ocorrer a constitucionalização de um ordenamento, é necessário que se 

identifique uma Carta Magna rígida, cujo processo de modificação seja difícil, diferenciado do 

processo de construção e reforma das normas infraconstitucionais; que ocorra sua garantia 

jurisdicional, ou seja, que haja um controle de conformação da legislação infraconstitucional com 

a Norma Fundamental, podendo acontecer de forma difusa ou concentrada em um Tribunal 

Constitucional, ou ainda por uma corte centralizadora e superior na estrutura judiciária e que 

desempenhe as funções deste; a já apontada força vinculante da Lex Legum, o reconhecimento da 

aplicabilidade da força jurídica e vinculadora capaz de produzir efeitos jurídicos dos preceitos 

constitucionais; a sobre-interpretação da Constituição, que se faz através da fuga às lacunas do 

seu texto ou da elaboração de normas implícitas para preenchê-las; além da aplicação direta das 

normas constitucionais, não só em sede jurisdicional, mas pela própria administração pública e 

pelos particulares; bem como da obrigação já demonstrada de interpretação das leis conforme a 

Lei Maior e a influência desta sobre as relações políticas
48

. 

Destaque-se, dentre estes, a necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional 

sobre o prisma da Constituição e a influência desta na política. Além de vários princípios dos 

diversos ramos do direito serem absorvidos pelas Cartas Magnas e os princípios originalmente 

constitucionais passarem a ter aplicação mais efetiva nestes mesmos ramos, suas leis devem ser 

interpretadas em obediência ao texto constitucional, “verdadeira bússola, a guiar o intérprete no 

equacionamento de qualquer questão jurídica”
49

, não apenas para garantir que não haja conflitos 

entre as regras, mas para garantir-se que a aplicação da lei cumprirá os valores e os objetivos 

incrustados na Lei das Leis. 

 Como aponta Barroso, a constituição passou para o centro do sistema jurídico, tornando-

se a lente pela qual devem ser lidos e interpretados todas as normas e institutos do ordenamento 

jurídico, o que faz com que toda a interpretação jurídica deva ser também interpretação 
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constitucional
50

. 

Cabe, em verdade, ao Estado, não apenas esta exegese cumpridora da Lei Maior, mas 

também a elaboração de políticas públicas, ações governamentais e até mesmo redação legislativa 

que também venham a dar cumprimento à Lei das Leis. 

Neste paradigma, faz-se mister analisar a constitucionalização de ramos de direito de 

sanções publicistas, em especial, de matriz Penal-econômica, nas influências e interesses 

coletivos e difusos envolvidos, com atenção a este mandamento de resguardo dos direitos 

constitucionais, especificamente o princípio da livre concorrência. 

No processo da constitucionalização do direito, os mais importantes institutos do direito 

privado foram incorporados à Constituição, que passa a determinar a forma de toda a ordem 

jurídica e dos poderes públicos,
51

 por ser formada por normas dotadas de supremacia, 

organizando e limitando a ordem infraconstitucional.
52

 

O direito privado, então, passou por grandes modificações neste modelo, havendo um 

deslocamento dos princípios do direito civil para a Carta Magna, com a autonomia privada sendo 

remodelada por princípios não patrimoniais, de ordem pública,
53

 não se bastando mais em sí 

mesma como valor, passando a ser merecedora de tutela apenas ao representar a realização de um 

valor constitucional. 

De mesmo modo se modifica o direito público, com o fortalecimento da influência, mais 

direta, então, da Constituição, embora esta mudança seja menos expressiva que a que ocorre no 

Direito privado, já que é mais notável a inserção da Lei Maior nas relações privadas, que até 

então se julgavam afastadas daquela, regidas por um Código Civil que fazia as vezes de 

resumidor e reavaliador dos ditames constitucionais. 
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2.1. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO PENAL 

 

Quanto à influência da constitucionalização do direito no Direito Penal, verifica-se que tal 

processo teve impacto sobre a validade e a interpretação das normas deste ramo jurídico, se 

tornando a Constituição fundamento de validade, instituidor e limitador da atuação penalista
54

. 

Além de uma reafirmação do garantismo no Direito Penal, com mais forte observação dos 

princípios inclusos no artigo 5º, incisos XXXVII ao LXVII da Carta Magna, a aplicação direta 

destes e outros mandamentos principiológicos contidos na Lex Legum não só altera o panorama 

do processo penal como determina a exclusão da tipificação de condutas que passam a ser 

toleradas pela sociedade ou que danifiquem bens de menor valor, ou ainda em menor intensidade 

de dano, possibilitando sua punição/prevenção por outros ramos menos intrusivos do direito, e 

ainda determinando ao aplicador do direito a criminalização de condutas até então atípicas, para 

melhor fornecer proteção aos bens jurídicos eleitos pela sociedade e inscritos na Constituição. 

A proteção dos direitos fundamentais, como aponta Noberto Nobbio, tem hoje não um 

questionamento filosófico, de fundamentação destes direitos, questão já superada, mas um 

enfrentamento no campo político/jurídico, devendo-se buscar formas de se protegê-lo, “para 

impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados”
55

. 

O Estado poderia violar a Constituição ao não resguardar adequadamente seus bens, 

valores ou direitos, por meio de uma proteção deficiente, quer pela não tipificação de certas ações 

e omissões, quer pela aplicação de penas pouco severas, observando ainda que, nos limites da 

Constituição, o legislador tem balizas para a criminalização de condutas e conformação de todos 

os aspectos do tipo, inclusive a pena, devendo, utilizando-se do princípio da razoabilidade-

proporcionalidade, dosar a proteção dos direitos fundamentais dos acusados, nos planos material 

e processual, e a proteção da sociedade
56

. 

Neste sentido é Carlos Bernal Pulido, ao discorrer sobre a influência da Lei Maior no 
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Direito Penal com a constitucionalização desta seara, abordando três teses para a relação entre o 

legislador e a Corte Constitucional na criminalização das condutas. A primeira delas verifica que 

uma das bases da democracia representativa consiste na tomada de decisões fundamentais para a 

sociedade pelo legislador, como é o caso da tipificação de um delito e a fixação de uma pena, que 

são exercício da política legislativa (afinal, o legislador decidirá quanto à necessidade e 

adequação do enquadramento de uma conduta como crime), mas também representam uma 

restrição de direitos que é facultada ao legislador
57

.  

Assim, caberia ao legislador a verificação da vontade popular, da reprovabilidade da 

conduta e da necessidade de pacificação social para a criminalização de atos e omissões e a 

determinação de penas e outros aspectos penais e processuais.  

O foi assim com a asseveração de penas, estabelecimento de maior período de prisão 

cautelar e a inicial impossibilidade e posterior enrijecimento dos benefícios executórios como 

progressão de regime e livramento condicional que ocorre com a Lei dos crimes hediondos, Lei 

nº 8.072, de 25 de julho de 1990, e suas posteriores modificações, e o que ocorre com a discussão 

de um marco penal digital, que dá tímidos passos com a inclusão do artigo 154-A na parte 

especial do Código Penal, ou ainda com a alteração da tipificação dos crimes sexuais, com a 

absorção do atentado violento ao puder pelo estupro, igualando-se o crime sexual mediante 

conjunção carnal aos que ocorriam sem esta específica prática libidinosa, para citarmos alguns 

exemplos. 

Todavia, o ius puniendi não é ilimitado, impondo-se pela Constituição uma restrição da 

discricionariedade do legislador para definir tipos e procedimentos penais, servindo os direitos 

fundamentais, então, como fundamento e limite do poder punitivo do Estado, agindo a Corte 

Constitucional ou aquela que exerça sua função, nesta primeira corrente de pensamento, como 

asseguradora desta limitação da vontade legislativa, atuando apenas quando houvesse 

“vulneração palmar dos direitos fundamentais”
58

. 

Caberia ao legislador, portanto, decidir se criminaliza uma conduta, o que provém da falta 
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de certeza sobre o acerto em punir um comportamento e qual a pena que deve ser cominada, 

dúvidas que devem ser enfrentadas pelo representante eleito democraticamente, cabendo-lhe 

também estabelecer a necessidade de utilização do Direito Penal
59

, o que se relaciona ao princípio 

da ultima ratio, ou da intervenção mínima, que institui que só pode ele agir quando há uma 

proteção inadequada por parte de outros ramos do direito aos bens jurídicos a serem protegidos, 

orientando e limitando o poder incriminador do Estado, observando que se outras formas de 

sanções ou meios de controle social fossem mais eficientes para a tutela de bens jurídicos que a 

criminalização, esta restaria inadequada, desnecessária e, consequentemente, ilegítima
60

. 

A crítica a esta posição afirma
61

 que ela se basearia no sistema de liberdade positiva, onde 

a liberdade seria limitada ao fazimento do razoável e do necessário para possibilitação da 

convivência social, e a uma tese de autorrestrição, enquanto as Constituições ocidentais 

congraçam a liberdade negativa. Haveria, então, o perigo da liberdade e direitos ficarem à mercê 

das intervenções legislativas. Levada a extremo, esta tese restringe o controle de 

constitucionalidade a aspectos formais e aos limites materiais fixados explicitamente pela própria 

Carta Magna. 

Já a segunda tese apresentada por Pulido tem a Constituição como protetora da liberdade 

individual, que não é absoluta, mas suscetível a sofrer limitações legislativas, que poderiam (e 

deveriam) ocorrer para beneficiar outros direitos e bens constitucionais, respeitada a 

proporcionalidade. Segundo o autor, “a tipificação penal de uma conduta implica uma 

intervenção na liberdade geral”, como denomina ele a liberdade individual ou autodeterminação, 

“e que, como tal, deve estar justificada”
62

, tendo o julgador constitucional o papel de controlar a 

lei Penal para que ela obedeça ao seu objetivo legitimador. 

Já a terceira tese ressalta esta função da lei Penal como mecanismo de proteção dos 

direitos fundamentais e outros bens constitucionais, os quais seriam vulnerados pelo legislador se 
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não há severidade da lei penal a lhes dar efetiva proteção, o que está relacionado ao novo 

entendimento das liberdades, na instituição do Estado Social de Direito, que passa a ter não 

apenas um papel negativo, promovendo o garantismo clássico, mas positivo, para protegê-las
63

.  

Não se deve confundir este Estado Social de Direito com o Estado social ou socialista, de 

aplicação da doutrina econômico-política socialista, pois é, o primeiro, um estado que se 

apresenta como uma das facetas do Estado de Direito, determinando uma atuação regulatória e 

material do Estado a favor da justiça social, no qual o poder público não pode limitar-se a não 

adentrar na esfera de liberdade do indivíduo, mas deve agir para que outros não agridam esta 

esfera, possibilitando-a. Trata-se não de um Estado contrário à acumulação capitalista de bens 

materiais, mas que visa promovê-la buscando evitar alguns de seus impactos negativos, o que 

afetaria a sociedade.
64

 

Esta terceira corrente, então, não vê a criação da lei penal como tão somente ato 

discricionário, e não se detém na limitação de tal discricionariedade pela Constituição, mas 

aborda uma atuação obrigatória, pois, pelo Direito Penal, pela qual o Estado não estaria sendo o 

infrator dos direitos fundamentais, mas o seu protetor frente às ingerências praticadas pelos 

poderes públicos e pelos particulares
65

. 

A Constituição brasileira de 1988, por exemplo, fixou um rol de direitos que deveriam ser 

protegidos pela lei Penal
66

, definindo a criminalização de uma série de condutas como o racismo, 

ao qual, inclusive, determina-se um tratamento mais grave, que também é dado aos crimes 

hediondos e aqueles outros ditos equiparados, como a tortura e o tráfico de entorpecentes. Tem-se 

ainda o artigo 225 da Carta Magna, que criminaliza condutas lesivas ao meio ambiente e que 

estaria, junto a outras disposições constitucionais, inserindo a responsabilização penal da pessoa 

jurídica no ordenamento brasileiro. 
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Assim, há exigências distintas vindas destas três teses: possibilitação de um campo de 

discricionariedade, no qual se aplicam limitação máxima e piso mínimo estabelecidos pela Lei 

Maior ao legislador penal. Isto ocorreria porque, parafraseando Alexy, os direitos fundamentais 

estabelecem aquilo que é constitucionalmente necessário, os mandamentos aos agentes do 

Estado, e o constitucionalmente impossível, o proibido, portanto, e por sua vez “remetem o 

legislador ao extenso terreno do constitucionalmente permitido”
67

, elementos estes determináveis 

pelo princípio da proporcionalidade, que vem a harmonizar as três teorias. 

Pulido enxerga tal princípio como critério para determinar qual conteúdo dos direitos 

fundamentais que vincularia o legislador, considerando que os direitos fundamentais, enquanto 

princípios que devem ser aplicados da melhor forma, devem considerar as possibilidades fáticas e 

jurídicas.
68

 

O princípio da proporcionalidade desdobrar-se-ia em dois impedimentos: a proibição do 

excesso, estabelecendo um patamar máximo de atuação do legislador penal, e a proibição de 

proteção deficiente, definindo um mínimo de atuação, firmando-se aí as margens de atuação do 

legislador penal. Tais interdições se revelam como as duas faces do garantismo, a defesa contra o 

Estado (proibição de excesso ou Übermassverbot) e a prestação, a defesa pelo Estado (proibição 

de infraproteção ou Untermassverbot)
69

. 

Quanto à proibição de excesso, a face negativa do garantismo, a proporcionalidade se 

orienta pela idoneidade, o que significa que a legitimidade constitucional da lei penal advém da 

procura pela proteção de algum direito fundamental ou outro bem jurídico relevante; por sua 

idoneidade, entende-se um mínimo de capacidade de realmente contribuir para tal proteção; e por 

sua necessidade, a inexistência de outro meio que possibilite a defesa do direito em questão com, 

ao menos, a mesma idoneidade
70

. 
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Também deve haver, neste ponto, a aplicação do princípio da proporcionalidade em um 

sentido específico: para que seja legítima a intervenção penal, a restrição à liberdade ou ao 

sentido de defesa deve ser proporcional, em intensidade, ao nível de proteção dada ao direito ou 

bem fundamental, ou igualmente relevante, objeto da lei Penal
71

. Conforme Alexy, o grau de 

afetamento de uma liberdade deve ser proporcional à força das razões que o fundamentam
72

. 

Assim, não se pode admitir uma forte intervenção, como anos de uma pena privativa de 

liberdade, para uma proteção contra uma leve provocação ou lesão a um bem jurídico, o que se 

verifica pela gravidade do delito e o grau de culpabilidade.
73

  

Por sua vez, por meio da proibição da proteção deficiente, ou proibição da insuficiência, 

ou ainda, da infraproteção, afirma-se que as omissões do legislador que não proverem proteção 

máxima às garantias fundamentais constituem violações destes próprios direitos
74

.  

Esta proteção deficiente se daria, por exemplo, pela não criminalização de condutas 

claramente danosas à sociedade ou ainda pela desproporcionalidade entre o nível de dano e a 

penalidade imposta, como se verifica atualmente, no ordenamento brasileiro, com as pequenas 

punições impostas a crimes contra a coletividade em comparação às penas impostas a crimes de 

feição interindividual, conforme comparação da sanção cominada ao estelionato (artigo 171 do 

Código Penal), que é de reclusão de um a cinco anos (além de multa) com a pena dos crimes 

contra a economia popular elencados no artigo 2º da Lei nº 1.521/1951, de detenção de seis 

meses a dois anos e multa, contendo este diploma legal figuras que tem a mesma dinâmica do 

estelionato, obtenção de vantagem ilícita por meio fraudulento, levando o sujeito passivo a 

prejuízo patrimonial, mas que atingem um número não identificado de vítimas, notadamente um 

múltiplo, uma coletividade, que torna difícil a individualização por seu elevado volume, o que 

notadamente significa um maior dano. 
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A constitucionalização do Direito Penal determinar-lhe-ia, portanto, um equilíbrio entre a 

proteção da sociedade e do cidadão, visando à melhora de sua eficácia e eficiência. Conforme já 

apontado, o Estado Social impõe uma atuação positiva do Estado na proteção dos direitos 

fundamentais, além de continuar a exercer sua omissão ao não interferir em certos pontos, a já 

estabelecida atuação negativa. Cabe observar que, caso seja necessária a garantia dos direitos 

fundamentais, prevenindo-se ou punindo-se agressões a estes pelo uso da força, cabe 

primariamente ao Estado fazê-lo, pois o uso da força pertence exclusivamente ao poder político
75

 

em nossa sociedade hodierna, só podendo ser utilizado pelos particulares de formas 

complementares, em uma ausência do Estado que impeça a pronta defesa dos direitos. 

No Direito Penal, um dos mecanismos de uso legitimado da força pelo Estado, isso 

significa ir além da limitação da atuação do Estado contra o cidadão, revelada em garantias 

penais e, sobretudo, processuais penais, buscando-se a garantia positiva dos direitos, o que 

significa não só a construção de salvaguardas anteriores aos danos a tais direitos, buscando evita-

los, como pelo estabelecimento de punições posteriores a tais agressões. 

Assim, deve-se procurar um Direito Penal mais eficaz e mais eficiente.  

Marcelo Neves observa a diferença tradicional de eficácia no sentido jurídico-dogmático, 

a possibilidade de aplicação da norma, ou seja, se são cumpridos os requisitos intrassistêmicos 

para produzir seus efeitos, da eficácia no sentido sociológico ou empírico, que se relaciona à 

observação da norma pelo conjunto social, se há conformidade dos comportamentos sociais ao 

conteúdo da norma, distinguindo desta eficácia sociológica a efetividade, que estaria relacionada 

à implementação do programa finalístico que orientou a atividade legislativa
76

. 

Luís Roberto Barroso também diferencia a eficácia jurídica das normas, a aptidão para 

produção de seus efeitos típicos, da eficácia social, o potencial de concretização de seu comando 

normativo no mundo dos fatos, do cumprimento efetivo do direito, sendo a efetividade a real 

produção de tais efeitos
77

. 

Em que pesem as severas críticas de Pulido quanto à tese da preservação do núcleo 
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essencial dos direitos fundamentais, o autor apresenta tese bastante similar ao tratar do conteúdo 

prima facie e do conteúdo definitivo das garantias fundamentais no exame da 

proporcionalidade,
78

 pois se verifica que esta pode dar-se através do choque dos princípios e da 

aludida proteção do núcleo essencial. Alexy, inclusive, aponta que é através do sopesamento, da 

aplicação da proporcionalidade, que se chega ao conteúdo/núcleo essencial, sendo sua a garantia 

a máxima da proporcionalidade
79

. 

Verifica-se que, enquanto as antinomias envolvendo as leis podem ser resolvidas através 

da aplicação do critério hierárquico, cronológico ou da especificidade, não há fórmula tão 

matemática quanto aos direitos esboçados nos princípios fundamentais, sendo necessária uma 

ponderação, na qual se estabelecem limites para os direitos, ou princípios, conflitantes, mas sem 

que se anule um deles, posto que não se aplica à espécie a regra do “tudo ou nada”.  

Como já afirmando, os princípios são mandados de otimização que devem ser cumpridos 

na melhor medida que as circunstâncias permitirem, o que torna factível que sejam aplicados em 

graus diferenciados. Gilmar Mendes observa que é por causa dessa característica que, em um 

eventual conflito deve-se procurar a conciliação entre os princípios, “uma aplicação de cada qual 

em extensões variadas, segundo a respectiva relevância no caso concreto”, sem que haja a 

exclusão de um dos princípios do ordenamento jurídico por irremediável contradição com o 

outro
80

. 

No afã de estabelecerem-se limites para os princípios fundamentais em conflito sem que 

se exclua da apreciação um deles, e, por consequência, sem que se deixe de efetivar a proteção a 

algum direito fundamental, é necessário que um se sobressaia aos demais, assim instituindo-se 

uma hierarquia entre eles, que não seria uma hierarquia fixa, o que contrariaria a unicidade da 

Constituição, mas uma hierarquia relativa e funcional, para expressar a melhor defesa possível de 

bens jurídicos em choque. 

É necessário observar a precedência que determinadas garantias fundamentais teriam 
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frente a outras, muito em parte por serem ponto de partida para efetivação de outros princípios, 

como ocorre com a vida e a dignidade humana, o que possibilitaria a devida ponderação, em cada 

caso particular.  

Importa ressalvar que não se trata de limitação casuística de direitos, pois o que se 

objetiva com a ponderação de princípios é a criação de uma norma geral para aqueles casos onde 

haja o choque entre específicos princípios, um conteúdo mínimo para eles, padecendo o conteúdo 

disponível não em frente a qualquer lei ou vontade política, mas somente perante outros 

princípios fundamentais, o que muito se assemelha à proposta de seu crítico, Pulido, do conteúdo 

prima facie, que pode ser restringido legitimamente pelo legislador em caso de colisão com o 

conteúdo de outros direitos, e de um conteúdo definitivo. 

Este exercício de proporcionalidade decorre da teoria relativa quanto à proteção do núcleo 

essencial dos direitos fundamentais, ressaltando Gilmar Mendes uma teoria híbrida que reuniria 

esta à teoria absoluta, advindo da proposição de Hesse de uma fórmula conciliadora, que 

reconhecesse o princípio da proporcionalidade como protetor contra as limitações arbitrárias e, 

concomitantemente, contra a lesão ao núcleo essencial dos direitos fundamentais, não devendo a 

proporcionalidade ser interpretada em um sentido tão somente econômico, “de adequação da 

medida limitadora ao fim perseguido”, também devendo ser elemento harmonizador.
81

 

Desta forma, podemos encarar, por exemplo, o universo ficcional apresentado pelos 

quadrinhistas britânicos Alan Moore e David Gibbons em Watchmen
82

, publicado pela editora 

DC Comics em 1985. Nela, temos o embate entre diversas garantias fundamentais, como a 

liberdade, a segurança e a igualdade, representadas na livre expressão e, principalmente, no livre 

exercício do vigilantismo. A célebre indagação “quem vigia os vigilantes”, citada originalmente 

pelo jurisconsulto romano Juvenal e retomada em diversos pontos da obra de Moore e Gibbons, 

ilustra a preocupação social da limitação de direitos fundamentais de determinadas pessoas sem, 

com isto, tolher-lhes totalmente, evitando apenas que se configure abuso e, consequentemente, 

desrespeito aos Direitos de outrem, desequilibrando a sociedade. 

Assim, é notável que deve haver um equilíbrio entre a proteção à sociedade e ao 

indivíduo, tanto ele enquanto vítima quanto no papel de agente criminoso, proteção, neste caso, 
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relacionada às garantias de aplicação correta do Direito Penal, que lhe restrinjam alguns de seus 

direitos básicos em represália à infração cometida. 

Faz-se necessária uma reflexão de como tal obrigação de proteger da melhor forma, 

inclusive penalmente, valores, bens e princípios constitucionais incidiria no princípio da 

subsidiariedade, ou de intervenção mínima (ou ainda, ultima ratio), do Direito Penal, que orienta 

e limita o poder incriminador do Estado, fazendo com que a criminalização de uma conduta só 

seja legítima enquanto se fizesse meio necessário para a proteção de um bem jurídico, não sendo 

legítimas, nem necessárias, sanções penais quando suficientes as medidas cíveis ou 

administrativas.
83

 

Este princípio se relaciona à própria definição de Direito Penal fornecida por Fernando 

Capez,
84

 in verbis: 

O Direito Penal é o seguimento do ordenamento jurídico que detém função de selecionar 

os comportamentos humanos mais graves e perniciosos à coletividade, capazes de 

colocar em risco valores fundamentais para a convivência social, e descrevê-los como 
infrações penais, cominando-lhes, em consequência, as respectivas sanções, além de 

estabelecer todas as regras complementares e gerais necessárias à sua correta e justa 

aplicação. 

 

A constitucionalização do direito não traria apenas um mandamento de efetivação das 

normas constitucionais, mas de plena efetivação, se tornando uma obrigação de se buscar a 

máxima eficácia e eficiência destas normas.  

Deste modo, o Direito Penal, nas ocasiões em que se demonstrasse como a melhor opção 

de proteção daqueles determinados bens jurídicos que emanam da Constituição, e, assim, tem 

inegável importância, deve ser aplicado quando se verifique a impossibilidade de resguardo por 

parte dos outros ramos do direito.  

Seria ilegítima a ação do Direito Penal quando possíveis outros métodos de proteção, mas 

igualmente ilegítima, não agindo para a devida curatela da Constituição, que não fosse este ramo 

do direito utilizado quando então antevida sua necessidade. É a proibição da proteção deficiente. 

Assim, não pode o Direito Penal ser visto como inimigo da Constituição e dos direitos 

fundamentais. Deve, sim, ser enxergado como importante ferramenta para sua concretização. 
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Como afirma Lênio Luiz Streck, ele é “um importante instrumento de transformação da 

sociedade, espécie de braço armado da Constituição”
85

. A intervenção penal, desde que usada 

sem excessos, é peça fundamental para a “realização do Estado Democrático de Direito nos 

países de modernidade tardia”
86

, tal qual o Brasil. 

Há, no entanto, que se ter a cautela de não incorrer nos erros e exacerbações da escola de 

maximização do Direito Penal, advogando sua aplicação irrestrita ou desnecessária, tão somente 

por clamor popular ou por não aplicação correta dos outros meios de proteção, levando à 

instituição de um Estado penal, repressor das liberdades, e sim aplicando-lhe tão somente onde 

possa trazer melhor efetivação dos princípios constitucionais, melhor efetivação esta que também 

não se daria em um Direito Penal mínimo. 

 

2.2. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA E O DESENVOLVIMENTO 

 

Ocorre também uma constitucionalização do direito econômico e, por consequência, da 

própria ordem econômica, com o estabelecimento de parâmetros e diretrizes desta na própria 

Constituição.  

O direito econômico é um ramo do direito público, assim como o Direito Penal, mas que 

se direciona à condução da vida econômica da nação, tendo por objeto a disciplina e a 

harmonização das relações jurídicas entre os entes públicos e agentes privados em um viés 

específico, a ordem econômica.
87

 

A ordem econômica constitui, por sua vez, as “disposições constitucionais estabelecidas 

para disciplinar o processo de interferência do Estado na condução da vida econômica da 
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Nação”
88

, tendo prescritos na Constituição Federal sua fundação e objetivos, a valoração do 

trabalho humano, a livre-iniciativa, a existência digna e a justiça social. Para Eros Grau, é um 

conjunto de normas, e não apenas princípios, como se entendia antigamente, que formam um 

leque para aquelas além das encartadas na Lex Legum, e que definem um determinado modo de 

produção econômica, ou seja, é o encontro do dever ser (o mundo jurídico) com o ser (o mundo 

econômico, a produção humana dotada de valor).
89

 

Através do processo de constitucionalização do direito, o operador do direito tem o dever 

de aplicar a lei de forma a cumprir as determinações constitucionais acerca da ordem econômica. 

Estas não são mera exortação, mas fins que devem ser perseguidos, a vincular o agir do Estado 

em suas esferas de poder. 

O Estado, então, não pode deixar que o mercado cuide de sua autorregularão, pois, o 

“mercado é uma arena de luta, na qual cada concorrente configura - sartrianamente - para o outro, 

o inferno”,
90

 um palco onde cada agente tenta desvirtuar o equilíbrio a seu favor, mas tampouco 

pode regê-lo com mão de ferro, congelando sua evolução natural e suprimindo princípios como a 

livre iniciativa e a livre concorrência. E em uma ordem econômica capitalista como a nossa, é 

essencial a garantia da livre concorrência, sendo o mercado incapaz de garanti-la sozinha.
91

 

Impõe-se, assim, igualmente o dilema entre a proibição do excesso e a proibição da 

insuficiência que ocorre na aplicação do Direito Penal. 

É pela verificação de que o sistema econômico não é perfeito, equilibrado, que se faz 

necessária esta participação do Estado como agente de intervenção para a correção de suas 

imperfeições, através do monopólio de certas atividades, o que configura a intervenção por 

absorção, ou pela competição com os demais agentes privados em outras atividades, a 

intervenção por participação, os quais seriam subespécies na mesma modalidade de intervenção, 
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na qual o Estado atua dentro do processo econômico
92

, além do estabelecimento de normas 

compulsórias aos agentes privados, a intervenção por direção, desde leis em seu sentido estrito 

até regras oriundas do poder executivo e das várias agências reguladoras, ou ainda a 

manipulação, através de incentivos, deste comportamento, ocorrendo a intervenção por indução,
93

 

modalidades estas em que o Estado atua sobre o processo econômico. 

Tais formas de intervenção são classificadas por outros doutrinadores em diretas, nas 

quais o poder público atua como agente competitivo dentre os particulares ou ainda em 

monopólio de certas atividades, e indireta, regulando a economia acima do campo participativo.
94

 

Como ocorre no Direito Penal, no Direito econômico também se encontra o Estado entre 

o dever de resguardar garantias dos agentes econômicos de forma individualizada, destacando-se 

que, ao intervir na economia não pode limitar desarrazoadamente a livre iniciativa, e o dever de 

efetivar melhor aplicação às determinações da Lei Maior, que, afinal, não se contrapõem aos 

fundamentos da ordem econômica, mas, ao contrário, garantem-nos. 

Portanto, o poder estatal não está impedido de intervir na economia, na visão da ordem 

econômica constitucional, mas está impelido a nela agir, executando deveres constitucionais. Isto 

porque o ente público deve agir em todas as suas ações como concretizador da Constituição, o 

que significa não somente ser seu mero guardião, mas resulta na observância de uma missão 

perene de transporte da Lei Maior para o mundo fático, aplicando os deveres impostos pela 

norma. 

Um destes deveres constitucionais, um dos objetivos fundamentais da república, é o 

desenvolvimento, nos termos do artigo 3º da Constituição de 1988. Desenvolvimento este que é 

tido por Douglass North como processo que modifica uma ordem social de acesso limitado, 

marcada pela controle fragmentado da violência, organizações não governamentais dependentes 

do Estado e um sistema político com rígido controle sobre a economia e dificultador do acesso às 

esferas econômica e política, em uma ordem social de acesso aberto, caracterizada por um 

controle centralizado e funcional da violência, o qual seria constitucionalmente submetido, 

organizações não estatais fortes e independentes do poder público, limitando-se a serem 
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amparadas, quando muito, pelo Estado, e estabilidade política e prosperidade econômica 

possibilitando (e possibilitadas por) uma forte competição
95

.  

Tal desenvolvimento não provem necessariamente do crescimento econômico, mas de 

mecanismos que possibilitem o transporte dos ganhos econômicos ao campo político, 

procedendo-se com uma imposição do Rule of Law, o Estado de Direito, que se manifesta no 

neoconstitucionalismo através do Estado Constitucional de Direito.
96

 

Passou-se do entendimento do desenvolvimento como acúmulo de riquezas, que 

perdurava até o início do século XX, para o desenrolar de uma percepção da importância das 

garantia de Direitos individuais e sociais, com a ordem econômica se atrelando à ordem social
97

. 

Assim, efetuou-se uma distinção entre o crescimento econômico, a ampliação em quantidade, 

mas não necessariamente em qualidade ou distribuição, da produção, das riquezas, e 

desenvolvimento, um conceito mais amplo que englobaria o crescimento
98

, sendo sustentado 

pelas modificações que a natureza estrutural da ordem econômica de uma determinada sociedade 

sofre
99

. Assim, desenvolvimento, apesar de acompanhado do aumento do nível econômico, é 

mudança de uma estrutura social para outra, levando também à elevação do nível cultural-

intelectual da sociedade em que ocorre
100

. 

Tem-se, portanto, atualmente a visão de um desenvolvimento válido apenas quando o 

crescimento econômico transforma as estruturas sociais, “garantindo as liberdades individuais, a 

participação da sociedade na política - em sentido lato - e a distribuição da renda e de 

oportunidades de forma mais equitativa (…)”
101

, processo este que exige uma estabilização e 
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garantia de continuidade do crescimento, fenômeno o qual, por natureza, é instável
102

, 

desenvolvendo-se em ciclos, pontuados por crises e resseções. 

Esta visão de desenvolvimento, com a promoção de Direitos fundamentais, sejam 

individuais, sejam sociais e coletivos, é similar ao tratado pela teoria de Amartya Sen, em que 

pesem as críticas do autor ao conceito ocidental de Direitos humanos, principalmente quanto à 

sua legitimidade, abrangência e adequação às diferenças culturais. 

Sen utiliza-se da Fábula de Annapurna
103

 para observar a importância das bases 

informacionais para o entendimento do desenvolvimento. Para ele, o conceito de 

desenvolvimento esteve originalmente ligado às grandezas econômicas, apenas à consideração da 

renda média de um povo. No entanto, este modelo, que parte de bases informacionais 

extremamente limitadas, está sujeito a inúmeras distorções, como a distribuição de renda e as 

necessidades específicas de comunidades e indivíduos, e é incapaz de medir corretamente o 

desenvolvimento. 

Acreditando que uma sociedade desenvolvida é uma sociedade mais justa, ou mais 

equalitária, Sen faz um breve apanhado crítico em sua obra sobre as outras teorias de justiça e 

desenvolvimento, o utilitarismo, o libertarismo e o liberalismo de Rawls, e as bases 

informacionais utilizadas para, então, elaborar a sua, que possui alguns elementos destas teorias.  

Inicialmente, o utilitarismo tem por base informacional a utilidade, medindo o 

desenvolvimento pela soma destas, observando-se que sua visão clássica toma as utilidades como 

prazer, satisfação ou felicidade, enquanto modernamente o utilitarismo as observa como “a 

satisfação de um desejo ou algum tipo de representação do comportamento de escolha de uma 

pessoa
104

”. 

Embora tenha a vantagem de se preocupar com a avaliação das consequências dos atos 

públicos, o utilitarismo é marcado por um forte subjetivismo, podendo a verificação do bem-estar 
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ser afetada pelo condicionamento mental dos indivíduos, bem como não se preocupa com a 

distribuição das utilidades, a equidade do sistema, nem com as liberdades, formais ou 

substantivas. Sen diferencia as liberdades formais (liberties) das liberdades substantivas 

(freedoms). Enquanto as primeiras abarcam os Direitos individuais primitivos, as liberdades 

sociais básicas, as substantivas reúnem as capacidades elementares, como estar livre da fome 

crônica, Direito à educação ou Direito à participação política.
105

 

Quanto ao subjetivismo, verifica-se que as pessoas, com o passar do tempo, podem 

adaptar-se às condições de adversidade que se encontram, diminuindo sua percepção das mazelas 

que sofrem, bem como a percepção original da pobreza e riqueza e assim o bem-estar decorrente, 

derivam bastante da condição anterior do indivíduo. A conformidade diminui a infelicidade, 

interferindo na medição do bem-estar social. 

Já o libertarismo mede o desenvolvimento ela verificação da garantia de liberdades 

formais e Direitos individuais, garantindo-os, não considerando, entretanto, o prazer e a 

felicidade. Portanto, foca-se na garantia das liberdades formais, ignorando as substantivas. 

Por fim, a Justiça de Rawls considerada por Sen como a mais influente e importante teoria 

de justiça contemporânea
106

, tem como prioridade a distribuição dos bens primários, embora, 

todavia, tal modelo não contemple adequadamente as liberdades formais e as necessidades 

específicas dos indivíduos, promovendo uma equidade formal, mas não material. 

A teoria desenvolvida por Amartya Sen reúne alguns elementos benéficos destas três 

anteriores, atentando-se à garantia das liberdades formais e substantivas e com sensibilidade às 

consequências, mas numa abordagem mais objetiva que o utilitarismo. Quanto à teoria de Rawls, 

Sen descarta o foco nos bens primários, observando que a distribuição destes, como a renda, são 

meios de chegar-se ao verdadeiro fim do desenvolvimento. 

Para o autor indiano, a prioridade deve estar nas liberdades substantivas, as capacidades, 

de se escolher uma vida que se tenha razão em valorizar,
107

 um elemento da justiça de Rawls. O 

desenvolvimento seria, então, um meio para a expansão das liberdades substantivas, das 

capacidades de conversão de potencialidades em funcionamentos, e medir-se-ia não apenas pela 
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efetiva conversão, mas também pelas potencialidades disponíveis ao indivíduo, mas por este não 

utilizadas por sua livre vontade. 

Este desenvolvimento, com a proteção de Direitos fundamentais, ou a possibilitação de 

funcionamentos, é o buscado pelo Estado Constitucional ou Social, que apresenta uma 

abordagem qualitativa da economia, e não tão somente quantitativa,
108

 buscando seu crescimento 

em valores financeiros. O Direito operado neste novo Estado Social muda seu foco do simples 

exercício do controle social para possibilitar a mudança social
109

, para propiciar um 

desenvolvimento calcado em valores sociais e democráticos. 

Desenvolvimento que é Direito fundamental dos homens, conforme o preâmbulo da Carta 

das Nações Unidas, de 1945, que determina a promoção do “progresso social e melhores 

condições de vida dentro de uma liberdade ampla”
110

, tendo havido seu fiel  reconhecimento 

como Direito fundamental inalienável por meio da resolução 41/128 da Organização das Nações 

Unidas, a Declaração sobre o Direito e Desenvolvimento, de 1986, estabelecendo-se como 

garantia de terceira geração.  

Note-se que, antes de tal documento, a ONU já vinha tratando do estabelecimento de 

novas diretrizes econômicas, mirando o desenvolvimento num prisma social, vide as Resoluções 

nº 3.201/1974 e nº 3.202/1974, respectivamente a Declaração de Estabelecimento de uma Nova 

Ordem Econômica Mundial e o Plano de Ação para uma Nova Ordem Econômica Mundial, e a 

Resolução nº 3.281/1974, a Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados. 

No Brasil, tem-se a Constituição de 1988 ao estabelecer, dentre os objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil, a garantia do desenvolvimento social e erradicação da pobreza 

e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, vide artigo 3º, incisos II e 

III, da Carta Magna, sendo um dos fundamentos da nação a dignidade da pessoa humana, 

conforme artigo 1º, inciso III, CF/1988. 

Tais objetivos fundamentais da República não são mera declaração de pretensões morais 
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dos constituintes, como seria o preâmbulo da Carta Constitucional, mas, como as demais regras 

do texto constitucional, são norma cogente, vinculativa. Os objetivos instituídos na Lei Maior de 

um país são, talvez, o elemento primordial à compreensão da verdadeira natureza daquele 

Estado
111

, pois o Estado não é um fim em si mesmo, mas um poder soberano constituído para a 

obtenção de fins diversos, devendo a legitimação de sua existência à atribuição destes fins
112

 e à 

retirada da sociedade, em um primeiro momento, e compartilhamento com esta, em um segundo 

passo, o atual, das atividades para atingir estes fins. A sociedade usa o Estado como instrumento 

para alcançar seus objetivos éticos, sendo um destes o desenvolvimento, de um ponto de vista 

socioeconômico, e não meramente econômico.  

Tanto na formulação das normas regentes do nosso sistema como na sua aplicação, que 

passa pela interpretação jurídica orientada pelos objetivos da República
113

, deve o jurista estar 

consciente de seu papel para com o desenvolvimento, que deve ser um papel ativo, buscando a 

sua realização, e a “conformação dos valores econômicos às motivações éticas da sociedade”
114

. 

Assim o fez na elaboração da Lei Maior, e assim o deve fazer na construção do ordenamento que 

se estende abaixo desta. 

A legislação infraconstitucional deve ser construída para o cumprimento destes fins 

positivados, bem como para viabilizar a aplicação dos princípios que devem ser observados 

quanto à ordem econômica, como verificamos por meio da lei ordinária nº 8.884, de 1994, a 

denominada lei Antitruste, reformada pela Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, que 

estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da concorrência, e da Lei ordinária nº 8.137, de 1990, a 

definir os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, bem 

como a Lei nº 8.176, de 1991, que define crimes contra a ordem econômica e cria o Sistema 

Brasileiro de Estoques de combustíveis. 

A Lei nº 12.529/2011, que estrutura o sistema brasileiro de concorrência, foi editada nesta 

busca pela melhor efetividade das disposições constitucionais em defesa da ordem econômica 
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equilibrada e com destinação social. A nova norma procedeu a reestruturação do CADE 

(Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e determinou modificações na análise de fusões 

e aquisições de empresas, com a exigência de submissão destas operações previamente ao órgão, 

ao contrário do procedimento anteriormente adotado no Brasil, nos termos dos artigos 54 e 

seguintes da Lei nº 8.884/94. 

Um dos principais elementos para a análise do equilíbrio da ordem econômica e a 

necessidade e eficiência da intervenção do Estado é o “mercado relevante de bens e serviços”, 

presente no artigo 36
115

 da assinalada Lei 12.529/2011. A dispor sobre as infrações da ordem 

econômica, determinando como transgressão a dominação deste. 

Todavia, não é na regra, mas na doutrina, que se encontra o conceito de mercado 

relevante, definido por Leonardo Vizeu Figueiredo como “(…) o território no qual os agentes 

privados, participantes de um mesmo ciclo econômico, concorrentes entre si, realizam suas trocas 

comerciais”,
116

 sendo esta a definição geográfica, havendo também o conceito material, quanto à 

natureza dos produtos e serviços. É o espaço onde se examina a concorrência e as práticas 

atentatórias a esta e à ordem econômica. 

Neste trabalho, analisamos o mercado de combustíveis, de grande importância na 

sociedade moderna, especialmente em países que adotam uma preferência pelo transporte de bens 

e pessoas por automóveis. Mesmo que seja finito, extremamente poluente e não completamente 

eficaz, o petróleo é principal combustível utilizado em veículos automotores e uma das principais 

fontes energéticas mundiais e por enquanto supre as necessidades da modernidade.
117

 

Há uma anualmente crescente demanda por combustíveis, devido a uma cultura de 

individualização motora, incentivada por políticas públicas que, no transporte de produtos e 

pessoas entre regiões e dentro das cidades e centros metropolitanos, privilegia a utilização do 
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transporte particular em detrimento de alternativas coletivistas ou menos poluentes e dependentes 

de combustíveis derivados do petróleo, como ciclismo, transportes públicos e transporte 

ferroviário ou hidroviário.  

Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, em 2012 a frota nacional era de setenta e 

seis milhões, cento e trinta e sete mil, novecentos e noventa e um veículos, sendo que 56,06% 

(cinquenta e seis vírgula zero seis por cento) era formada por automóveis
118

. Ainda de acordo 

com o DENATRAN, já haviam sido fabricados em emplacados no Brasil, de janeiro a julho de 

2013, dois milhões, duzentos e dezenove mil, seiscentos e setenta e três veículos
119

. 

De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - 

ANP, existiam no Brasil, no final de 2012, trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta postos 

revendedores de derivados de petróleo em operação
120

. Ainda segundo a ANP, o consumo 

aparente de combustíveis no mercado brasileiro em 2012 foi de cento e vinte e nove bilhões e 

seiscentos e setenta e sete milhões de litros, o que representa um aumento de 6,1 % (seis vírgula 

um por cento) em relação ao consumo de 2011, sendo o óleo diesel o combustível mais 

consumido, com cinquenta e cinco bilhões e novecentos milhões de litros, seguido pela gasolina 

C, com consumo de trinta e nove bilhões e seiscentos e noventa e oito bilhões de litros, e o etanol 

hidratado, com nove bilhões e oitocentos e cinquenta milhões de litros consumidos em 2012
121

. 

A importância do petróleo, e, por decorrência, de seus derivados, fica clara na 

Constituição, com o monopólio declarado em seu artigo 177, que, destaque-se, não é de todo 

absoluto, e a vedação da adoção de medida provisória para a regulamentação de matéria prevista 

nos incisos I e IV e parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo da Carta Magna. 

Observa-se, também, que é um mercado de regulamentação clara e detalhada, como se 

verifica pela Lei nº 9.478, de 1997, conhecida como Lei do Petróleo, que dispõe a política 

energética nacional, instituindo mecanismos de controle como a Agência Nacional do Petróleo, 

                                                             
118 BRASIL, Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito. Frota nacional: 2012. Disponível em: 
<http://www.denatran.gov.br/download/frota/FROTA_2012.zip>. Acesso em 13 de agosto de 2013. 
119 __________. Frota nacional: 2013. Disponível em: <http://www.denatran.gov.br/frota2013.htm>. Acesso em 13 

de agosto de 2013. 
120 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. Anuário estatístico brasileiro do 

petróleo, gás natural e biocombustíveis: 2013. Rio de Janeiro: ANP, 2013. P. 146. 
121 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. VIII Seminário de avaliação do mercado 

de derivados de petróleo e biocombustíveis: ano-base 2012. Rio de Janeiro: ANP, 2013. Disponível em: 

<http://www.anp.gov.br/?dw=64652>. Acesso em 13 de agosto de 2013. 



49 

 

Gás Natural e Biocombustíveis, autarquia de regime especial que regula as atividades da indústria 

do petróleo e a distribuição e revenda dos combustíveis, e legislação correlata, como a chamada 

Lei do Abastecimento Nacional, nº 9.847, também de 1997. 

O abuso de poder econômico e as práticas contra a ordem econômica e seus princípios se 

fazem mais danosas em um mercado tão importante e sensível, e se faz mais imperioso o 

fortalecimento deste, através da reformulação dos meios que coíbem os delitos nele praticados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

3. REGULAÇÃO E PROTEÇÃO DO MERCADO DE COMBUSTÍVEIS 

 

3.1. BREVE RETROSPECTO DA REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO DE 

COMBUSTÍVEIS NO BRASIL 

  

 A Constituição de 1824 tratava o solo e o subsolo como propriedades da Monarquia. A 

Carta Magna de 1891, a primeira republicana, determinava sua propriedade integralmente ao 

dono das terras, integrando-lhes, vindo a Lei Maior de 1934 a separar a terra das minas e demais 

riquezas do subsolo, condicionando o aproveitamento industrial destas à autorização ou 

concessão federal, vide seus artigos 118 e 119
122

. 

O Conselho Nacional do Petróleo (CNP), primeiro órgão público a reger o setor, foi 

criado pelo Decreto-Lei nº 395/1938, com a função de regulamentar a exportação, importação, 

refino e transporte do petróleo bruto, o conjunto de atividades voltadas à matriz energética dos 

combustíveis fósseis, instituindo-se a rede denominada “abastecimento nacional de petróleo”
123

, a 

qual tem sua utilidade pública decretada por esta norma e foi, posteriormente,  regulamentado 

pelo Decreto-Lei nº 4.071, de 12 de maio de 1939. 

 A Constituição de 1934, a primeira Lei Maior brasileira a estabelecer princípios e normas 

sobre a ordem econômica, sob influência da Constituição alemã de Weimar
124

, instituía a garantia 

da liberdade econômica ao tempo em que afirmava que a ordem econômica deveria ser 

organizada de modo a observar as necessidades da vida nacional
125

, o que leva a políticas 

públicas limitadoras esta liberdade. 

 Deste modo, foi esta Carta Magna a primeira brasileira a prever a possibilidade de 
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monopólio pela União de uma indústria ou atividade econômica
126

, o que o fez em seu artigo 

116
127

 e que foi continuado pelo artigo 146
128

 da Carta Constitucional seguinte, a qual ainda 

mantinha a necessidade de autorização ou concessão federal para aproveitamento dos recursos 

minerais
129

, e possibilitou a Lei nº 2.004/1953, que dispunha sobre a Política Nacional do 

Petróleo e definia as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, determinando o monopólio 

do governo federal sobre “a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos 

fluídos e gases raros, existentes no território nacional” (art. 1º, inciso I), “a refinação do petróleo 

nacional ou estrangeiro” (art. 1º, inciso II) e o transporte marítimo e por condutos do petróleo 

bruto nacional e seus derivados produzidos no país, além do gás nobre (art. 1º, inciso III), criando 

ainda a Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, Petrobras S. A, empresa estatal que exerceria tais 

atividades econômicas pelo Estado.  

 Portanto, em um período de forte crescimento industrial e de redefinições geopolíticas, 

como foi o pós-II Guerra, o governo brasileiro decretou monopólio das principais atividades na 

exploração energética nacional, algo que já se esboçava no período Getulista, pós-I Guerra e que 

seria decisivo para se garantir menor dependência de energia externa, o que resulta em uma maior 

independência no cenário internacional, e maior autonomia para o desenvolvimento industrial. 

Note-se que atividades “menores” como a distribuição e revenda dos combustíveis não foram 

monopolizadas. 

 A instituição do monopólio desta atividade econômica teve amplo apoio popular, dada a 

campanha O Petróleo é Nosso, encampada pelo governo populista da época, sendo o produto 

destacado como essencial à soberania nacional. Com o apoio de intelectuais e da própria retórica 

do então presidente Getúlio Vargas, a população apoiou massivamente a limitação de princípios 

como a livre concorrência e livre iniciativa. O escritor Monteiro Lobato, que tão bem retratou o 

                                                                                                                                                                                                     
125 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1934, art 115: “A ordem econômica deve ser 

organizada conforme os princípios da Justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos 

existência digna. Dentro desses limites, é garantida a liberdade econômica” 
126

 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 56. 
127 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1934, art. 116: “Por motivo de interesse público e 

autorizada em lei especial, a União poderá monopolizar determinada indústria ou atividade econômica, asseguradas 

as indenizações, devidas, conforme o art. 112, nº 17, e ressalvados os serviços municipalizados ou de competência 

dos Poderes locais.”. 
128 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1946. Art. 146: “A União poderá, mediante lei 

especial, intervir no domínio econômico e monopolizar determinada indústria ou atividade. A intervenção terá por 

base o interesse público e por limite os Direitos fundamentais assegurados nesta Constituição.” 



52 

 

homem do campo, e, em suas obras, encantou gerações de infantes e chegou, em sua ficção, a 

predizer um homem negro no comando do executivo norte-americano, assim falou sobre o 

petróleo, em uma época de efervescência da indústria nacional: 

 

Esse produto é o sangue da terra: é a alma da indústria moderna; é a eficiência do poder 

militar; é a soberania; é a dominação. Tê-lo é ter o sésamo abridor de todas as portas. 
Não tê-lo é ser seu escravo130. 

 

 A Constituição de 1967 foi a primeira a determinar o domínio da União sobre a pesquisa e 

lavra do Petróleo em território nacional, em seu artigo 162
131

, cuja redação foi mantida no artigo 

169 da Emenda Constitucional nº 1/1969, a qual pode ser considerada como uma nova Lei Maior, 

imposta pelo governo militar que se iniciou em 1964. 

 Posteriormente, fora editada a Resolução do Conselho Nacional do Petróleo nº 07/1975, 

alterada oportunamente pelas Resoluções nº 07/1977 e 07/1985, que individualizara a atividade 

de revenda de combustíveis, que era realizada pelas distribuidoras nos termos do Decreto nº 

4.071/1939, as quais foram separadas dos revendedores varejistas, embora tal norma tenha 

determinado a vinculação entre estes pela figura da bandeira. Nos dias atuais, é possível o 

estabelecimento de posto revendedor “sem bandeira” ou de bandeira branca, que representaram 

42,3% (quarenta e dois vírgula três por cento) dos postos revendedores em 2012
132

, ao tempo em 

que, nos termos da Portaria ANP 116/2000, ao adotar um posto uma bandeira, ou seja, ao exibir a 

marca de uma distribuidora, fica obrigado a adquirir e comercializar apenas combustível 

adquirido desta
133

. 

Há que se destacar que, hodiernamente, a verticalização da cadeia econômica dos 

                                                                                                                                                                                                     
129 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1946. Art. 153: “o aproveitamento dos recursos 

minerais e de energia hidráulica depende de autorização ou concessão federal na forma da lei.” 
130 LOBATO, Monteiro. O escândalo do petróleo. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1937. 
131 Constituição da República Federativa do Brasil, de 1967. Art. 162: “A pesquisa e a lavra de petróleo em território 

nacional constituem monopólio da União, nos termos da lei.” 
132 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. Anuário estatístico brasileiro do 

petróleo, gás natural e biocombustíveis: 2013, Rio de Janeiro: ANP, 2013. p. 148. 
133 Art. 11. O revendedor varejista deverá informar ao consumidor, de forma clara e ostensiva, a origem do 

combustível automotivo comercializado. 

(...) 

§ 2º Caso no endereço eletrônico da ANP conste que o revendedor optou por exibir a marca comercial de um 

distribuidor de combustíveis líquidos, o revendedor varejista deverá: 

I - exibir a marca comercial do distribuidor, no mínimo, na testeira do posto revendedor de forma destacada, visível à 

distância, de dia e de noite, e de fácil identificação ao consumidor; e 
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combustíveis é mantida com a Portaria ANP 116/2000
134

. Os distribuidores não podem exercer 

atividade de revenda varejista, a qual está reservada aos revendedores, salvo se o comércio não 

for o objetivo fundamental do posto operado pela distribuidora, mas a capacitação profissional 

para “atendimento adequado ao consumidor em postos revendedores varejistas de combustíveis 

automotivos”
135

, no formato dos postos escolas, conforme Resolução ANP 04/2006. 

 A Constituição Federal de 1988 tratou do tema em seu artigo 177
136

. Observe-se que a 

redação atual é fruto de uma série de reformas estabelecidas por Emendas Constitucionais, que 

quebraram o monopólio e flexibilizaram a regulação deste mercado, havendo, na redação 

original, um monopólio absoluto pela União das atividades descritas neste artigo. O artigo 20, 

inciso IX, da mesma Norma Suprema, ao seu turno, estabelece os recursos minerais, inclusive os 

do subsolo, como bens de propriedade da União, o que inclui o petróleo e o gás natural. 

 O Decreto nº 99.179/1990 criou o Departamento Nacional de Combustíveis (DNC), em 

substituição ao Conselho Nacional do Petróleo, regulando a qualidade dos produtos e o 

funcionamento e segurança dos postos revendedores. 

                                                                                                                                                                                                     
II - adquirir e vender somente combustível fornecido pelo distribuidor do qual exiba a marca comercial. 
134 Portaria ANP 116/2000. Art. 12. É vedado ao distribuidor de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool 

combustível, biodiesel, mistura óleo diesel/biodiesel especificada ou autorizada pela ANP, e outros combustíveis 

automotivos o exercício da atividade de revenda varejista. 

§ 1º. O caput do artigo não se aplica quando o posto revendedor se destinar ao treinamento de pessoal, com vistas à 

melhoria da qualidade do atendimento aos consumidores. (...) 
135 Resolução ANP 04/2006. Art. 2º O exercício da atividade de posto revendedor escola consiste em capacitar e 

treinar mão-de-obra no atendimento adequado ao consumidor em postos revendedores varejistas de combustíveis 
automotivos, assim como na implantação e desenvolvimento de novas tecnologias por meio da aplicação de 

programa de capacitação profissional. 
136 Art. 177. Constituem monopólio da União: 

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;   

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos 

anteriores; 

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no 

País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer 

origem; 

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais 

nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser 
autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta 

Constituição Federal.  

 § 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos I a 

IV deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei.  

§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre:   

I - a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional;  

II - as condições de contratação;   

III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União 
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 A Emenda Constitucional nº 09, de 09 de novembro de 1995, modificou a redação do art. 

177 da Carta Magna e seus parágrafos, flexibilizando o monopólio da exploração e produção do 

petróleo e do gás natural no país, com a possibilidade de contratação de empresas privadas ou 

estatais para a prática das atividades inscritas nos incisos I a IV do referido artigo. Tal Emenda 

também estabeleceu a vedação de tratamento, via medida provisória, da matéria do referido art. 

177, incisos I a V e §§ 1º e 2º.  

Não podem ser editadas medidas provisórias sobre assuntos, já tratados em lei cuja sanção 

ou veto esteja pendente, ou que contenham interesse da coletividade ou ainda que possam 

perturbar Direitos fundamentais, como normas relativas à nacionalidade, Direito eleitoral, Penal, 

processual Penal e processual civil, além da organização do Poder Judiciário, dentre outros, que 

ficam reservados (já explicitamente, em alguns casos) a leis complementares, como foi o caso do 

art. 177, § 2º da Lei Maior, ou ainda a Emendas Constitucionais. 

 A EC nº 09 fora consolidada pela Lei do Petróleo, Lei nº 9.478/1997, revogando a Lei nº 

2.004/1953 e dispondo sobre a política energética nacional, o exercício do monopólio do 

petróleo, instituindo ainda o Conselho Nacional de Política Energética a cargo de desenvolver 

políticas relativas ao petróleo, gás natural e aos biocombustíveis, ao contrário do Conselho 

Nacional do Petróleo oriundo do Decreto nº 395/1938, o qual tinha atribuições regulatória e 

fiscalizatória desenvolvidas hoje pela Agência Nacional do Petróleo. 

 Há que se observar que a década de 1990 foi marcada por um processo de desestatização 

da economia
137

, com a diminuição da interferência do Estado na Economia, dando maior 

cumprimento a princípios constitucionais como a livre iniciativa e a economicidade
138

, com a 

privatização de inúmeras empresas estatais e abrandamento no exercício de atividades 

econômicas sob monopólio e prestação de serviços públicos, seja na transformação de empresas 

privadas ou sociedades de economia mista, a exercerem atividades que já seriam a elas 

designadas pela Carta Magna, de forma mais eficiente que o Estado. 

 Em nosso país, tal processo foi movido pela crise econômica deflagrada na década de 

1980, a grande dívida pública contraída pelos governos militares, a abertura política pós-ditadura 

                                                                                                                                                                                                     
(...) 
137 Vide Lei nº 8.031/1990, criadora do Programa Nacional de Desestatização. 
138 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização, privatização, concessões, terceirizações e regulação. 4ª ed. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 30. 
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militar, que se fazia acompanhar de um novo modelo político-econômico, neoliberal, e 

inviabilidade de investimentos para modernização das atividades desempenhadas. Ocorria a 

percepção da inviabilidade da interferência direta do Estado na economia, pelo menos na escala 

em que se apresentava, e da sua ineficiência em atuar em um mercado internacional competitivo, 

cujas mudanças e nuances pediam uma flexibilização que não seria possível pelas necessárias 

formalidades estatais. Alguns dos marcos desta desestatização foram a privatização do setor 

siderúrgico e dos sistemas de telefonia, possibilitando a posterior difusão da telefonia móvel, e de 

fornecimento de energia elétrica. 

 Este novo posicionamento do Estado está de acordo com o artigo 173
139

 da Constituição 

de 1988, que preconiza a exploração direta da atividade econômica pelo ente estatal apenas 

quando necessária aos imperativos da segurança nacional, como ainda se entende em relação à 

aviação comercial, ou a relevante interesse coletivo, não se impondo, mesmo nestes raros casos, 

um exercício exclusivo, monopolista, do Estado, que dar-se-ia em competição com players 

particulares do mercado. 

 Importante destacar que a modificação do art. 177 da Carta Magna não extinguiu 

completamente o monopólio estatal neste setor, tampouco alterou a titularidade do petróleo e do 

gás natural, que continuam a ser da União, abrindo-se apenas a possibilidade de exploração, nos 

termos da legislação, desta atividade pelos particulares, de forma mais ampla, mais segura e mais 

atrativa comercialmente que os contratos de risco ocorridos no governo militar. 

 Neste ambiente de desestatização da economia, surgiram as Agências Reguladoras, 

entidades da administração indireta, organizadas como autarquias de regime especial, com função 

de regular matéria específica que lhe está afeta
140

, atividades econômicas específicas com forte 

utilidade pública, que marca a passagem de um modelo de Poder Executivo unitário, de 

característica piramidal, à administração Pública policêntrica
141

.  

Deste modo, o Estado deixa de atuar como participante ativo do mercado, mas continua a 

influir de forma constante nas relações econômicas, regulamentando e fiscalizando, mas através 

                                                             
139 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 

Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 

conforme definidos em lei. 
140 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 434/436. 
141 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do Direito administrativo: Direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 243/245. 
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de mecanismos que tenham autonomia
142

 frente às estruturas clássicas do poder político
143

.  

O artigo 177, § 2º, inciso III da Constituição Federal determina que legislação 

infraconstitucional trate da estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União. 

Em consequência, editou-se a Lei Complementar nº 9.478, de 06 de agosto de 1997
144

, que 

estabeleceu a então Agência Nacional do Petróleo - ANP
145146

, autarquia federal de regime 

especial vinculada ao Ministério de Minas e Energia e órgão regulador da indústria do petróleo, 

gás natural, seus derivados e biocombustíveis
147

, e que veio a ser implantada pelo Decreto nº 

2.455/1998.  

De acordo com o artigo 2º da Lei nº 9.478/1997, a ANP tem por objetivo promover a 

regulamentação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria 

do petróleo
148

, tendo suas competências fixadas na citada norma e no artigo 4º do anexo I de seu 

Decreto instaurador
149

.  

                                                             
142 Esta autonomia é caracterizada pela independência política dos dirigentes das agências reguladoras, apesar da 

nomeação política, pois ocorre uma confirmação da mesma entre poderes e a fixação de um mandado com tempo 

definido e marcado pela estabilidade; independência técnica decisional; independência normativa e independência 

gerencial, orçamentária e financeira (BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do Direito administrativo: Direitos 

fundamentais, democracia e constitucionalização. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 255-256). 
143 SUNDFELD, Carlos Ari. Introdução às Agências Reguladoras. In: SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). Direito 

Administrativo econômico. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 18. 
144 Tal norma também atende ao comando do artigo 288 da Constituição Federal, que determina que “A lei ordenará 

a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool carburante e outros combustíveis derivados de matérias-

primas renováveis, respeitados os princípios desta Constituição” (AGEL, Sônia. O processo administrativo e a 

aplicação de Penalidade nas atividades de distribuição e revenda de combustíveis. In: RIBEIRO, Marilda Rosado de 
Sá (org). Estudos e pareceres de Direito do petróleo. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 295/296). 
145 Sundfeld entende a criação da ANP como uma exigência da Emenda Constitucional nº 9/1995, que flexibilizou o 

monopólio petrolífero da União (SUNDFELD, Carlos Ari. Introdução às Agências Reguladoras. In: SUNDFELD, 

Carlos Ari (coord.). Direito Administrativo Econômico. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 21). 
146 Posteriormente, o nome da ANP foi alterado para Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 

para sinalizar a ampliação do escopo de atuação da agência reguladora, que não ficava mais restrita aos derivados do 

petróleo e etanol, vide Lei nº 11.097/2005. 
147 Vide art. 7º da Lei nº 9.478/1997 com a redação dada pela Lei nº 11.097/2005. 
148 Art. 2º - A ANP tem por finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades 

econômicas integrantes da indústria do petróleo, de acordo com o estabelecido na legislação, nas diretrizes emanadas 

do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE e em conformidade com os interesses do País 
149 Art. 4o À ANP compete: 
I - implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo e gás natural, contida na política 

energética nacional, nos termos do Capítulo I da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, com ênfase na garantia do 

suprimento de derivados de petróleo em todo o território nacional e na proteção dos consumidores e usuários quanto 

a preço, qualidade e oferta de produtos; 

II - promover estudos visando à delimitação de blocos, para efeito de concessão das atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção; 

III - regular a execução de serviços de geologia e geofísica aplicados à prospecção petrolífera, visando ao 

levantamento de dados técnicos, destinados à comercialização em bases não exclusivas; 
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A criação da agência foi mais um passo para a flexibilização do monopólio desta área 

econômica. Há, assim, uma mudança do grau de intervenção do Estado no mercado de 

exploração, refino e revenda de combustíveis e atividades correlatas, saindo do modelo de 

monopólio absoluto para o mercado com participantes plurais, privados, públicos ou de natureza 

mista, a ser regido pelos princípios básicos da Ordem Econômica, como livre iniciativa e livre 

concorrência. Para propiciar tal mercado, cria-se anteriormente a ANP. 

Sua atividade reguladora se estende por toda cadeia produtiva, de distribuição e revenda 

dos combustíveis, atingindo inclusive a venda ao consumidor final, sendo a proteção deste um de 

seus objetivos. Para tanto, a ANP dispõe de competência normativa específica para os setores sob 

sua regulamentação, em consonância com a Constituição Federal, especificamente em seu artigo 

177, e as leis infraconstitucionais. 

A Lei nº 9478/1997 ainda estabelece conceitos básicos do setor, como o de petróleo e 

                                                                                                                                                                                                     
IV - elaborar editais e promover as licitações para a concessão de exploração, desenvolvimento e produção, 

celebrando os contratos delas decorrentes e fiscalizando a sua execução; 

V - autorizar a prática das atividades de refinação, processamento, transporte, importação e exportação, na forma 

estabelecida na Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997 e sua regulamentação; 

VI - estabelecer critérios para o cálculo de tarifas de transporte dutoviário e arbitrar seus valores, nos casos e formas 

previstos na Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997; 

VII - fiscalizar diretamente, ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal, as atividades 

integrantes da indústria do petróleo, bem como aplicar sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, 

regulamento ou contrato; 

VIII - instruir processo com vistas à declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação e instituição de 

servidão administrativa, das áreas necessárias à exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, 
construção de refinarias, de dutos e de terminais; 

IX - fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso racional do petróleo, dos derivados e do gás natural e de 

preservação do meio ambiente; 

X - estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias na exploração, produção, transporte, refino e 

processamento; 

XI - organizar e manter o acervo das informações e dados técnicos relativos às atividades da indústria do petróleo; 

XII - consolidar anualmente as informações sobre as reservas nacionais de petróleo e gás natural, transmitidas pelas 

empresas, responsabilizando-se por sua divulgação; 

XIII - fiscalizar o adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e o cumprimento do 

Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que trata o art. 4o da Lei no 8.176, de 8 de fevereiro de 

1991; 

XIV - articular-se com os outros órgãos reguladores do setor energético sobre matérias de interesse comum, inclusive 
para efeito de apoio técnico ao CNPE; 

XV - regular e autorizar as atividades relacionadas com o abastecimento nacional de combustíveis, fiscalizando-as 

diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; 

XVI - dar conhecimento ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE de fatos, no âmbito da indústria 

do petróleo, que configurem infração da ordem econômica; 

XVII - executar as demais atribuições a ela conferidas pela Lei no 9.478, de 1997. 

Parágrafo único. A ANP deverá realizar os ajustes e as modificações necessárias nos atuais regulamentos do 

Departamento Nacional de Combustíveis - DNC, em função de mudanças estabelecidas pela legislação superior. 
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seus derivados e, em seu artigo 6º, inciso XIX
150

, a indústria do petróleo e gás natural – IPGN, o 

conjunto de atividades econômicas, as quais também são conceituadas na norma, relacionadas 

com a exploração, perfuração, desenvolvimento e produção, compondo a fase upstream da 

indústria, antecedendo o processamento do óleo; transporte, importação e exportação de petróleo, 

refino e processamento, a fase midstream, na qual o óleo bruto é transformado em gasolina, gás 

natural, e diversos outros derivados; e, na etapa dowstream, distribuição e revenda de gás natural 

e outros hidrocarbonetos fluidos e seus derivados. 

Em 1999 foi editada a Lei nº 9.847, denominada Lei do abastecimento nacional, que 

dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis 

tratado pela Lei nº 9.478/1997. A exemplo do Decreto-Lei nº 395/1938, a lei de 1999 considera o 

abastecimento nacional de combustíveis de utilidade pública, abarcando atualmente não só as 

atividades relacionadas às atividades que vão da exploração à comercialização do petróleo, gás 

natural e derivados, como também dos biocombustíveis
151

. 

 Nos termos do artigo 1º, § 2º desta lei, a fiscalização abrange os combustíveis e demais 

produtos correlatos e a construção e operação das instalações e equipamentos voltados para as 

atividades do abastecimento nacional de combustíveis e estende-se, de acordo com o artigo 1º, § 

3º, à regulação das atividades de “produção, armazenagem, estocagem, comercialização, 

distribuição, revenda, importação e exportação de produtos que possam ser usados, direta ou 

indiretamente, para adulterar ou alterar a qualidade de combustíveis”. 

A Emenda Constitucional nº 33/2001, que acrescentou o parágrafo quarto ao artigo 177 

                                                             
150   Art. 6° Para os fins desta Lei e de sua regulamentação, ficam estabelecidas as seguintes definições: 

(...) 

  XIX - Indústria do Petróleo: conjunto de atividades econômicas relacionadas com a exploração, desenvolvimento, 

produção, refino, processamento, transporte, importação e exportação de petróleo, gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos e seus derivados; (...) 
151 Art. 1o  A fiscalização das atividades relativas às indústrias do petróleo e dos biocombustíveis e ao abastecimento 

nacional de combustíveis, bem como do adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis 

e do cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, de que trata a Lei no 9.478, de 6 de 

agosto de 1997, será realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) ou, 
mediante convênios por ela celebrados, por órgãos da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios. 

§ 1o O abastecimento nacional de combustíveis é considerado de utilidade pública e abrange as seguintes atividades:  

I - produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento, transporte, transferência, 

armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, comercialização, avaliação de conformidade e certificação do 

petróleo, gás natural e seus derivados;  

II - produção, importação, exportação, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda e 

comercialização de biocombustíveis, assim como avaliação de conformidade e certificação de sua qualidade. 
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da Carta Magna
152

, e a Lei nº 10.336/2001 trouxeram ao ordenamento brasileiro a CIDE – 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre a Importação e a Comercialização de 

Petróleo e seus Derivados, Gás Natural e seus Derivados e Álcool Combustível. 

Em 2005 foi editada a Lei nº 11.097, regulamentando a introdução do biodiesel na matriz 

energética nacional e estabelecendo um percentual mínimo de acréscimo do biocombustível no 

óleo diesel comercializado ao consumidor final, a exemplo do que ocorrer com o etanol e a 

gasolina, bem como modificando a denominação da ANP para Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis, incumbindo-lhe de poderes-deveres para promoção da 

implementação dos biocombustíveis no mercado nacional. Posteriormente, a Lei nº 12.490/2011 

atribuiu à Agência a regulação, com decorrente fiscalização, das atividades econômicas ligadas à 

cadeia produtiva do biocombustível. 

 Por fim, com a descoberta do pré-sal, fora necessário editar normas para regulamentar 

este novo momento da indústria do petróleo no Brasil. 

Deste modo, tem-se a Lei nº 12.276/2010, que estabeleceu o regime regulador misto para 

exploração e produção do petróleo e gás natural, com a inserção do modelo de cessão onerosa, 

valendo, desde a Lei nº 9.478/1997 o modelo de regime de concessão. 

Fora elaborada também a Lei nº 12.304/2010, na qual fora autorizada a criação da 

empresa pública Pré-Sal Petróleo S.A. (Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás 

Natural S.A.), com o objetivo, nos termos do artigo 2º da norma, de gerenciar os contratos de 

partilha de produção celebrados pelo Ministério de Minas e Energia, ao qual está vinculada, e 

contratos para a comercialização de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, ou 

seja, destinada basicamente a supervisionar a exploração e comercialização dos produtos 

                                                             
152 Art. 177. Constituem monopólio da União: 

(...) 

§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou 

comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos 

seguintes requisitos:  
I - a alíquota da contribuição poderá ser:  

a) diferenciada por produto ou uso;  

b)reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150,III, b;  

II - os recursos arrecadados serão destinados:  

a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados 

de petróleo;  

b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás;  

c) ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes. 
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oriundos da área do pré-sal. A empresa foi criada em 2013, por meio do Decreto nº 8.063.  

 

3.2. PROTEÇÃO DO MERCADO DE COMBUSTÍVEIS CONTRA ADULTERAÇÕES NAS 

SEARAS CIVIL E ADMINISTRATIVA 

 

 Uma das agressões mais sensíveis e mais comuns à matriz energética nacional, 

especificamente ao mercado de combustíveis, é a adulteração de combustíveis, a alteração dos 

combustíveis distribuídos de modo que restem em desconformidade com a regulação 

estabelecida, e a venda e distribuição do produto em desconformidade com as normas 

estabelecidas pelo Poder Executivo e a ANP. 

A forma de adulteração mais comum da gasolina dá-se com a adição de álcool acima da 

quantidade determinada pelo governo, que em 01 de maio de 2013 foi alterada de 20% (vinte por 

cento) para 25% (vinte e cinco por cento)
153

, conforme Resolução CIMA (Conselho 

Interministerial do Açúcar e do Álcool) nº 1/2013, valor que manteve-se atualmente.  

A gasolina que chega aos consumidores finais nos postos revendedores não é apenas o 

produto destilado do petróleo de forma pura. Esta é a gasolina tipo A, à qual é adicionado um 

certo teor de etanol anidro combustível (EAC), estabelecido pelo poder executivo federal, 

gerando a gasolina C, a qual é comercializada, conforme artigo 2º, incisos I e II da Resolução 

ANP nº 57/2011
154

. 

Note-se que é comum o governo federal determinar a alteração percentual do etanol na 

gasolina periodicamente, normalmente para compensação de preços ou incentivo a uma 

determinada área de produção, como a monocultura da cana-de-açúcar, seja aumentando a 

quantidade do álcool quando há uma forte safra de cana ou um aumento demasiado do valor do 

                                                             
153 CRAIDE, Sabrina. Governo aumenta quantidade de etanol na gasolina. Agência Brasil. Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-01-30/governo-aumenta-quantidade-de-etanol-na-gasolina>. Acesso 

em 01 de julho de 2013. 
154 Art. 2º Para efeitos desta Resolução as gasolinas automotivas classificam-se em: 

I - gasolina A - combustível produzido por processo de refino de petróleo ou formulado por meio da mistura de 

correntes provenientes do refino de petróleo e processamento de gás natural, destinado aos veículos automotivos 

dotados de motores ciclo Otto, isento de componentes oxigenados; 

II - gasolina C - combustível obtido da mistura de gasolina A e etanol anidro combustível, nas proporções definidas 

pela legislação em vigor. 
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petróleo e seus derivados no mercado internacional, seja diminuindo a quantidade do álcool na 

entressafra da cana-de-açúcar, quando os preços do produto tendem a aumentar, como aconteceu 

em 01 de outubro de 2011, quando a escassez do biocombustível levou a uma diminuição do 

percentual de etanol na mistura da gasolina, de então 25% (vinte e cinco por cento) para 20% 

(vinte por cento), nos termos da Portaria Mapa nº 678/2007. Tal maleabilidade foi possibilitada 

pela Lei nº 8723/1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos 

automotores, com a redação dada pela Lei nº 12.490/2011
155

. 

Esta determinação do teor de etanol na gasolina, que ocorre também nas misturas de 

outros combustíveis, atende a outros interesses do Estado, como o controle da redução de 

poluentes, exercício de política energética nacional, ou influência nos preços, ao manter 

regularidade no abastecimento, e, dada a volatilidade dos cenários econômico e ecológico que 

ditam as necessidades de intervenção do Estado, observa-se uma alta mutabilidade em certas 

intervenções, como no já apontado teor do álcool na gasolina
156

, o que faz com que as regras que 

imponham estes percentuais tenham natureza de norma temporária
157

, mesmo que nem todas 

tragam preordenadamente a data de expiração de sua vigência.  

Deste modo, ao ser alterado o teor de etanol na gasolina, não há o que se falar de 

retroação de norma Penal mais benéfica, com ocorrência de abolitio criminis, pois a conduta 

narrada no art. 1º da Lei nº 8.176/1991 continua vedada e tipificada, permanecendo a 

criminalização das condutas de adquirir, distribuir e revender o combustível fora dos parâmetros 

estabelecidos, os quais devem ser verificados ao tempo do cometimento do delito, devido à 

ultratividade das leis temporárias e excepcionais, continuando, conforme o artigo 3º do Código 

                                                             
155 Art. 9o É fixado em vinte e dois por cento o percentual obrigatório de adição de álcool etílico anidro combustível 

à gasolina em todo o território nacional. 

§ 1o  O Poder Executivo poderá elevar o referido percentual até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) ou reduzi-

lo a 18% (dezoito por cento). 

§ 2o Será admitida a variação de um ponto por cento, para mais ou para menos, na aferição dos percentuais de que 

trata este artigo. 
156

 De 2000 até 2013, foram  treze normas, entre decretos e portarias, que alteraram as proporções entre os dois 

líquidos na mistura da gasolina C: Decreto nº 3.552/2000, Decreto nº 3.824/2001, Portaria MAPA (Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento) 589/2001, Portaria MAPA 266/2002, Portaria MAPA 017/2003, Portaria 

MAPA 554/2003, Portaria MAPA 429/2005, Portaria MAPA 051/2006, Portaria MAPA 278/2006, Portaria MAPA 

143/2007, Portaria MAPA 007/2010, Portaria MAPA 678/2011, Resolução CIMA (Conselho Interministerial do 

Açúcar e do Álcool) nº 1/2013. 
157 SANTIN, Valter Foleto. Crime econômico no comércio de combustível adulterado. 1ª ed. São Paulo: 

Verbatim, 2012. p. 62/63. 
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Penal
158

, a ser apostas aos fatos praticados durante a sua vigência mesmo depois de sua 

revogação,  não sendo aplicável à estas espécies de leis penais o princípio da retroatividade da lei 

mais benéfica, instituído no art. 5º, inciso XL da Constituição Federal
159

, pois a sanção Penal, 

caso presa ao ínfimo período de vigência da norma ou momento de excepcionalidade, perderia 

sua eficácia
160

.  

Para Luiz Flávio Gomes
161

, a ultratividade da norma Penal em branco ficaria a cargo da 

análise da continuidade ou descontinuidade normativo-típica in concreto. Haverá o abolitio 

criminis caso a modificação da norma complementar leve a uma exclusão do fato do Direito 

Penal, havendo a descontinuidade, como na exclusão de uma doença da listagem de moléstias 

contagiosas. Já, caso, com a modificação da norma Penal em branco, haja continuidade 

normativo-típica in concreto, com continuação da tipicidade e antijuridicidade da conduta, deve-

se observar se há natureza excepcional do complemento, como no caso da alteração de tabela de 

preços nos crimes contra a economia popular do art. 2º, inciso VI, da Lei 1521/1951, não 

havendo abolitio caso, de um mês para o outro, aumente-se o teto de venda de determinado 

produto, o que adequa-se analogicamente de forma clara aos percentuais de mistura de etanol e 

gasolina A para produção da gasolina C.  

Portanto, sendo o complemento instituído pela norma Penal em branco for secundário, 

como a tabela de preços, ele é ultrativo, ao passo de que o complemento fundamental à 

compreensão do tipo, como no caso de substância entorpecente, há a retroação benéfica ao 

acusado
162

. 

Também há, como técnica de adulteração deste combustível, a adição de solventes
163

 

como aguarrás, utilizado comumente na lavagem a seco, óleo diesel, querosene e rafinados 

petroquímicos, um resíduo pobre do processo petroquímico, e solvente para borracha, conhecida 

como benzina industrial, muitos dos quais não têm qualquer restrição de comercialização e são 

                                                             
158 Art. 3º - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as 

circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. 
159

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) 

XL - a lei Penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; (...) 
160 JESUS, Damásio E. de. v I: Parte geral. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 94/99. 
161 GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal: parte geral. Vol. 2. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 81. 
162 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p 73. 
163 Os solventes são definidos na Resolução ANP nº 3/2011. 
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solúveis na gasolina, não se fazendo notar em mera inspeção visual. Como é difícil a 

identificação dos solventes misturados ao combustível, a ANP editou a Portaria nº 274/2001, 

determinando a adição de um marcador químico a estes produtos, facilitando sua identificação 

por laboratórios credenciados pela agência através de teste de análise cromatográfica gasosa. 

As especificações técnicas para a comercialização de gasolinas automotivas no território 

nacional são definidas na Resolução ANP nº 57/2011. 

Quanto à adulteração do Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC), comercialmente 

denominado apenas etanol ou álcool, o combustível vendido ao consumidor final, há comumente 

a adição de água acima da quantidade determinada ao próprio AEHC ou ao EAC, que é, e média, 

de 7% (sete por cento)
164

 ou, ainda, a adição de álcool etílico anidro, utilizado na mistura com a 

gasolina, que resulta na gasolina tipo C, ao álcool hidratado. Comumente, esta água, diferente da 

que se se utiliza no procedimento regulado para obtenção do AEHC, não é destilada, 

apresentando alta condutividade elétrica
165166

, o que faz com que esta adulteração possa ser 

percebida mesmo que o álcool anidro utilizado para a mistura fraudulenta não contenha corante, 

pela utilização do condutivímetro a medir as taxas de condutividade das amostras, além do teste 

de teor alcóolico para detecção das frações estabelecidas. 

Buscando minimizar a introdução do álcool anidro ao hidratado, a ANP editou, em 2005, 

a Resolução nº 36, determinando a adição de corante alaranjado
167

 ao álcool anidro, ao tempo em 

que o álcool hidratado permaneceria incolor, com exceção do álcool anidro voltado à exportação, 

ao mesmo tempo em que determinou a afixação nos postos revendedores varejistas do anúncio 

“Consumidor, este etanol combustível somente poderá ser comercializado se estiver límpido e 

incolor” (art. 13 da Resolução nº 36/2005). 

                                                             
164 PETROBRAS. Ficha de informação de segurança de produto químico – FISPQ. Disponível em 

<http://www.br.com.br/wps/wcm/connect/3b33fe8043a79941b531bfecc2d0136c/fispq-auto-alcool-
AEHC.pdf.pdf?MOD=AJPERES>. Acesso em 01 de julho de 2013. 
165MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Entendendo a Adulteração de Combustíveis. São Paulo: MPF, 2006. 

Disponível em <www.prsp.mpf.gov.br>. Acesso em 10 de dezembro de 2012. p. 19 
166 Segundo a Resolução ANP nº 36/2005, a condutividade elétrica do álcool hidratado não pode exceder quinhentos 

microsimens por metro, ao tempo em que o álcool com adição de água não destilada apresenta condutividade que 

pode chegar a mais de dois mil microsimens por metro. 
167 Solvent Red 19, Solvent Red 164 ou Solvent Yellow 174, de acordo com o Regulamento Técnico ANP nº 7/2005, 

anexo à Resolução nº 36/2005. 
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Há também, comumente, o acréscimo do “metanol”, substância proibida no Brasil por seu 

alto grau cancerígeno, além de produzir chamas que são difíceis de serem observadas a olho nu, 

na ocasião de combustão. 

As especificações do óleo diesel de uso rodoviário são estabelecidas pela Resolução ANP 

nº 65/2011
168

. Em tal norma, divide-se o produto em espécies A, “combustível produzido por 

processos de refino de petróleo (...) destinado a veículos dotados de motores do ciclo Diesel, de 

uso rodoviário, sem adição de biodiesel” (art. 2º, inciso I da Resolução ANP nº 65/2011), e B,  

“óleo diesel A adicionado de biodiesel no teor estabelecido pela legislação vigente” (art. 2º, 

inciso II da Resolução ANP nº 65/2011), ambos divididos em quatro grupos, diferenciados pela 

quantidade de teor de enxofre. 

Assim, nos termos do art. 3º da referida norma, temos o óleo diesel A S10 e B S10, com 

teor máximo de enxofre de dez miligramas por quilo, o S50, com teor máximo da substância de 

cinquenta miligramas por quilo, ambos sendo os únicos permitidos em grandes centros urbanos 

como Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo, de acordo com os anexos da Resolução nº 65/2011, o 

S500, com teor máximo de enxofre de quinhentos miligramas por quilo, e o S1800, com teor 

máximo de mil e oitocentos miligramas por quilo. Quanto menor o teor de enxofre, mais “puro” e 

menos danoso ao meio ambiente o produto e, consequentemente, mais caro ao revendedor e ao 

consumidor. 

Estes teores de enxofre no diesel, cumpre observar, são considerados altos quando 

comparados com os aceitáveis em outras partes do mundo. No Japão, por exemplo, o teor 

máximo é de dez miligramas por quilo, enquanto nos Estados Unidos é de quinze miligramas por 

quilo e na União Européia é de cinquenta miligramas por quilo. No entanto, dispomos de uma 

tolerância extremamente mais restrita do que a dos anos oitenta, quando não havia 

regulamentação específica da área e se chegou a comercializar óleo diesel com teor do metal de 

treze gramas por quilo
169

. 

A mistura de espécies de óleo diesel com diferentes dosagens de enxofre, no entanto, é 

uma desconformidade fácil de ser identificada, tanto pela medição do teor de enxofre, quanto por 

                                                             
168Por sua vez, as especificações do biodiesel estão contidas na Resolução ANP nº 14/2012 e Regulamento técnico 

ANP nº 04/2012. 
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identificação da cor do combustível, já que se adiciona corante ao óleo diesel com maior 

quantidade de enxofre, e mais poluente, basicamente destinado para uso ferroviário e na extração 

minera, posto que a Resolução nº 65/2011 estabelece uma migração para o diesel S500 até 2014 

daqueles veículos automotivos que hoje utilizam o S1800 no interior, como há poucos anos 

houve a migração e extinção do diesel S3500. Há também, como no caso da gasolina e do etanol 

combustível, o acréscimo de água ao óleo diesel. 

Além desta, há ainda outras formas de fraude do combustível em tela, como o acréscimo 

de solventes, como no caso da gasolina, e outras espécies de óleo, como a substituição do 

biodiesel por óleo vegetal, cuja adição, inclusive, é vetada pelo artigo 13 da Resolução em 

comento, ou ainda adição de quantias de biodiesel acima do estabelecido pela norma da ANP ou 

de óleos mais pesados, residuais, frutos de fases antecedentes do processamento do petróleo
170

. 

Quanto à desconformidade da quantidade de biodiesel, aplica-se o mesmo raciocínio aplicável à 

mistura de etanol e gasolina na leitura temporal da norma Penal
171

. 

Há que se observar que, algumas vezes, são os próprios proprietários de grandes frotas de 

veículos destinados a transporte de carga e passageiros que adulteram e armazenam o óleo diesel, 

dado o grande impacto que este tem nos custos destes serviços. Note-se que tal fraude acaba por 

gerar uma “economia” a curto prazo, mas que resulta em custos elevados a longo prazo pelo 

desgaste do veículo. 

Por sua vez, o gás natural veicular, ou GNV, tem suas qualidades disciplinadas pela 

resolução ANP nº 16/2008 e, dos combustíveis veiculares utilizados comercialmente no Brasil, é 

o que apresenta adulteração com maiores dificuldades técnicas e ocorrência mais rara. O maior 

índice de desconformidade com o regulamentado pela ANP ocorre não pela adição de produtos 

outros ao GNV, mas pela venda do produto com pressão desigual aos 220 kgf/cm² permitidos. 

 Como já apontado, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis tem 

poder de polícia, atuando preventiva e repressivamente contra as condutas dissonantes do 

                                                                                                                                                                                                     
169 Confederação Nacional do Transporte – CNT. Os Impactos da má qualidade do óleo diesel brasileiro. Brasília: 

CNT, 2012. Disponível em <http://www.cnt.org.br/riomais20/resources/cartilhas/Oleo_Diesel_Final.pdf>. Acesso 

em 20 de abril de 2013. 
170 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Entendendo a Adulteração de Combustíveis. São Paulo: MPF, 2006. 

Disponível em <www.prsp.mpf.gov.br>. Acesso em 10 de dezembro de 2012. p. 37. 
171 SANTIN, Valter Foleto. Crime econômico no comércio de combustível adulterado. 1ª ed. São Paulo: 

Verbatim, 2012. p. 70. 

http://www.cnt.org.br/riomais20/resources/cartilhas/Oleo_Diesel_Final.pdf
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estabelecido em suas normas internas e na legislação ampla, aplicando Penalidades de natureza 

administrativa
172

. 

 A Lei da Política Energética Nacional autoriza à ANP expedir normas regulamentares 

sobre os combustíveis, possuindo competência regulatória sobre a indústria do petróleo em todas 

as suas fases
173

, o que pode ser feito por portaria, resolução ou regulamentos, instrumentos legais 

de natureza administrativa com poder para tanto. A edição de normas que interferem diretamente 

na esfera de autonomia dos particulares
174

 é uma peculiaridade da ANP e da Agência Nacional de 

Telecomunicações
175

, agências com fundamento constitucional, conforme leitura combinada dos 

artigos 21, inciso XI
176

 e 177, § 2º, inciso III da Constituição Federal e de suas leis instituidoras.  

Como já demonstrado, a Agência estipula índices de qualidade e teor de produto nos 

combustíveis que são vendidos aos consumidores e mesmo àqueles que são disponibilizados às 

distribuidoras, por meio de portarias que são regularmente revistas, mediante avanços técnicos e 

necessidades mercadológicas ou ambientais, como é o caso da progressiva redução dos teores de 

enxofre no óleo diesel. 

 O artigo 3º da Lei nº 9.847/1999, que confere à ANP poder de polícia no setor dowstream  

da cadeia produtiva de combustíveis, estabeleceu multas administrativas a serem aplicadas pela 

ANP em diversas situações, como a importação, exportação e comercialização de “petróleo, gás 

natural, seus derivados e biocombustíveis em quantidade ou especificação diversa da autorizada, 

bem como dar ao produto destinação não permitida ou diversa da autorizada, na forma prevista 

na legislação aplicável” (inciso II) e a construção e operação de instalações e equipamentos 

necessários ao exercício das atividades de abastecimento desacordo com a legislação aplicável 

(inciso IX). A aplicação destas sanções é disciplinada pelas portarias ANP nº 156/2007 e 

                                                             
172 REZENDE, Sammuel Brunno Herculano. O papel do controle e fiscalização da Agência Nacional de Petróleo 

no mercado revendedor de combustíveis. Monografia (graduação em Direito). Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte: Natal, 2009. p. 66. 
173 No mesmo sentido, SUNDFELD, Carlos Ari. Regime jurídico no setor petrolífero, In: SUNDFELD, Carlos Ari 

(coord.). Direito Administrativo econômico. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 392. 
174 MENDES, Conrado Hubner. Reforma do Estado e Agências Reguladoras: estabelecendo os parâmetros da 
discussão. In: SUNDFELD, Carlos Ari (coord.). Direito Administrativo econômico. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 

2006. p. 129. 
175 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 20ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 438. 
176 Art. 21. Compete à União: 

(...) 

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos 

termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos 

institucionais. 
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122/2008. 

Antes mesmo de norma na seara Penal a garantir a venda de produto de qualidade, a 

Portaria ANP 116/2000, que regulamenta o exercício da atividade de revenda varejista de 

combustível automotivo, obriga o revendedor varejista garantir a qualidade dos bens que 

comercializa
177

. Tal obrigação ecoa com a estipulada no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa 

                                                             
177 Art.10. O revendedor varejista obriga-se a: 

I - adquirir combustível automotivo no atacado e revendê-lo a varejo; 
II - garantir a qualidade dos combustíveis automotivos comercializados, na forma da legislação específica; 

III - fornecer combustível automotivo somente por intermédio de equipamento medidor, denominado bomba 

abastecedora, aferida e certificada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 

INMETRO ou por empresa por ele credenciada, sendo vedada a entrega no domicílio do consumidor; 

IV - identificar em cada bomba abastecedora de combustível automotivo, no(s) painel(is) de preços, e nas demais 

manifestações visuais, de forma destacada, visível e de fácil identificação para o consumidor, o combustível 

comercializado: i) informando se o produto é "aditivado", ficando facultada a identificação de "comum" para os 

demais combustíveis; II) adicionalmente, identificar quais bombas abastecedoras de óleo diesel estão destinadas ao 

óleo diesel de baixo teor de enxofre, exibindo: a partir de 1º de janeiro de 2012 "óleo diesel S-50 ou diesel S50", e a 

partir de 1º de janeiro de 2013 "óleo diesel S-10 ou diesel S10. 

V - informar ao consumidor, de maneira adequada e ostensiva, a respeito da nocividade, periculosidade e uso do 
combustível automotivo; 

VI - prestar informações solicitadas pelos consumidores sobre o combustível automotivo comercializado; 

VII - exibir os preços dos combustíveis automotivos comercializados em painel com dimensões adequadas, na 

entrada do posto revendedor, de modo destacado e de fácil visualização à distância, tanto ao dia quanto à noite; 

VIII - exibir em quadro de aviso, em local visível, de modo destacado, com caracteres legíveis e de fácil 

visualização, as seguintes informações: 

a) o nome e a razão social do revendedor varejista; 

b) o nome do órgão regulador e fiscalizador das atividades de distribuição e revenda de combustíveis: Agência 

Nacional do Petróleo – ANP, bem como o sítio da ANP na internet www.anp.gov.br; 

c) o telefone do Centro de Relações com o Consumidor - CRC da ANP, informando que a ligação é gratuita e 

indicando que para o CRC deverão ser dirigidas reclamações que não forem atendidas pelo revendedor varejista ou 
pelo(s) distribuidor(es); 

d) o horário de funcionamento do posto revendedor. 

IX - funcionar, no mínimo, de segunda-feira a sábado, de 06:00 às 20:00 horas ou em outro horário que vier a ser 

estabelecido pela ANP; 

X - funcionar na localidade em que se realizar eleição municipal, estadual ou federal, independentemente do dia da 

semana; 

XI – armazenar combustível automotivo em tanque subterrâneo, exceto nos seguintes casos: 

a) no caso de posto revendedor flutuante; e 

b) no caso de posto revendedor marítimo cujo (s) tanque (s) pode (m) ser do tipo aéreo. 

XII - manter em perfeito estado de funcionamento e conservação os equipamentos medidores e tanques de 

armazenamento de sua propriedade, bem como os de terceiros cuja manutenção sejam de sua responsabilidade; 

XIII notificar o distribuidor proprietário de equipamentos medidores e tanques de armazenamento quando houver 
necessidade de manutenção dos mesmos; 

XIV - manter, no posto revendedor, o Livro de Movimentação de Combustíveis - LMC, escriturado e atualizado, 

bem como as notas fiscais de aquisição dos combustíveis automotivos comercializados; 

XV - alienar óleo lubrificante usado ou contaminado somente às empresas coletoras cadastradas na ANP; 

XVI - permitir o livre acesso ao posto revendedor, bem como disponibilizar amostras dos combustíveis 

comercializados para monitoramento da qualidade e a documentação relativa à atividade de revenda de combustível 

para os funcionários da ANP e de instituições por ela credenciadas; 

XVII - atender às demandas do consumidor, não retendo estoque de combustível automotivo no posto revendedor; 
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do Consumidor
178

. A Portaria ANP 116/2000 também lhe obriga a ações que facilitem o controle 

qualitativo e quantitativo do produto pelo próprio consumidor e pela ANP, como a venda por 

bombas abastecedoras certificadas, identificar ostensivamente a espécie de combustível vendido e 

sua origem, a qual deve ser distribuidora autorizada pela ANP, devendo realizar testes nos 

produtos perante a presença do consumidor sempre que requisitado por estes, nos termos da 

Portaria ANP 248/2000. A imposição de observância da qualidade do produto já se faz aos 

produtores, importadores e distribuidores, conforme Portaria ANP 309/2001. 

Portanto, por suas normas, a ANP apresenta um trabalho facilitador à prevenção das 

adulterações, obrigando ao posto revendedor de combustíveis a constante produção de provas da 

qualidade do produto comercializado. 

 Na utilização de seu poder de polícia, a Agência Nacional do Petróleo pode, ao verificar 

infrações no comércio de combustíveis, aplicar sanções estabelecidas no artigo 2º da Lei nº 

9.847/1999
179

. 

                                                                                                                                                                                                     
XVIII - zelar pela segurança das pessoas e das instalações, pela saúde de seus empregados, bem como pela proteção 

ao meio ambiente, conforme legislação em vigor; 

XIX - capacitar e treinar os seus funcionários para a atividade de revenda varejista e para atendimento adequado ao 

consumidor. 

§ 1º. As dimensões e as características do painel de preços e do quadro de aviso de que tratam os incisos VII e VIII 

deste artigo deverão atender às disposições constantes do Anexo a esta Portaria. 

§ 2º. Ficam concedidos ao revendedor varejista, em operação na data de publicação desta Portaria, o prazo de 90 

(noventa) dias para atender ao disposto no inciso VII deste artigo e o prazo de 30 (trinta) dias para atender ao 

disposto no inciso VIII deste artigo. 

§ 3º Os revendedores varejistas de combustíveis que comercializarem álcool etílico hidratado combustível ou etanol 
hidratado combustível deverão exibir na bomba abastecedora de combustível automotivo, no painel de preços, e nas 

demais manifestações visuais, se houver, a denominação "Etanol", devendo, entretanto, ser mantida a nomenclatura 

de álcool etílico hidratado combustível ou etanol hidratado combustível na documentação fiscal, observado o 

disposto no inciso IV desde artigo. 
178 Art. 6º São Direitos básicos do consumidor: 

(...) 

 III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 
179  Art. 2o  Os infratores das disposições desta Lei e demais normas pertinentes ao exercício de atividades relativas à 

indústria do petróleo, à indústria de biocombustíveis, ao abastecimento nacional de combustíveis, ao Sistema 

Nacional de Estoques de Combustíveis e ao Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis ficarão sujeitos 

às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil e Penal cabíveis: (Redação dada pela Lei nº 
12490, de 2011) 

I - multa; 

II - apreensão de bens e produtos; 

III - perdimento de produtos apreendidos; 

IV - cancelamento do registro do produto junto à ANP; 

V - suspensão de fornecimento de produtos; 

VI - suspensão temporária, total ou parcial, de funcionamento de estabelecimento ou instalação; 

VII - cancelamento de registro de estabelecimento ou instalação; 
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 Determina o artigo 13 da Lei de fiscalização do abastecimento nacional
180

 que a aplicação 

destas sanções dar-se-á após processo administrativo, aplicando-se os princípios da ampla defesa 

e do contraditório. 

 No campo administrativo, há ainda farta legislação estadual quanto ao caso da adulteração 

de combustíveis, possibilitando punições pelo poder público aos responsáveis pela 

comercialização do combustível degenerado. 

 No estado de São Paulo, a Lei Estadual nº 11.929/2005 Penaliza com a cassação do 

registro estadual do estabelecimento que for flagrado realizando a venda de combustíveis em 

desconformidade com os padrões estabelecidos pela ANP.  

A Lei Estadual nº 12.675/2007, que dispõe sobre a proteção e defesa dos consumidores de 

combustíveis e estabelece, em seu artigo 1º, sanções administrativas para quem “quem adquirir, 

transportar, estocar, distribuir ou revender produto combustível em desconformidade com as 

especificações fixadas pelo órgão regulador competente”, como multa, apreensão do produto e 

interdição parcial ou total do estabelecimento. 

 Na Paraíba, tem-se a Lei Estadual n 10.019/2013, que dispõe sobre a fiscalização dos 

postos de combustível do estado e prevê, em seu artigo 2º, multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) “em caso de constatação de adulteração de bomba ou combustível, por parte do órgão de 

proteção e defesa do Direito do consumidor”. 

 Cria-se, no entanto, uma série de leis Penalizando a conduta em vários níveis: municipal, 

estadual e federal, que podem colidir entre si ou ainda punir administrativamente múltiplas vezes 

o mesmo fato ilícito, algo proibido no sistema jurídico brasileiro, dado o princípio do non bis in 

idem, que impede a administração pública de sancionar quem já sofreu, pela exata mesma 

conduta, uma primeira sanção, não se impedindo, no entanto, a aplicação de mais de uma 

Penalidade, concomitante e cumulativamente, no mesmo ato sancionador, desde que haja 

previsão legal para tanto
181

.  

                                                                                                                                                                                                     
VIII - revogação de autorização para o exercício de atividade. 

Parágrafo único.  As sanções previstas nesta Lei poderão ser aplicadas cumulativamente. 
180 Art. 13.  As infrações serão apuradas em processo administrativo, que deverá conter os elementos suficientes para 

determinar a natureza da infração, a individualização e a gradação da Penalidade, assegurado o Direito de ampla 

defesa e o contraditório. 
181 MELLO, Rafael Munhoz de. Princípios constitucionais de Direito Administrativo sancionador: as sanções 

administrativas à luz da Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 210. 
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 Ademais, se critica a legislação estadual e municipal sobre o tema sob o argumento de 

que a competência para legislar em matéria de combustíveis seria exclusiva da União, 

argumentação baseada na premissa de que tais normas tratem especificamente da regulação dos 

combustíveis, o que não o fazem, trazendo regramento de funcionamento de estabelecimentos 

comerciais em suas circunscrições por meio de normas administrativas em branco 

complementadas pelas normas da ANP, esta sim autarquia federal com competência para regular 

a qualidade dos combustíveis
182

. 

 Quanto à proteção civil, esta se dá pela responsabilização do comerciante do produto 

adulterado enquanto fornecedor de produto viciado, por meio de ações individuais reparadoras 

dos consumidores lesados e pela proteção de interesses difusos por meio de instrumentos civis, 

como as ações civis coletivas.  

 Entre os postos revendedores de combustíveis e os usuários dos combustíveis, que 

adquirem o produto destes postos, ou mesmo aqueles que são expostos a ele, podendo adquiri-

lo
183

, cria-se uma relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 

8.078/1990, em que os primeiros figuram como fornecedores
184

, hipersuficientes, polos mais 

fortes da relação, e os outros, pessoas físicas ou jurídicas já propriamente denominados 

consumidores, hipossuficientes, merecendo proteção da norma não só os indivíduos, mas a 

coletividade, por equiparação determinada pelo artigo 2º da norma consumerista
185

. 

 A exposição à venda do combustível viciado e o efetivo negócio com o consumidor 

configuram um ilícito consumerista, um evento danoso que gera um dever legal de indenização 

reparatória, não só para reparar-lhe a perda material, e porventura moral, sofrida, retornando a 

vítima ao seu estado anterior da melhor forma possível, mas para devolver ao sistema econômico 

equilíbrio e harmonia, por meio da restauração da confiabilidade entre seus participantes. 

                                                             
182 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Entendendo a Adulteração de Combustíveis. São Paulo: MPF, 2006. 

Disponível em <www.prsp.mpf.gov.br>. Acesso em 10 de dezembro de 2012. p. 88/89. 
183 BULGARELLEI, Waldírio. Tutela do Consumidor na jurisprudência brasileira e ‘de lege ferenda’. Revista de 

Direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. São Paulo, n 49, jan/mar 1983. p. 41. 
184  Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 

entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.  
185 Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final. 

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo 

nas relações de consumo. 
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 Com o fornecimento de produto de consumo inadequado ao consumo por adulteração, 

estando em desacordo com as normas regulamentares de distribuição, corre, então, vício do 

produto, vide artigo 18, § 6º e seguintes do Código de Defesa do Consumidor
186

. 

 Pode o consumidor vitimado pugnar por indenização deste que se comprove a violação de 

um dever jurídico por um ato ilícito
187188

, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre a conduta 

do autor e o dano, o qual pode ser patrimonial, como, por exemplo, as peças do veículo que 

sofrem desgaste excessivo em razão da utilização do combustível em desconformidade, ou 

extrapatrimonial. 

 No caso de relações de consumo, há a ocorrência de responsabilidade objetiva do 

fornecedor, sendo desnecessária a avaliação da culpa na ação, ao tempo em que o artigo 39, 

inciso VIII
189

 da mesma norma prevê como prática abusiva a colocação de produto ou serviço, no 

mercado de consumo, que esteja em desacordo com a regulamentação expedida pelos órgãos 

reguladores, no caso, a ANP. 

 A responsabilização do fornecedor, e decorrente reparação do dano e defesa dos 

consumidores, também pode ser arguida em nome da coletividade consumerista, por meio das 

                                                             
186 Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos 

vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da 

embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 
(...) 

§ 6° São impróprios ao uso e consumo: 

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; 

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida 

ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou 

apresentação; 

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam. 
187 Ato ilícito é tido por Orlando Gomes como a ação comissiva ou omissiva culposa que infringe um preceito 

jurídico de Direito privado de forma direta e imediata, resultando em dano a terceiro, sendo que tal culpa é tida em 

sentido amplo, sendo o elemento subjetivo de culpa do agente, nos casos em que não se preveja a responsabilidade 

objetiva do mesmo (GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1987. p. 314). Deve-

se observar que, atualmente, em razão da constitucionalização do Direito e em decorrência da Constituição analítica 
que rege o ordenamento brasileiro, infração a preceito do Direito privado acaba passando, muitas vezes, por infração 

também a preceito de Direito público, constitucional. 
188 Código Civil, art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar Direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.  
189 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: 

(...) 

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos 

órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
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ações civis públicas, conforme artigo 81 da Lei Consumerista
190

, sendo concorrentemente 

legitimados para promoção da ação o Ministério Público e demais entidades relacionadas no 

artigo 82 do CDC
191

 e no artigo 5º da Lei nº 7.347/1985
192

, que disciplina a ação civil pública.  

Há que se destacar que, sendo uma relação econômica de utilidade pública, indispensável 

para o desenvolvimento da vida civil na nossa sociedade, com potencialidade de danos materiais 

e até mesmo exposição a perigo de uma série de pessoas nem sempre individualizáveis, patente o 

abalo moral sofrido pela coletividade. 

 A responsabilização do posto revendedor de combustíveis, enquanto fornecedor na 

relação de consumo, pode ampliar-se acima pela cadeia produtiva
193

, conforme leitura conjunta 

do artigo 18 da Lei nº 9.847/1999
194

 e artigos 12
195

 e 18
196

 do Código de Defesa do Consumidor, 

                                                                                                                                                                                                     
ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(Conmetro) (...) 
190 Art. 81. A defesa dos interesses e Direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo 

individualmente, ou a título coletivo. 
191  Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:  
I - o Ministério Público, 

II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; 

III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica,      

especificamente destinados à defesa dos interesses e Direitos protegidos por este código; 

 IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a 

defesa dos interesses e Direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear. 
192  Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:   

I - o Ministério Público;   

II - a Defensoria Pública;   

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;   

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;   
V - a associação que, concomitantemente:   

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;  

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à 

livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 
193 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VENDA DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO. 

RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA ATACADISTA. IRRELEVÂNCIA DO FATO DE QUE TENHA 

A FRAUDE, EVENTUALMENTE, SIDO COMETIDA PELO POSTO VAREJISTA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA QUE, NA RELAÇÃO DE CONSUMO, ABRANGE TODA A CADEIA ASCENDENTE. EXEGESE 

DO ART. 18 DO CDC, COMBINADO COM O RESPECTIVO ART. 3º E COM O ART. 18, § 1º, DA LEI 

9.847/99. PRECEDENTE DO STJ EM CASO SEMELHANTE. INDENIZAÇÕES POR INFRAÇÃO COLETIVA E 

POR INFRAÇÃO INDIVIDUAL, MAIS PUBLICIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70046137998 

RS , Relator: Irineu Mariani, Data de Julgamento: 05/09/2012, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 
Justiça do dia 28/09/2012) 
194 Art. 18. Os fornecedores e transportadores de petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis respondem 

solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade, inclusive aqueles decorrentes da disparidade com as 

indicações constantes do recipiente, da embalagem ou rotulagem, que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor 
195 Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 
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ao tempo em que nos campos penais e administrativo a responsabilização é individual, pela 

exigência da individualização das condutas e da personalidade das penas, observando-se, na seara 

criminal, a limitação da responsabilidade do agente frente às especificações do tipo Penal. 

Como há tanto vítimas que integram a relação econômica, como outros revendedores, 

consumidores e, em até certo ponto, o Estado, e vítima externas à tal relação, como aqueles que 

vivem no ambiente afetado, o dano causado pelo crime, de expor a perigo delicados bens 

jurídicos, é uma externalidade negativa desta atividade comercial. 

A externalidade é um conceito desenvolvido pelo economista Pigou e um dos principais 

elementos de estudo do Direito Econômico, e trata das consequências da produção de uma 

empresa sobre o processo produtivo de uma empresa ou padrão de vida de uma pessoa que não 

fazem negócio com aquela, ou seja, uma ação de um sistema interferindo em sistemas alheios
197

. 

Sendo um benefício trazido à sociedade, tem-se uma externalidade positiva. Ao contrário, 

havendo um prejuízo a terceiros, há uma externalidade negativa, uma falha de mercado que 

reforça a necessidade de intervenção estatal. 

O combate destas externalidades negativas, antes de chegar-se à criminalização da 

conduta, dá-se pela responsabilização civil ou administrativa, que além da imposição de sanções 

econômicas pode levar à internalização desta externalidade, a obrigação de minimização do 

impacto causado pela atividade desenvolvida. 

 A existência de proteção nas searas administrativa e civil não impede a punição da 

conduta pelo Direito Penal, agindo estas em complemento. A própria norma que estabelece as 

punições administrativas, art. 2º da Lei nº 9.847/1999, preconiza que elas se darão “sem prejuízo 

das de natureza civil e Penal cabíveis”.  

 Sendo o Direito Penal ultima ratio na proteção de um bem jurídico, o que exige 

determinada relevância deste, não é apenas comum, mas necessário, que tal bem também seja 

                                                                                                                                                                                                     
acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e 
riscos. 
196 Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos 

vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da 

embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 
197 MOURA, Luiz Antônio Abdalla. Economia ambiental: gestão de custos e investimentos. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2000. p. 05. 
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alvo de proteção Penal, entendimento este, inclusive, do Supremo Tribunal Federal
198

. 

A aplicação cumulativa de sanções administrativas, civis e penais não gera bis in idem, 

pois, dada a independência das searas de atuação estatal, pode haver consequências a um ato 

ilícito por meio de pena, em seu sentido específico criminal, e sanção administrativa, uma vez 

que se verifique que o comportamento seja reprovável nas duas ordens normativas
199

. 

Há, assim, a independência material entre as searas do Direito é um tanto temperada, 

criando-se uma interdependência, mas mantendo-se maior independência processual, não sendo 

esta, também, absoluta, havendo a possibilidade de empréstimos de provas produzidas em uma 

instância para outra. 

 Não há a necessidade de esgotamento da via administrativa para a sanção Penal
200

, 

conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
201202

, devendo, no entanto, o Ministério 

                                                             
198 HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. MONTANTE DOS IMPOSTOS NÃO PAGOS. DISPENSA LEGAL DE 

COBRANÇA EM AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL. LEI Nº 10.522/02, ART. 20. IRRELEVÂNCIA 
ADMINISTRATIVA DA CONDUTA.  INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM O DIREITO 

PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA. (...)  3. Ausência, na hipótese, de justa causa 

para a ação Penal, pois uma conduta administrativamente irrelevante não pode ter relevância criminal. Princípios da 

subsidiariedade, da fragmentariedade, da necessidade e da intervenção mínima que regem o Direito Penal. 

Inexistência de lesão ao bem jurídico Penalmente tutelado. (...)(STF - HC: 92438 PR , Relator: Min. JOAQUIM 

BARBOSA, Data de Julgamento: 19/08/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-241 DIVULG 18-12-2008 

PUBLIC 19-12-2008 EMENT VOL-02346-04 PP-00925 RTJ VOL-00207-03 PP-01163) 
199 FERREIRA, Daniel. Sanções administrativas. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 133. 
200 SANTIN, Valter Foleto. Crime econômico no comércio de combustível adulterado. 1ª ed. São Paulo: 

Verbatim, 2012. p. 100. 
201 HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA NOCIVA. 
DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES 

DE CONSUMO E DE ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. LAUDO PRELIMINAR. EXAURIMENTO DA 

INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. CONSTRAGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 

PREVENTIVA. NÃO-LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ÚNICO FUNDAMENTO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL. 

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O trancamento da ação Penal por ausência de justa causa, 

excepecional que é, em sede de habeas corpus, somente pode ter lugar, quando o motivo legal invocado mostrar-se 

na luz da evidência, primus ictus ocuti. (...) 3. Os crimes tipificados nos artigos1ºº, inciso I, da Lei nº 8.1766/91 e 7º, 

inciso IX, da Lei nº 8.1377/90 se aperfeiçoam com a adulteração do combustível, sendo bastante para a ação Penal a 

constatação pericial da adulteração proibida, sendo desinfluente o eventual não-exaurimento da instância 

administrativa, em face da independência da instância Penal. (...) (HC 37.312/SP, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2009, DJE 08/09/2009)" 
202 HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. LEI 8.176/91. CRIME CONTRA A ECONOMIA 
POPULAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RESPONSABILIDADE PENAL DO 

DISTRIBUIDOR. INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE PENAL COM BASE EM PORTARIA DA ANP. 

IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. "Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o 

processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular" (Súmula 498 do STF).  (...)  5. Ato administrativo 

regulador (Portaria ANP 248/00) que impõe obrigações administrativas ao revendedor varejista quanto à quantidade 

e à qualidade do produto não tem o condão de, por si só, afastar a responsabilidade Penal dos gestores da 

distribuidora ou de qualquer outra pessoa que tenha concorrido para a perpetração do delito. 6 Ordem denegada (STJ 
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Público apreciar se dispõe de elementos probatórios suficientes para oferecimento da denúncia 

criminal, observado o ônus probatório da acusação em processos penais e a necessidade de 

comprovação da materialidade delitiva para verificação da consumação do delito. 

Deste modo, além da intervenção civil e administrativa, tanto sancionadora quanto 

reparadora, cabe ainda a sanção na seara criminal, a qual é feita através da tipificação da conduta 

de  artigo 1º, inciso I da Lei nº 8.176/1991
203

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
- HC: 60652 PB 2006/0123482-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 20/08/2007, 
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 01.10.2007 p. 305) 
203  Art. 1° Constitui crime contra a ordem econômica: 

I - adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, 

hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em desacordo com as normas estabelecidas na 

forma da lei; 

II - usar gás liqüefeito de petróleo em motores de qualquer espécie, saunas, caldeiras e aquecimento de piscinas, ou 

para fins automotivos, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei. 

Pena: detenção de um a cinco anos. 
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4. O CRIME DE AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE COMBUSTÍVEIS 

ADULTERADOS 

 

4.1. O TIPO PENAL DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.176/1991 

 

Conforme já observado, a Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 170, os 

fundamentos e princípios regentes da Ordem Econômica, destacando-se, dentre eles, o princípio 

da livre concorrência e a defesa do consumidor, se fazendo a proteção dos princípios, bem como 

a busca pelos fins desta Ordem, na legislação infraconstitucional.  

No âmbito do amparo Penal, através da tipificação dos crimes contra a Ordem Econômica, 

destacamos um dos delitos mais perniciosos contra esta e o relevante mercado dos combustíveis: 

No artigo 1º, inciso I, da já citada Lei nº 8.176/1991, define-se, como crime contra a Ordem 

Econômica, o tipo Penal da venda de combustíveis adulterados, popularmente conhecido como 

adulteração de combustíveis, que compreende a aquisição, distribuição e revenda de derivados do 

petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, dentre outros combustíveis líquidos carburantes, 

em desacordo com os parâmetros legais. É a situação denominada no jargão mais popular de 

“gasolina batizada”. 

Conduta parecida era tipificada pelo artigo 23 da Lei nº 2.975/1956
204

, em uma espécie de 

estelionato diferenciado pelo meio para obtenção da vantagem ilícita, norma que era aplicada 

frente ao tipo do art. 171 do Código Penal em razão do princípio da especificidade, que 

determina, no choque aparente de normas, a opção pela lei mais específica e, no caso de normas 

penais, o tipo mais específico, mais alinhado à realidade fática. 

Seguindo a lição de Valter Foleto Santin
205

, utiliza-se neste trabalho o termo genérico, 

popularmente conhecido, de “crime de adulteração de combustíveis” para denominar o tipo de 

aquisição, distribuição e revenda de derivados de petróleo, gás natural e suas frações 

                                                             
204 Art. 23. Constitui crime, punível com pena de reclusão de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa de Cr$ 10.000,00 

(dez mil cruzeiros) a Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), obter para si ou para outrem, vantagem ilícita mediante a 

mistura fraudulenta de derivados de petróleo, em desobediência às especificações técnicas do Conselho Nacional do 

Petróleo. 
205 SANTIN, Valter Foleto. Crime econômico no comércio de combustível adulterado. 1ª ed. São Paulo: 

Verbatim, 2012. p. 15 
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recuperáveis, álcool etílico, hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em 

desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei. Tal nome não só integra o jargão popular 

como também é utilizado por operadores de Direito, notadamente por representantes do 

Ministério Público e do Judiciário, conforme farta jurisprudência. 

Este tipo Penal se destina a evitar e reprimir condutas que atentem contra a Ordem 

Econômica, em especial em relação a fontes energéticas, tratando-se de crime comum, que não 

exige qualidade especial do agente infrator, podendo, portanto, o sujeito ativo ser qualquer pessoa 

que venha a praticar alguma das condutas descritas no tipo Penal. 

Embora não se exija qualidade especial do agente delituoso, dadas as ações que compõem 

o núcleo do tipo, via de regra ter-se-á como delinquentes distribuidores e revendedores, não se 

responsabilizando, no entanto, as pessoas jurídicas, mas sócios, administradores, gerentes e 

quaisquer outras pessoas físicas que tenham concorrido para a prática das ações tipificadas
206

. 

Os sujeitos passivos, ou vítimas, seriam a sociedade e “as empresas autorizadas por lei a 

produzir bens ou explorar matéria-prima a ela pertencentes”
207

, ou seja, os outros participantes do 

mercado, principalmente os concorrentes diretos do infrator. Dada a extensão de bens jurídicos 

afetados, como a relação de consumo, princípios econômicos diversos e o meio ambiente, 

conforme veremos mais à frente, também são vítimas os consumidores, individualmente e em 

massa, e a própria coletividade. O Estado seria vítima pelos reflexos do crime sobre o meio 

ambiente e a estabilidade da ordem econômica.  

Assim, verifica-se que esta infração é um crime de natureza difusa, como todos os crimes 

contra a ordem econômica, pois se verifica uma relevante quantidade de vítimas, que compõem 

um corpo quase indivisível, sendo afetado em pequenas proporções. Deste modo, não se afetam 

apenas bens jurídicos individuais, mas transindividuais. 

Os crimes de dano são aqueles nos quais há uma real lesão
208

 ou perda
209

 do bem jurídico 

protegido, ao tempo em que os de perigo são aqueles nos quais basta a 

possibilidade/potencialidade de dano. Ocorre a tipificação de condutas, portanto, para prevenção 

                                                             
206 SANTIN, Valter Foleto. Crime econômico no comércio de combustível adulterado. 1ª ed. São Paulo: 

Verbatim, 2012. p. 76 
207 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 58. 
208 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal volume I: Parte geral. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 185. 
209 BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito Penal: parte geral. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003.  p. 129. 
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do dano, uma tarefa de antecipação da tutela Penal característica de um Direito Penal 

preventivo
210

 que ocorre, via de regra, em situações em que os bens jurídicos são extremamente 

delicados e de difícil ou impossível reparação. 

 A adulteração de combustíveis é, enquanto crime econômico, delito de perigo abstrato ou 

presumido, no qual o ordenamento presume juris et de jure
211212

 o potencial lesivo da conduta. 

É necessária a averiguação do dolo como elemento subjetivo e que a consumação do 

crime só ocorreria com a aquisição, distribuição ou revenda dos produtos prescritos, admitindo-se 

a tentativa
213

.  Não há necessidade de ocorrência de dolo específico, um fim específico, como 

aferir vantagem econômica, bastando o dolo genérico, a vontade livre e consciente de praticar 

uma das ações típicas, para ocorrência do delito. Deve o agente ter conhecimento da qualidade do 

combustível e de sua desconformidade com as normas, mesmo que não saiba o processo de 

adulteração, diferente do que ocorre na responsabilização civil, onde se aplica o artigo 23 do 

Código de Defesa do Consumidor
214

, que reza que a ignorância do fornecedor sobre os vícios de 

qualidade do produto não o exime da responsabilidade.  

É crime comissivo
215

, dependendo de um comportamento positivo, não se praticando 

mediante mera omissão do agente. 

Aos olhos de parte da doutrina, é também crime material
216217

, exigindo-se a ocorrência de 

um resultado naturalístico, a modificação no mundo exterior advinda das ações humanas
218

. 

Como tal, exigir-se-ia a produção de exame de corpo de delito para confirmação da 

materialidade do delito, conforme artigo 158
219

 e seguintes do Código de Processo Penal. Apenas 

                                                             
210 BUERGO, Blanca Mendoza. El Derecho Penal em la sociedade del riesgo. Madrid: Civitas Ediciones, 2001. p. 

44. 
211 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Volume 1. 16ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 287. 
212 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal volume I: Parte geral. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 185. 
213 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 62. 
214 Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o 

exime de responsabilidade. 
215 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Entendendo a Adulteração de Combustíveis. São Paulo: MPF, 2006. 
Disponível em <www.prsp.mpf.gov.br>. Acesso em 10 de dezembro de 2012.  p. 54. 
216  GENOFRE, Fabiano;  LAVORENTI, Eilson e SILVA, José Geraldo da. Leis penais especiais. 10 ed. Campinas: 

Millennium, 2008. P. 614 
217 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Entendendo a Adulteração de Combustíveis. São Paulo: MPF, 2006. 

Disponível em <www.prsp.mpf.gov.br>. Acesso em 10 de dezembro de 2012. p. 55. 
218 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal volume I: Parte geral. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 186. 
219  Art. 158.  Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, 

não podendo supri-lo a confissão do acusado. 
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no desaparecimento dos vestígios, ou seja, do combustível fora dos parâmetros legais que fora 

adquirido, distribuído ou revendido, existe a possibilidade de ocorrência do exame de corpo de 

delito indireto, como a produção de prova testemunhal, de acordo com o artigo 167
220

 da Carta 

Processual Penal. 

Posição doutrinária melhor construída é a que entende tratar-se de crime de mera conduta, 

apontando que o crime consuma-se com a mera atividade, sem necessidade de efetiva lesão
221

. 

Observemos que o crime material é aquele que exige o alcance do resultado naturalístico, 

enquanto o crime formal, ou de consumação antecipada, pode resultar em uma modificação no 

mundo, mas consuma-se antes disto, bastando que se verifique que a intenção do agente era 

chegar ao resultado naturalístico, que é mero exaurimento do crime, ao tempo em que os crimes 

de mera conduta não produzem o resultado, o qual é, portanto, peça fundamental para entender a 

diferença destas três espécies de crime
222

. 

Observe-se que crimes, que a exemplo da adulteração de combustível, são de perigo 

abstrato, prescindindo de qualquer resultado, posto consumando-se com a possibilidade de dano, 

a qual é presumida, como o tráfico de drogas
223

 e o porte de arma
224

, são, portanto, considerados 

como de mera conduta. 

                                                             
220  Art. 167.  Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova 

testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 
221 SANTIN, Valter Foleto. Crime econômico no comércio de combustível adulterado. 1ª ed. São Paulo: 

Verbatim, 2012. p. 79/80. 
222 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal volume I: Parte geral. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 186/187. 
223 RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE 

ENTORPECENTES. CRIME DE MERA CONDUTA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 

GUARDA MUNICIPAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA. ART. 301 DO CPP. RECURSO A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. 1. Nos delitos de mera conduta, aí incluídos o tráfico e a guarda de substância entorpecente, 

não é necessário resultado decorrente da ação ou omissão, bastando a simples conduta para a constituição do 

elemento material da figura típica Penal, o que afasta a dúvida sobre o estado de flagrância delitiva do recorrente. 2. 

Dessa forma, à luz do art. 301 do CPP, "qualquer do povo" poderia ter efetuado sua prisão em flagrante, aí incluídos 

os agentes públicos da guarda municipal. 3. Afastada qualquer ilegalidade na custódia provisória decorrente de 

flagrante delito, afastado está o seu relaxamento. 4. Recurso a que se nega provimento. (RHC 17.645/SP, Rel. 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 408) 
224 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 
DESMUNICIADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE 

PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Esta Corte firmou 

entendimento de ser irrelevante estar a arma estar desmuniciada, ou aferir sua eficácia, para configuração do tipo 

Penal de porte ilegal de arma de fogo, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto 

jurídico imediato é a segurança coletiva, subsume-se aos tipos descritos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, não 

havendo se falar em atipicidade da conduta. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 333.461/DF, Rel. 

Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado 

em 25/06/2013, DJe 01/07/2013) 
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O fato de o crime deixar vestígios não o torna crime material, podendo o crime formal e o 

de mera conduta também deixá-los, sendo necessário, nos termos do já citado artigo 158 da Carta 

Processual Penal, ser realizado o exame de corpo de delito para aferição da materialidade do 

crime. Ou seja, a perícia não se presta, neste caso, a identificar algum resultado naturalístico, mas 

apenas para que seja identificado se há perfeita adequação do fato ao tipo, com a prática da 

aquisição, venda ou distribuição de combustível em desacordo com as normas legais, voltando-se 

para a análise do produto, comparando-o ao padrão estabelecido pelo Estado. 

É imprescindível a análise da materialidade do crime, a transposição do tipo do mundo 

teórico para o mundo fático, a comprovação da existência do delito. 

Mesmo nos crimes de perigo abstrato, como o caso da aquisição, venda e distribuição do 

combustível em desconformidade, é necessário que haja prova da materialidade, não de um 

resultado, mas da prática da conduta, em todos os seus pormenores e, para os que entendem 

serem crimes com presunção de perigo iuris tantum, da periculosidade in casu daquela conduta. 

A existência da materialidade do crime, bem como de sua autoria, é ônus probatório do 

Ministério Público, como também lhe incumbe a comprovação da culpabilidade do agente, sendo 

dever processual do Parquet demonstrar a inversão do estado de inocência do réu
225

.  

Cabe ao órgão, em sua denúncia, demonstrar indícios, sendo dispensáveis procedimentos 

administrativos como investigação pela ANP ou pela autoridade policial, e prova de ambos, já 

perante a sentença, uma vez que o processo Penal brasileiro rege-se, dentre outras garantias 

constitucionais, pelo princípio da ressunção de não culpabilidade, também denominado princípio 

da inocência ou situação jurídica de inocência, conforme artigo 5º, inciso LVII da Constituição 

Federal
226

. Tal princípio determina não só que não cabe ao acusado obrigação para produção de 

prova do não cometimento do delito como gera um estado de inocência prévia à condenação 

                                                             
225 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios constitucionais penais e processuais penais. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2010. p. 240. 
226 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença Penal condenatória; 
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transitada em julgado que deve pautar a aplicação de medidas cautelares, como a prisão, que deve 

ser provisória
227

 e decretada apenas em raros casos, de maneira fundamentada.  

Desta forma, dadas as especificações técnicas para comprovação da materialidade do 

crime, e sendo um crime que deixa vestígios, faz-se obrigatório exame de corpo de delito, seja  

direto, vide artigo 158 do Código de Processo Penal, ou indireto, segundo o artigo 167 da Lei 

Processual Penal, no caso de sumiço dos vestígios.  

Observe-se que o tipo do artigo 1º da Lei nº 8.176/1991 não incorre no erro da antiga 

redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que determinava o crime de condução do 

veículo na ocorrência de embriaguez apenas se identificado que o condutor possuía em seu 

sangue a concentração de seis decigramas de álcool por litro, o que inviabilizava a constatação da 

embriaguez a olho nu pelo agente público ou particular, mas exigia averiguação técnica, por meio 

de exame de bafômetro ou de coleta de sangue. O crime de adulteração de combustível exige 

apenas que o produto esteja em desconformidade com a norma regulatória, podendo tal situação 

ser comprovada, por exemplo, por depoimento de quem tenha visto se adicionado água a Álcool 

anidro e este ser colocado à venda em posto revendedor como álcool hidratado combustível. 

A comprovação da ocorrência e da forma da desconformidade do etanol, gasolina, diesel, 

biodiesel ou gás natural é imprescindível, uma vez que o Ministério Público deve, em sua 

denúncia, individualizar a conduta do agente, afirmando da melhor forma possível qual ação 

nuclear do tipo ele está cometendo e em que consiste a desconformidade do combustível
228

, sob 

pena de ocorrer a inépcia da peça acusatória.  

Santin destaca que há entendimentos jurisprudenciais no sentido de entender o crime 

como formal, especificamente na revenda de combustível originário de distribuidora diversa 

daquela à qual o posto está atrelado
229

, não havendo, no entanto, firme jurisprudência ou 

entendimento doutrinário a corroborar tal posição. Todavia, os crimes formais são tão próximos 

dos de mera conduta, e as consequências da confusão entre eles para a devida classificação na 

                                                             
227 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 12ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 42/43. 
228 SANTIN, Valter Foleto. Crime econômico no comércio de combustível adulterado. 1ª ed. São Paulo: 

Verbatim, 2012. p. 106. 
229 SANTIN, Valter Foleto. Crime econômico no comércio de combustível adulterado. 1ª ed. São Paulo: 

Verbatim, 2012. p. 80. 
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ação Penal são tão diminutas, que a ampla jurisprudência e boa parte da doutrina tem dificuldades 

de precisar sua diferença
230

. 

A consequência do enquadramento deste delito entre estas três espécies está no momento 

da consumação do crime: se crime material, será necessário o atingimento do resultado 

naturalístico. Se crime formal ou crime de mera conduta, basta a ação humana no exercício das 

condutas tipificadas. 

Portanto, para que o crime seja consumado, é necessário que o agente criminoso pratique 

uma das três ações descritas no tipo Penal: adquirir, distribuir ou revender “derivados de petróleo, 

gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado carburante e demais 

combustíveis líquidos carburantes”, em desacordo com as normas legais.  

A aquisição é a compra, pelo distribuidor ou pelo revendedor, do combustível em 

desconformidade, enquanto a distribuição é a atividade-meio de repasse do combustível em larga 

escala, atacado, vide artigo 6º, inciso XX da Lei nº 9.478/1997
231

, tendo por alvo grandes 

consumidores e os revendedores varejistas, compreendendo, segundo a Portaria ANP 202/1999, 

atividades-meio como a aquisição, armazenamento, transporte, comercialização e controle de 

qualidade dos produtos
232

. 

 Já a revenda é a comercialização do produto pelo posto revendedor ao pequeno 

consumidor final, no varejo, conforme artigo 6º, inciso XXI da mesma norma
233

. São atividades 

da última fase da cadeia produtiva dos combustíveis, o setor downstrean. 

                                                             
230 BITTENCOURT, Cezar Roberto e CONDE, Francisco Muñoz. Teoria geral do delito. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2004. p. 28. 
231   Art. 6° Para os fins desta Lei e de sua regulamentação, ficam estabelecidas as seguintes definições: 

(...) 

 XX - Distribuição: atividade de comercialização por atacado com a rede varejista ou com grandes consumidores de 

combustíveis, lubrificantes, asfaltos e gás liquefeito envasado, exercida por empresas especializadas, na forma das 
leis e regulamentos aplicáveis; (...) 
232 Art. 3º A atividade de distribuição compreende a aquisição, armazenamento, transporte, comercialização e o 

controle de qualidade dos combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível, biodiesel, mistura óleo 

diesel/biodiesel especificada ou autorizada pela ANP e outros combustíveis automotivos. 
233  Art. 6° Para os fins desta Lei e de sua regulamentação, ficam estabelecidas as seguintes definições: 

(...) 

 XXI - Revenda: atividade de venda a varejo de combustíveis, lubrificantes e gás liquefeito envasado, exercida por 

postos de serviços ou revendedores, na forma das leis e regulamentos aplicáveis; (...) 
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Há que se observar que a interpretação em sede de Direito Penal não pode se dar de 

maneira extensiva quando em prejuízo ao réu, como seria o caso de enquadramento de ações ao 

tipo Penal por analogia ou interpretação extensiva.  

O rol de ações tipificadas no delito de adulteração de combustíveis é restrito, já que o 

legislador não optou por uma formulação genérica, e deixa de abarcar uma série de ações que, 

através da adulteração de combustíveis, atentam contra o mercado de combustíveis e a Ordem 

Econômica, deixando impunes os seus praticantes, bem como aqueles que estão em meio à 

prática do delito, mas não ingressaram (ou que, no processo, não foi comprovado o ingresso) nos 

atos executórios dos tipos “adquirir”, “distribuir” ou “revender”, prejudicando também a 

persecução do crime na forma tentada. Embora o delito seja venalmente conhecido como 

“adulteração de combustível” a ação, em sí, da adulteração não é tipificada. 

Embora se possa tentar enquadrar algumas condutas como o transporte do combustível, 

dentro das ações tipificadas, como etapa de sua execução, haveria, incialmente, a necessidade de 

se demonstrar que tal ação era meio da ação principal. No exemplo, que o transporte servia à 

distribuição do combustível adulterado, o que passaria pela análise do elemento subjetivo do 

agente, quer por interrogatório do próprio, quer por elementos objetivos e externos que possam 

vir a ser captados. Após, haveria ainda a necessidade de demonstrar-se que tal ato não é mero ato 

preparatório da conduta, não punível em nosso ordenamento jurídico, mas já ato executório, fase 

avançada do iter criminis.  

Deste modo, até posterior alteração da legislação Penal, a expressão “adulteração de 

combustíveis” não descreve com perfeição a prática delituosa, embora utilizado em larga escala 

popular e pela doutrina e pela jurisprudência, motivo pelo qual ora se adota o termo, em prol de 

se criar uniformidade terminológica, sendo mais preciso para tanto a expressão “comércio de 

combustíveis em desconformidade com as normas técnicas.”. 

Quanto à tentativa, esta é delito incompleto e, nos moldes do artigo 14, II, do Código 

Penal, constitui dispositivo ampliador da tipicidade Penal
234

. Trata-se da punição de “conduta que 

não chega a preencher todos os elementos típicos, por permanecer numa etapa anterior de 

                                                             
234 PIERANGELI, José Henrique e ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Manual de Direito Penal brasileiro: parte geral. 

5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 664. 
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realização”, embora se deva atingir certo grau de desenvolvimento da conduta, o início da 

execução do delito, para que ela esteja enquadrada no tipo Penal.   

Caso encarada a adulteração de combustíveis como crime material, será possível a 

tentativa, desde que o resultado naturalístico não ocorra no momento exato da ação, não sendo 

esta ocorrida em momentos fracionados, mediante múltiplos atos, ou seja, não sendo o crime 

plurissubsistente.  

Sendo entendido como crime formal ou crime de mera conduta, também seria admissível, 

desde que também fracionável o iter criminis. Há que se anotar que, embora uma relevante parte 

da doutrina e da jurisprudência entenda que os crimes formais e os de mera conduta não admitam 

tentativa, sua admissão é aceita por jurisprudência e doutrina crescentes, desde que seja possível 

o fracionamento das condutas, não sendo atingida aquela na qual se consuma o crime, posto que 

nem sempre este será aperfeiçoado no primeiro ato.  

Considera-se o local do crime aquele em que ocorreu uma das ações nucleares descritas 

no tipo
235

. 

Por necessitar de complementação normativa, já que o delito trata da aquisição, 

distribuição e revenda do produto em desconformidade ao estabelecido em lei, trata-se de norma 

Penal em branco, espécie de norma que determina a sanctio juris, mas formula apenas uma 

proibição genérica a resultar nesta consequência do crime
236

. Assim, seu conteúdo, é 

indeterminado, dependendo sua exiquibilidade de complementação de outra norma, assim 

entendida em sentido amplo
237

, ou seja, por lei em sentido estrito, decreto ou outro ato normativo, 

a qual pode ser anterior ou posterior à vigência da lei Penal em branco
238

. 

Esta espécie de normas penais não visa criar insegurança jurídica ou dar maiores poderes 

interpretativos ao julgador, em uma forma de dar-lhe poderes análogos ao legislativo, algo 

refutado por aqueles que combatem o assim denominado ativismo judicial, ou atuação 

                                                             
235 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Entendendo a Adulteração de Combustíveis. São Paulo: MPF, 2006. 
Disponível em <www.prsp.mpf.gov.br>. Acesso em 10 de dezembro de 2012.  p. 58. 
236 O contrário ocorre com a norma Penal em branco em revés, ou invertida, na qual a conduta proibida é descrita de 

forma satisfatória, mas há complementação de outra norma no estabelecimento da sanção, vide o artigo 304 do 

Código Penal. 
237 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal volume I: Parte geral. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 21. 
238 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal, v. 1. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 31 apud SANTIN, 

Valter Foleto. Crime econômico no comércio de combustível adulterado. 1ª ed. São Paulo: Verbatim, 2012. p. P. 

56 
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positiva/complementar do poder judiciário, mas visam adequar o Direito Penal, uma seara 

jurídica rígida, em grande parte pelo princípio da legalidade e pela ineficiência qualitativa e 

quantitativa do poder legislativo, a uma sociedade volátil e mutável, sob pena de o Estado 

promover proteção deficiente.  

Para Santin, a norma Penal em branco é “um instrumento para enfrentar os percalços da 

chamada sociedade de risco”
239

. As transformações da sociedade industrial, com o 

desenvolvimento de uma sociedade globalizada e maior escopo e impacto das atividades 

econômicas, levaram, com a consolidação deste estado de risco social, a um espaço “no qual se 

relacionam, de forma instável e perigosa, os grandes sistemas tecnológicos, a universalização da 

tecnologia e a globalização da economia e da cultura”
240

. 

Esta sociedade de risco leva a tendências político-jurídicas preventivas e coletivistas, com 

a ampliação da proteção Penal a bens jurídicos supraindividuais, fortalecimento e antecipação da 

tutela Penal, que não dependeria mais da lesão ao bem jurídico, mas dar-se-ia na criminalização 

da desobediência aos deveres de conduta e a reavaliação da culpabilidade, com a 

responsabilização Penal das pessoas jurídicas
241

. 

O expediente da complementação normativa, todavia, não pode ser banalizado, sendo 

aceitável sua utilização apenas frente à regulação de uma matéria de caráter extremamente 

cambiável
242

, como, evidentemente, questões econômicas/comerciais. Não é, portanto, 

expediente a ser utilizado de acordo com a conveniência do legislador, mas em atenção a uma 

estrita necessidade. 

As normas penais em branco dividem-se entre aquelas em sentido lato e estrito
243

, sendo o 

primeiro grupo aquelas nas quais há homogeneidade das fontes, onde a norma complementar é 

formulada pelo órgão que elaborou a norma em branco e estrito como é o caso do artigo 237 do 

Código Penal
244

, que é complementado pelo artigo 1.521
245

 do Código Civil.  

                                                             
239 SANTIN, Valter Foleto. Crime econômico no comércio de combustível adulterado. 1ª ed. São Paulo: 
Verbatim, 2012. p. 57. 
240 FERREIRA, Heline Sivini. Política ambiental Constitucional. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes e LEITE, 

José Rubens Morato (org). Direito Constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 33. 
241 MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Sociedade do risco e Direito Penal: uma avaliação de novas tendências 

político criminais. São Paulo: IBCCRIM, 2005. p. 99. 
242 MIR, Cerezo. Curso de Derecho Penal espanhol: introduccion. Madrid: Tecnos, 1997. p.157. 
243 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal volume I: Parte geral. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 22/23. 
244 Art. 237 - Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta:  
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Já as normas em branco em sentido estrito, também denominadas normas penais 

impróprias ou heterogêneas, tem sua complementação realizada por outra instância legislativa, o 

que pode ser realizado por regulamentos, portarias e editais, formando-se um conjunto de fontes 

formais heterogêneas, como é o caso, por exemplo, dos tipos de posse
246

 e tráfico de 

entorpecentes
247

 inscritos na Lei nº 11.343/2006, que exigem a definição das drogas que teriam 

consumo proibido, estabelecida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária – ANVISA, do 

crime de omissão de notificação de doença contagiosa
248

 e da norma que criminaliza a 

adulteração de combustíveis, sendo outra agência, a ANP, a estabelecer os parâmetros de venda 

dos combustíveis que complementam a norma Penal, através de delegação estabelecida no artigo 

8º, inciso XVIII, da Lei nº 9.478/1997
249

, atuando também na definição da qualidade do 

combustível, especificamente no tocante à porcentagem de álcool na gasolina, o poder executivo 

federal. 

                                                                                                                                                                                                     
Pena - detenção, de três meses a um ano. 
245 Art. 1.521. Não podem casar: 

I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; 

II - os afins em linha reta; 

III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante; 

IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive; 

V - o adotado com o filho do adotante; 

VI - as pessoas casadas; 

VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. 
246 Lei nº 11.343/2006, Art. 28.  Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para 

consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido 

às seguintes penas: 

I - advertência sobre os efeitos das drogas; 

II - prestação de serviços à comunidade; 

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 
247 Lei nº 11.343/2006, Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à 

venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou 

fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar: 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-

multa. (...) 
248

 Código Penal, Art. 269 - Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é 

compulsória: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
249  Art. 8o A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades 

econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe 

(...) 

XVIII - especificar a qualidade dos derivados de petróleo, gás natural e seus derivados e dos 

biocombustíveis. (Incluído pela Lei nº 11.097, de 2005) 
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Posicionando-se pela inconstitucionalidade da norma Penal heterogênea estão Ricardo 

Hasson Sayeg
250

, ao entender que o preenchimento da norma Penal por decretos e portarias 

ministeriais ou por normas emanadas pela ANP feriria o art. 5º, inciso XXXIX da Constituição 

Federal
251

, que determina a reserva legal em matéria criminal, o princípio da legalidade estrita; 

Flávio Konder Comparato, que observa não só lesão ao referido princípio, mas ofensa à 

separação dos Poderes, com o executivo, em certos casos, assumindo uma competência 

legislativa a qual seria indelegável, apresentando-se uma norma Penal que, ao contrário de ser 

clara e precisa como deveria, tem conteúdo incompleto, não havendo o aperfeiçoamento 

legislativo e, portanto, não havendo crime definido em lei
252

; e Nilo Batista, Zaffaroni, Alagia e 

Sloka, que observam estas espécies de normas como evidência de uma renúncia do legislador 

Penal à “sua função programadora de criminalização primária” e abdicação da ultima ratio em 

matéria de Direito Penal
253

, observando-se que a Carta Magna estabelece a competência privativa 

da União para legislar em matéria Penal
254

.  

Ao seu turno, André Copetti, também defensor da inconstitucionalidade das normas 

penais em branco em sentido estrito, entende que elas agravam a inflação legislativa Penal, que 

tornaria impossível à população tomar conhecimento das condutas consideradas ilícitas
255

. 

Soler refuta esta linha de pensamento de outorga de carta branca a um poder que não o 

legislativo para que este assuma funções repressivas, o que de fato constituiria delegação 

indevida de competência, sendo a lei Penal em branco apenas o reconhecimento de uma 

                                                             
250 SAYEG, Ricardo Hasson. Aspectos contratuais da exclusividade no fornecimento de combustíveis 

automotivos. Bauru: Edipro, 2002. p. 90/91 Apud SANTIN, Valter Foleto. Crime econômico no comércio de 

combustível adulterado. 1ª ed. São Paulo: Verbatim, 2012. p. 59. 
251 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal; 
252 COMPARATO, Fábio Konder. Lei Penal em branco: inconstitucionalidade de sua integração por norma de nível 
infralegal – os crimes de perigo são crimes de resultado. In COMPARATO, Fábio Konder (org). Direito público, 

estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 264/269. 
253 ALAGIA, Alejandro; BATISTA, Nilo; ZAFFARONI, Eugenio Raúl; e SLOKAR, Alejandro. Direito Penal 

brasileiro: I. Rio de Janeiro: Revan, 2003. p. 205/206. 
254 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - Direito civil, comercial, Penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; (...) 
255 COPETTI, André. Direito Penal e Estado Democrático de Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. 

p. 182. 
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faculdade regulamentar do executivo, complementadora e integradora, da norma Penal
256

. Já 

quanto ao problema da falta de clareza, a junção da norma Penal primária incompleta e da sua 

norma complementar não impedem a construção de uma cominação Penal clara, certa, aos olhos 

do cidadão, sendo que esta qualidade se impõe como autorização de existência deste tipo de 

regra
257

. 

Segundo Foleto Santin
258

, a doutrina majoritária admite o artigo 1º da Lei Nº 8.176/1991 

como norma Penal em branco, admitindo a possibilidade de complementação da norma por 

Agência Reguladora e pelo poder executivo.  

Neste sentido são, dentre outros, Luiz Régis Prado e Guilherme de Souza Nucci, o qual 

destaca que a complementação, que deve ter característica mutável, sendo passageira,
259

, é mais 

segura que a construção de um tipo Penal excessivamente aberto
260

, onde haverá grande atividade 

interpretativa do magistrado e pode levar a um casuísmo gerador de segurança jurídica, 

inadmissível em um ordenamento jurídico estável, principalmente no campo Penal.  

Também defende a constitucionalidade Luiz Flávio Gomes, que observa inexistência de 

afronta ao princípio da ilegalidade, embora observe que o legislador deve promover a definição 

essencial do delito, não podendo relegar a descrição típica essencial à autoridade administrativa, 

que apenas complementará um dos elementos do tipo
261

. 

Ainda segundo Santin
262

, a jurisprudência, de forma uníssona, entende as atividades de 

comércio de combustíveis em desconformidade com o estabelecido como norma Penal em branco 

em sentido estrito, como se observa em julgados do Superior Tribunal de Justiça, tais quais o 

RHC 9834/SP
263

, HC 95939/MG
264

 e RHC 21624/SP
265

, no qual a Corte considerou que a norma 

                                                             
256 SOLER, Derecho Penal. V. 1. p. 129 apud JESUS, Damásio E. de. Direito Penal volume I: Parte geral. 30ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. p. 23/24.  
257 JESCHECK, Hans Heinrich e WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho Penal: parte general. Granada: 

Comares, 2002. p. 118. 
258 SANTIN, Valter Foleto. Crime econômico no comércio de combustível adulterado. 1ª ed. São Paulo: 

Verbatim, 2012. p. 58/59. 
259 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 41. 
260

 __________. Princípios constitucionais penais e processuais penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 

90. 
261 GOMES, Luiz Flávio. Lei de drogas comentada. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 60 
262 SANTIN, Valter Foleto. Crime econômico no comércio de combustível adulterado. 1ª ed. São Paulo: 

Verbatim, 2012. p.  60. 
263 PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A 

ORDEM ECONÔMICA. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA. REEXAME DE PROVA. I - A impossibilidade de se realizar, em sede de habeas corpus, minucioso cotejo 
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Penal em branco em sentido estrito não violaria o princípio da reserva legal na criminalização da 

revenda de combustíveis adulterados. 

Trata-se de crime de ação Penal pública incondicionada, sendo proposta denúncia pelo 

Ministério Público Estadual, de acordo com sua competência estabelecida no artigo 129, inciso I, 

da Constituição Federal. 

Cabe, por fim, anotar que é cabível, tendo o crime pena mínima de um ano, a suspensão 

condicional do processo, nos termos do artigo 76 e 89 da Lei nº 9.099/1995. 

                                                                                                                                                                                                     
do material probatório impede que se aprecie a alegação de falta de justa causa para a ação Penal, tendo em vista que 

demandaria, no caso, a análise da existência de fraude sobre os frascos de aditivo de combustível objeto de exame no 

laudo pericial. II - O art. 1º, I, da Lei 8.176/91, ao proibir o comércio de combustíveis "em desacordo com as normas 

estabelecidas na forma da lei", é norma Penal em branco em sentido estrito, porque não exige a complementação 

mediante lei formal, podendo sê-lo por normas administrativas infra-legais, estas sim, estabelecidas "na forma da lei. 

(RHC 9834/SP, Rel. Min. Felix Fischer, STJ, Quinta Turma, julg. em 03/04/2001.) 
264 HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA (ART. 1o., I 

DA LEI 8.176⁄91). NORMA PENAL EM BRANCO. DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR LEI 

EM SENTIDO FORMAL. PRECEDENTE DESTE STJ.  VENDA IRREGULAR DE GLP.DESCRIÇÃO, EM 
TESE, DE CONDUTA TÍPICA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. PARECER DO MPF PELA 

DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1.O art. 1º, I, da Lei 8.176⁄91, ao proibir o comércio 

de combustíveis em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei, é norma Penal em branco em sentido 

estrito, porque não exige a complementação mediante lei formal, podendo sê-lo por normas administrativas 

infralegais, estas sim, estabelecidas "na forma da lei" (RHC 9.834⁄SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 05.06.01). 

2.Descreve a denúncia condutas que, em tese, se amoldam ao delito previsto no art. 1o, I da Lei 8.176⁄91 e normas 

complementares citadas, o que autoriza a continuidade da persecução Penal em juízo, visto que o paciente 

estava comprando bujões de GLP de revendedora não autorizada, além de não possuir,  no local de armazenamento, 

balança para a pesagem de bujões e tampouco mantendo, na área, material necessário para teste de vazamento, além 

de fixar a tabela de preços ao consumidor em local de difícil visualização. 3.Parecer do MPF pela denegação da 

ordem. 4.Ordem denegada. (HC 95939/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julg. em 19 de fevereiro de 
2009). 
265 PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 1º, INCISO I, DA LEI 8.176⁄91. 

ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL, E 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAMENTO DOS CRIMES CONTRA 

A ECONOMIA POPULAR. INOCORRÊNCIA. REVENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO EM 

DESACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS EM LEI. NORMA PENAL EM BRANCO. ALEGAÇÕES 

DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL E ABOLITIO CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE. 

(...) 

V - De outro lado, não há como se aceitar a alegação de que a lei Penal em questão exigiria complemento de lei 

formal, uma vez que o próprio art. 4º, §2º, da Lei 8.176⁄91, estabelece que caberá ao Poder Executivo estabelecer"as 

normas que regulamentarão o Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e o Plano Anual de Estoques 

Estratégicos de Combustíveis". Desta forma, resta clara a desnecessidade de tais normas serem estabelecidas 
mediante lei em sentido formal (v.g.: RHC 9834⁄SP, 5ª Turma, de minha relatoria, DJ de 04⁄06⁄2001) 

VI - Ainda, carece de qualquer amparo legal a tese do recorrente de que a possibilidade de comercialização de 

veículos bicombustíveis teria ensejado, na hipótese, abolitio criminis quanto ao delito em questão, ao argumento de 

que o bem jurídico contido na norma seria a conservação dos motores automobilísticos, e que diante da nova 

tecnologia, o perigo de dano teria sido afastado. VII - Desta forma, tratando-se de denúncia que, amparada nos 

elementos que sobressaem do inquérito policial, expõe fatos teoricamente constitutivos de delito, imperioso o 

prosseguimento do processo-crime (RHC87.935⁄RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJU de 01⁄06⁄2007). 

Recurso desprovido. (RHC 21624/SP, Rel. Min. Felix Fischer, STJ, Quinta Turma,  julg. em 07/02/2008) 
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4.2. BENS JURÍDICOS AFETADOS 

 

Conforme Alice Bianchini, um Estado democrático de Direito deve proteger 

exclusivamente os bens considerados essenciais à existência e livre desenvolvimento
266

 do 

indivíduo em sociedade, e cabe a escolha dos bens dignos da tutela Penal ao Estado, em uma 

decisão política que deve considerar os indivíduos e suas necessidades dentro da sociedade na 

qual estão inseridos
267

, e é esse valor social, essencial para a coexistência humana em sociedade, 

que constitui o bem jurídico Penal, justificador, orientador e delimitador do poder de persecução 

Penal do Estado
268

.  

Porém, não só as necessidades sociais concretas devem ser consideradas, mas também, ou 

com mais relevância, as concepções morais dominantes da sociedade à época
269

. 

O bem jurídico, portanto, é a base da criação do tipo Penal
270

, o seu motivador, além de 

ser aquele que garante a legitimidade de sua existência e continuidade, especialmente em um 

ordenamento pautado pela subsidiariedade do Direito Penal, sendo também seu limitador. 

Qualidade e quantidade da pena devem corresponder à importância do bem protegido e à 

gravidade da lesão a este. 

Em um Estado de Direito Constitucional, impõe-se a guarida dos valores fundamentais, 

positivados da Constituição ou que desta possam ser extraídos por técnicas interpretativas 

concretistas, devendo estes serem objeto da maior proteção possível, identificando-se como bens 

jurídicos penais. Há, inclusive, leitura mais restrita da relação entre Direito Penal e constituição 

que aponta que esta seara do Direito não estaria apenas apta a defender os bens jurídicos 

                                                             
266

 ROXIN, Claus. Derecho Penal: parte general. Tomo I. Tradução e notas de Diego-Manual Luzón Pena, Miguel 

Díaz y García Conlledo e Javier de Vicente Remesal. 2ª ed. Madri: Civitas, 2003. p. 56 
267 BIANCHINI, Alice. Pressupostos materiais mínimos da tutela Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 

p. 41. 
268 PRADO, Luiz Régis. Bem jurídico-Penal e constituição. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 52. 
269 ARÁN, Mercedes García e CONDE, Francisco Muñoz. Derecho Penal: parte general. 2ª ed. Valencia: Tirant lo 

blanch, 1996. p. 59/60. 
270 LUISI, Luiz. O tipo Penal, a teoria finalista e a nova legislação Penal. Porto Alegre:  Fabris, 1987.  p. 50. 
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constitucionais, mas obrigada a limitar-se somente a estes
271

, uma vez que, em sua atuação, 

restringe Direitos desta grandeza do agente criminoso
272

. 

Conforme anteriormente observado, o bem jurídico primordialmente afetado pelo delito 

em estudo é a Ordem Econômica.  

Embora desempenhada por particulares, a distribuição e a revenda de combustíveis não 

são atividades empresariais comuns, de fornecimento de serviços e produtos, o que por sí só 

denotaria uma grande importância, pelo envolvimento com bens jurídicos atualmente bastante 

relevantes à sociedade de consumo, mas são modos de exploração econômico de produto de 

interesse nacional
273

, integrantes da cadeia de abastecimento nacional, fundamentais para o 

acesso da população a uma das mais importantes matrizes energéticas utilizadas no Brasil, que 

possui um grande impacto ambiental e é fundamental ao transporte de cargas e pessoas. 

Observa-se, assim, que além da ordem econômica, é possível a identificação de bens 

jurídicos específicos diretamente (ou indiretamente) protegidos na figura delitiva, destacando 

Luiz Regis Prado a natureza essencial de bens supra-individuais
274

: os Direitos do consumidor, a 

tutela do meio ambiente, princípios da livre-concorrência e livre iniciativa, constituintes da 

Ordem Econômica e a ordem tributária. 

 

4.2.1. Direitos do consumidor 

 

A sociedade moderna ocidental é marcada culturalmente pela ordem econômica 

capitalista. Desde os primórdios do capitalismo, o consumo de bens foi uma motriz do sistema, 

embora atualmente não ocorra mais isto como mera consequência, em uma crescente valoração 

do papel social e icônico da mercadoria.  

                                                             
271

 CUNHA, Maria da Conceição Ferreira. Constituição e crime: uma perspectiva da criminalização e 

descriminalização. Porto: Universidade Católica Portuguesa, 1995. p. 129. 
272 __________. Constituição e crime: uma perspectiva da criminalização e descriminalização. Porto: Universidade 

Católica Portuguesa, 1995. p. 168. 
273 GABBAY, Samuel Max. A revenda de combustíveis e os limites constitucionais para a sua regulação: uma 

análise aplicada aos aspectos concorrenciais e ao controle de preços. Dissertação (Mestrado em Direito), 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte: Natal, 2012. p. 94. 
274 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-Penal e Constituição. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 28. 
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Com o desenvolvimento das técnicas de criação e a volumosa oferta de bens e serviços, 

que chega a suplantar a demanda, cria-se a necessidade da criação, através de técnicas de 

marketing sedutoras, de um mercado consumidor, produção esta que chega a ser mais custosa que 

a das próprias mercadorias
275

. Esta é uma inversão da lógica mercantil primária, onde a oferta 

responde à demanda. 

Tal criação de mais consumidores passa pela significação dos objetos, que tornam-se ser 

condicionantes do simples determinante da hierarquia social pelo seu valor em si, que agora adota 

critérios mais sutis, como tipo do trabalho e nível cultural e educacional, mas em relação aos 

demais membros da sociedade
276

, relativizando o homem frente a esta e cuidando de sua inserção 

no grupo social, especificamente nos nichos socioculturais desejados. 

Esta sociedade de consumo pode, no entanto, ter consequências negativas, como um 

profundo impacto negativo no meio ambiente, dado o alto consumo de recursos naturais para 

atender esta grande demanda artificialmente impulsionada, e a tendência para o consumismo, o 

consumo compulsivo, beirando o patológico. 

Assim, seja pelo apelo social, seja pelo forte desejo subjetivo, criados por esta cultura de 

consumo, o consumo torna-se uma das bases da sociedade moderna, o que, junto à sua expansão 

e marcado distanciamento técnico/financeiro entre consumidor e fornecedor, faz com que seja 

necessário um forte sistema de tutela das relações jurídicas de consumo. 

O consumidor
277

 deve ter maior atenção na tutela das relações jurídicas de consumo, posto 

ser a parte mais fraca delas, fragilidade esta que tem cunho econômico e técnico
278

, observado 

que o conhecimento dos meios de produção é monopólio do fornecedor. 

Embora a tutela específica das relações de consumo seja recente, há muito estas são 

protegidas de forma indireta, com a regência das relações humanas, sobretudo as contratuais e 

mercantis. 

                                                             
275 BAUDRJLLARD, Jean. À sombra das maiorias silenciosas: o fim do socialismo e o surgimento das massas. 

São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 26. 
276 __________. A sociedade de consumo. 2ª ed. Lisboa: Edições 70, 2008. p. 61/72. 
277 O consumidor é definido pelo artigo 2º do CDC como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final.” 
278 NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Direito material (arts. 1º a 

54). São Paulo: Saraiva, 2000. p. 106. 
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O próprio Código de Hamurabi já trazia, em sua lei 273, a responsabilidade do arquiteto 

pela má construção de uma casa, que poderia ser punida financeiramente ou até mesmo com a 

vida deste ou de seu familiar, em casos de desabamento, o que também ocorria com o cirurgião e 

o construtor de barcos. No Código de Massú, livro sagrado indiano, havia a previsão de multa e 

ressarcimento de danos por adulteração ou entrega de bens inferiores ao anteriormente 

acertado
279

. 

A atenção específica ao tema, no entanto, surge apenas no fim do século XIX, com a 

edição, nos Estados Unidos, da Lei Sherman, a lei antitruste americana, e no século XX com a 

atuação dos movimentos consumeristas nos mesmos Estados Unidos. 

A pauta consumerista foi utilizada na campanha presidencial de John Kennedy, que, 

eleito, citou os Direitos fundamentais do consumidor em mensagem ao Congresso norte-

americano, os quais, posteriormente, foram proclamados na Resolução 39/248 da Assembleia 

Geral da Organização das Nações Unidas, em 1985. São estes o Direito à segurança, o Direito à 

escolha, o Direito à informação e o Direito a ser ouvido, à manifestação dos consumidores, 

somando-se, aos originalmente propostos por Kennedy, o Direito à indenização por danos 

causados na oferta de produtos e serviços, o Direito à educação para o consumo e ao meio 

ambiente saudável. 

No Brasil, igualmente se verificou primeiramente a formação de movimentos 

consumeristas, responsáveis pela criação do PROCON paulista em 1978 e pelo Conselho 

Nacional do Consumidor em 1985, para só então ter-se a atenção do Estado, com a inclusão, na 

lei que regulamentou a Ação Civil Pública
280

, da possibilidade de impetração por danos materiais 

causados ao consumidor. 

A proteção às relações jurídicas do consumo consagrou-se, em nosso ordenamento, na 

Constituição Federal de 1988, primeira Carta Magna a abordar especificadamente a temática. A 

Lei Maior trouxe, em seu texto, quatro dispositivos específicos
281

 sobre o tema, incluindo o artigo 

                                                             
279 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de Direitos do consumidor. 1ª Ed. São Paulo: Atlas, 1991. p. 28. 
280 Lei nº 7.347/1985. 
281 Art. 5º.  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...) XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
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28 do Ato das Disposições Transitórias, que determinava a edição do Código de Defesa do 

Consumidor
282

. 

Com a inclusão da defesa do consumidor no artigo 5º da Carta Constitucional, como uma 

obrigação estatal, o legislador constituinte consagra-a como Direito fundamental e cláusula 

pétrea, dotado de imperatividade e supremacia máximas. Por sua vez, observam Vidal Serrano 

Nunes Júnior e Yolanda Alves Pinto Serrano de Matos
283

 que a atividade econômica não poderia 

desenvolver-se legitimamente sem a defesa do consumidor, alçada pelo legislador à categoria de 

garantia-base. 

O Código de Defesa do Consumidor é um microssistema jurídico que visa dar às relações 

de consumo proteção nas searas civil, administrativa e Penal, cuja ratio essendi é a promoção da 

isonomia nas relações de consumo
284

, onde o Estado promove uma discriminação positiva, tendo 

em vista a hipossuficiência do consumidor, ente atomizado e economicamente e/ou tecnicamente 

mais fraco frente ao produtor/fornecedor. 

A guarida proporcionada pela Carta Consumerista esta completada por outras normas 

infraconstitucionais como o Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa 

do Consumidor, a Lei nº 8.137/90, a Lei nº 8.884/94, que transformou o Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica (CADE) em autarquia e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações 

contra a Ordem Econômica, recentemente revogada em sua quase totalidade pela Lei nº 

12.529/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. 

A tutela Penal outorgaria, na visão de João Batista de Almeida, maior efetividade à defesa 

do consumidor, “inibindo procedimentos reprováveis dos infratores e depurando o mercado 

fornecedor (...)”
285

. Tal tutela faz-se no Direito Penal do consumidor, o ramo do Direito Penal 

                                                                                                                                                                                                     
(...) VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e Direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico; 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

(...) V – defesa do consumidor; 
282 ALMEIDA, João Batista de. A proteção jurídica do consumidor. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 11. 
283 MATOS, Yolanda Alves Pinto Serrano de e NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Código de Defesa do 

Consumidor interpretado. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 3. 
284 __________. Código de Defesa do Consumidor interpretado. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 5. 
285 ALMEIDA, João Batista de. A proteção jurídica do consumidor. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 207. 
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econômico que busca a observância dos Direitos e deveres orientadores das relações entre 

fornecedores e consumidores através de sanção a determinadas práticas de mercado
286

. 

Há um debate doutrinário sobre qual seria o bem jurídico tutelado pelo Direito Penal do 

Consumidor, havendo quem o tenha como sendo os Direitos básicos do consumidor
287

 e quem 

considere a relação jurídica de consumo, posição à qual nos filiamos. Observa Antônio Herman 

de Vasconcelos Benjamin que o Direito Penal do consumidor não objetiva proteger o 

consumidor, o indivíduo, mas a relação jurídica de consumo, conforme o artigo 61 do Código de 

Defesa do Consumidor, as quais são “bem jurídico autônomo (no cotejo com outros bens 

jurídicos), supra individual (que vai além da pessoa do consumidor individual) e imaterial (não 

tem realidade material-naturalística)”
 288

. 

Os crimes de consumo dividem-se em próprios e impróprios, estes se subdividindo em 

delitos acidentalmente de consumo, os que não poderiam ser considerados, inicialmente, de 

consumo, mas amparam as relações jurídicas de consumo por estas atingirem bens jurídicos 

diversos, como a integridade física, a moral e a vida, e reflexamente de consumo, aqueles cuja 

esfera protetora reverbera nas relações de consumo, mas que se destinam prioritariamente à 

proteção de outros sujeitos e objetos
289

.  

Os crimes de consumo próprios, que se diferenciam dos impróprios por sua tipicidade 

mais limitada, ligada às relações de consumo em si, concentram-se, principalmente, no Código de 

Defesa do Consumidor, a partir do seu artigo 61, bem como também em outras normas, como no 

Código Penal, vide os crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância 

ou produtos alimentícios (art. 272, CP); falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de 

produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, CP); fornecimento de substâncias 

nocivas à saúde (art. 278, CP) e de substância medicinal em desacordo com receita médica (art. 

280, CP). 

                                                             
286 MARQUES, Cláudia Lima et al. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 2ª ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2006. p. 894. 
287 ALMEIDA, João Batista de. A proteção jurídica do consumidor. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 207. 
288 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos in: MARQUES, Cláudia Lima et al. Comentários ao Código de 

Defesa do Consumidor. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 895. 
289 __________. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2006. p. 896/897. 
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Quanto aos crimes contidos na Lei Consumerista, temos que os delitos dos artigos 63 e 63 

ferem a obrigação, contida no artigo 31 da mesma norma, de que, na oferta e na apresentação de 

produtos ou serviços, se disponha informação correta, clara, precisa, ostensiva e em língua 

portuguesa acerca de suas qualidades e potencial nocividade.  

Assim, o artigo 63 tipifica a omissão de dizeres ou sinais ostensivos e de alerta sobre 

nocividade ou periculosidade superveniente, ao tempo em que o artigo 64 trata da omissão de 

comunicação à autoridade competente e aos consumidores sobre periculosidade de produtos cujo 

conhecimento seja posterior à sua inserção no mercado, bem como a omissão na sua retirada. 

 O artigo 65 da Carta Consumerista traz o crime de execução de serviços altamente 

perigosos contrariando determinação de autoridade competente. Este tipo vem da proibição, 

prescrita no artigo 10, CDC, do fornecedor colocar no mercado de consumo produto ou serviço 

que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou 

segurança. 

 Por sua vez, os crimes dos artigos 66 a 69 relacionam-se à publicidade abusiva e 

enganosa, proibidas pelo artigo 37 do mesmo códex. O artigo 66 tipifica a fraude em oferta, 

quando se faz afirmação falsa ou enganosa ou, ainda, omite informações importantes sobre o 

produto ou serviço; o artigo 67 criminaliza a publicidade abusiva ou enganosa em si, quando se 

faz ou promove publicidade que se sabe, ou deveria saber, nestes moldes; a feitura ou promoção 

de publicidade que pode induzir o consumidor a comportamento prejudicial ou perigoso à saúde e 

à vida estão tipificadas no artigo 68; ao passo que o artigo 69 trata da omissão da organização de 

dados técnicos, fáticos ou científicos que embasam a publicidade, reflexo do que Marques
290

 

observa como o “princípio” de dizer-se apenas o que se pode provar. 

 O artigo 70 versa sobre o emprego não autorizado de componentes utilizados, ao tempo 

em que o artigo 71 criminaliza a cobrança vexatória de dívidas, pela exposição do consumidor a 

ridículo ou por ameaça ou coação, dentre outras condutas elencadas pelo tipo. 

 Por seu turno, os artigos 72 (impedimento de acesso a informações cadastrais) e 73 

(omissão na correção de dados inexatos) também se relacionam ao Direito fundamental do 

consumidor à informação, enquanto o artigo 74 trata da omissão da entrega do termo de garantia. 

                                                             
290 __________. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2006. p. 944. 
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 Observam-se crimes reflexamente de consumo na Lei nº 8.137/90, que define os crimes 

contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, mais especificamente em 

seu artigo 7º. 

 Dentre às diversas críticas à inclusão da tutela Penal no Código de Defesa do 

Consumidor, há aqueles que pregam a desnecessidade de criminalização de condutas nestas 

relações jurídicas. À própria época da elaboração do Código, sustentou-se a não-criminalização, 

apontando como suficientes as demais Penalidades previstas, a atuação das searas administrativa 

e civil
291

. 

Afirma-se, pelos críticos desta Penalização, que o Direito Penal deve ser a ultima ratio
292

, 

atuando apenas deforma supletiva ao Direito civil e ao Administrativo, e apenas na proteção dos 

bens, valores e interesses mais significativos da sociedade
293

, aqueles bens jurídicos essenciais ao 

indivíduo e à comunidade
294

. 

No entanto, observe-se que o Direito do Consumidor acautela bens jurídicos que, 

conforme já destacado, são extremamente valorosos, como o próprio consumo em si, além da 

integridade física e moral, a vida e o meio ambiente, o que demonstra a necessidade da proteção 

jurídica mais extensa possível, incluindo a criminal, que em muitos casos se demonstra a mais, ou 

única, efetiva.  

Neste sentido da efetividade trazida apenas pela tutela criminal, Filomeno
295

 cita o caso da 

adulteração do álcool, que recebia punições administrativas como multas, que eram ignoradas 

pelos infratores, que preferiam pagar tais multas e continuar a fraude, o que só foi modificado 

com sanções mais graves, mesmo que na seara civil. 

                                                             
291 ALMEIDA, João Batista de. A proteção jurídica do consumidor. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 207. 
292 “O princípio da intervenção mínima, também conhecido como ultima ratio, orienta e limita o poder incriminador 
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da ordem jurídica violada forem suficientes medidas civis ou administrativas, são estas que devem ser empregadas e 

não as penais.” (BITENCOURT, Cezar Roberto apud GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. v. 1. 

6ª ed. Niterói: Impetus, 2006. p. 45).  
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Verifique-se, por fim, que, ao contrário da responsabilidade civil, que é objetiva, 

conforme consagrado no artigo 14 do CDC, a responsabilidade Penal é subjetiva. A conduta ou 

culpabilidade, o ato volitivo (seja comissivo, seja omissivo) é um dos elementos constitutivos do 

crime
296

, integrando a figura do fato típico. 

Eduardo Magalhães Noronha
297

 observa que, no atual estado do Direito Penal, a 

responsabilidade Penal objetiva seria incompreensível, sendo um retrocesso aos tempos 

primitivos, o dano causado clamando por uma pena que seria tão somente vingança. Não se 

estaria punindo o ato criminoso, a conduta do agente para sua execução, punição esta que seria 

uma reprimenda social desta conduta e uma forma de ensino e prevenção para que não se repita 

futuramente, mas simplesmente se punindo criminalmente a simples colocação do indivíduo num 

dos vértices do nexo causal do dano.  

Se esta punição ocorre no Direito Civil, com mais características de reparação que castigo, 

o mesmo não poderia se dar nos Direitos Administrativo e Penal, de reprimendas mais graves e, 

portanto, garantias mais expressivas. 

Registre-se também que não há previsão legal para a responsabilização Penal da pessoa 

jurídica nos crimes de consumo, ao contrário do que ocorre nos crimes ambientais
298

, não sendo 

esta possível, portanto, frente o princípio da legalidade e a impossibilidade de analogia na 

aplicação da norma Penal. 

O crime de adulteração de combustíveis é um crime de consumo impróprio, que tem por 

vítimas, dentre outras, os consumidores. Observe-se que somente podem ser considerados assim 

aqueles que adquirem ou podem adquirir o produto como destinatários finais, excluindo-se, na 

cadeia econômica dos combustíveis, os postos, que não são consumidores das distribuidoras, e 

estas, que não são consumidoras das refinarias, servindo como intermediários para a próxima 

fase. 

O artigo 39, inciso VIII do Código do Consumidor estabelece que é prática abusiva 

colocar no mercado qualquer produto que esteja em desacordo com as normas expedidas pelos 

                                                             
296 Na visão de Rogério Greco, o crime é composto pelo fato típico, antijurídico e culpável. (GRECO, Rogério. 

Curso de Direito Penal: parte geral. v. 1. 6ª ed. Niterói: Impetus, 2006. p. 148). 
297 NORONHA, Eduardo Magalhães. Direito Penal. vol. 1. 29ª ed. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 144. 
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órgãos oficiais competentes, ou, na ausência destas, normas estabelecidas pela ABNT e por 

alguma outra entidade credenciada pelo Conmetro. 

Na adulteração de combustíveis, a vítima imediata é o consumidor, que, além de consumir 

um combustível com menor potencial energético e, portanto, menor rendimento e perda da 

potência do motor, que faz com que seja necessária a utilização de quantidade maior do produto, 

com maior despesa, tem o motor e diversos outros componentes de seu veículo danificados, como 

o entupimento da bomba de gasolina e a corrosão do sistema de injeção eletrônica. 

Os Direitos do consumidor estão intrinsecamente ligados aos princípios da livre iniciativa 

e da livre concorrência, bens jurídicos igualmente afetados pelo crime de adulteração de 

combustíveis. 

 

4.2.2. Livre iniciativa e livre concorrência 

 

Destacamos, assim, como bem afetado pela adulteração de combustíveis os princípios da  

livre iniciativa e da livre concorrência, pois o revendedor que adultera combustíveis, utilizando 

produtos variados e com preços módicos, sobre os quais não incidem tributos no mesmo patamar 

dos incidentes nos produtos de acordo com a norma, acaba por, de forma ilegal, reduzir o preço 

do seu produto ou reduzir os custos de sua operação, aumentando sua margem de lucro, 

competindo de maneira desigual no mercado e dificultando, ou até mesmo impossibilitando, a 

entrada neste mercado de novos competidores.  

Importante destacar que os princípios econômicos, dentre os quais os da livre iniciativa e 

da livre concorrência, não podem ser entendidos como meras exortações para que tais escolhas 

sejam reproduzidas pela sociedade, devendo ter aplicação plena e eficaz, fazendo-se, inclusive, 

necessário ressaltar a crítica do jurista Fábio Konder Comparato de que “os Direitos econômicos, 

culturais e sociais gozam de tanta eficácia e força impositiva quanto os Direitos e liberdades 

                                                                                                                                                                                                     
298 A Constituição Federal introduz, em seu artigo 225, § 3º, a responsabilização Penal da pessoa jurídica no 

ordenamento brasileiro,  para a punição de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, assunto posteriormente 

regulado pelo artigo 3º da Lei nº 9.605/98, que versa sobre os crimes ambientais. 
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individuais”, ao contrário do que pensam muitos humanistas, e que não poderiam mais ser 

considerados os primos pobres da equação
299

. 

Ademais, há que se ressaltar que os Direitos de liberdade (ou de primeira geração) só 

existem plenamente se aplicados os Direitos de segunda geração (Direitos sociais e econômicos), 

dependendo da proteção destes. Ou seja, não há como haver plena liberdade sem igualdade. 

Assim, torna-se imperativo a proteção dos princípios e Direitos econômicos para, então, também 

se protegerem os princípios e Direitos de liberdade, estes tão mais valorizados e que já gozam de 

plena proteção Penal. 

A livre iniciativa é, junto à democracia, cidadania, dignidade da pessoa humana e 

pluralismo político, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 

1º, inciso VI da Constituição Federal, além de peça basilar da Ordem Econômica, conforme o 

artigo 170, caput, da Carta Magna, sendo princípio básico do liberalismo econômico.  

Este princípio, simbolizado na expressão laissez faire, laisses passer
300

, abarca a liberdade 

de indústria e comércio e de empresa, a possibilidade do exercício de qualquer atividade 

econômica independentemente de autorização governamental prévia, ressaltados casos previstos 

na legislação infraconstitucional, e liberdade de contrato
301

, relacionando-se ainda à propriedade 

privada, também prevista como princípio da ordem econômica no artigo 170, inciso II da Carta 

Magna, liberdade de trabalho, parte da busca do pleno emprego, outro princípio da ordem 

econômica, conforme artigo 170, inciso VIII, e a livre concorrência.  

A livre iniciativa não demanda apenas uma ação negativa do Estado, em não apresentar 

uma oposição ou proibição, mas exige que o poder público assegure que o tamanho poder 

econômico, que, quando próprio do agente, um possibilitador deste princípio, não torne-se, 

quando exercido por terceiros, um empecilho à entrada na arena de competição, uma vez que o 

poder econômico, como o financeiro, não são mais poderes arbitrários, como nos primeiros 

momentos do capitalismo, mas potências a serem exercidas em prol de um interesse geral
302

.  É 

                                                             
299

 COMPARATO, Fábio Konder. O Ministério Público na defesa dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. in: 

CUNHA, Sérgio Sérvulo de e GRAU, Eros Roberto (org.). Estudos de Direito Constitucional em homenagem a 

José Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 252. 
300 Deixe-se produzir, deixe-se circular (NUSDEO, Fábio. Curso de economia: introdução ao direito econômico. 3. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 57). 
301 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 35ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 773. 
302 SHIEBER, Benjamin M. Abusos do poder econômico: direito e experiência antitruste no Brasil e nos EUA. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1966. p. 02. 
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por meio desta garantia tem-se a constante oxigenação do mercado, renovando tecnologias e 

práticas e, principalmente, promovendo a constante renovação da concorrência. 

A livre concorrência, por sua vez, é um princípio intrinsecamente relacionado ao da livre 

iniciativa, é uma das bases da estrutura liberal da economia
303

, está prevista na Lei Maior em seus 

artigos 170, inciso IV e 173, § 4º, servindo de forte viabilizador da livre iniciativa ao mesmo 

tempo em que decorre desta, uma das marcas centrais do Estado capitalista, aplicada em suas 

várias extensões, a mais ampla, típica do liberalismo, e uma mais mitigada, servindo à ação 

positiva do estado na promoção de outros Direitos fundamentais, o que ocorre no Estado do bem 

estar social. 

Para Eros Grau, frente à realidade de mercado, com a manifestação do fenômeno do poder 

econômico, com a inocorrência de uma igualdade jurídico-formal entre as forças do mercado, o 

que é demonstrado pelas demais disposições constitucionais, como o inscrito no artigo 170, 

inciso IX, artigo 171, §§ 1º e 2º e art. 179 da Carta Magna, tem-se um princípio da livre 

concorrência que não é de fato o que seu nome determinaria, o livre jogo na disputa da clientela, 

mas liberdade de concorrência, consistente em conjunto de liberdades privadas e liberdade 

pública e determinado por um elemento comportamental, a competitividade
304

.  

Esta competitividade, aliada à liberdade de escolha dos consumidores, tanto pode levar a 

uma melhoria de produtos e serviços ofertados e preços mais justos quanto, desvirtuada, um 

decréscimo da qualidade destes, visando apenas a conquista de clientela pelo menor preço, não 

necessariamente mais justo
305

, pois não relaciona-se a qualidade do que é ofertado, mas 

basicamente é menor em comparação ao restante do mercado. 

O princípio da livre iniciativa decorre do princípio maior da liberdade e o da livre 

concorrência decorre do princípio maior da igualdade
306

 e, aplicados em nosso ordenamento, 

                                                             
303 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Econômico. São Paulo: Celso Bastos Editora, 2003. p. 144. 
304 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 12ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 
208/210. 
305 BARROSO, Luís Roberto. A Ordem Econômica Constitucional e os Limites da Atuação Estatal no Controle de 

Preços. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, n.14, jun-ago 2002. Disponível em: 

<http://www.Direitopublico.com.br/pdf_14/DIALOGO-JURIDICO-14-JUNHO-AGOSTO-2002-LUISROBERTO- 

BARROSO.pdf>. Acesso em 15 de março de 2013. 
306 GABBAY, Samuel Max. A revenda de combustíveis e os limites constitucionais para a sua regulação: uma 

análise aplicada aos aspectos concorrenciais e ao controle de preços. Dissertação (Mestrado em Direito), 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte: Natal, 2012. p. 44/46 
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tornam o Brasil sinônimo de economia livre e de liberdade de acesso ao mercado
307

. Há, contudo, 

que se frisar que tal liberdade não é irrestrita, como aponta Diogo de Figueiredo Moreira Neto
308

: 

O Princípio da liberdade de iniciativa tempera-se pelo da iniciativa suplementar do 
Estado; o princípio da liberdade de empresa corrige-se com o da definição da função 

social da empresa; o princípio da liberdade de lucro, bem como o da liberdade de 

competição, moderam-se com o da repressão do abuso do poder econômico; o princípio 

da liberdade de contratação limita-se pela aplicação dos princípios de valorização do 

trabalho e da harmonia e solidariedade entre as categorias sociais de produção; e, 

finalmente, o princípio da propriedade privada restringe-se com o princípio da função 

social da propriedade. 

 

Necessário se faz entender tal relatividade, observar que tais princípios, como todos os 

demais, não são absolutos, e comportam intervenções estatais que, em muitas vezes, embora os 

restrinjam a um curto termo, os protege a longo prazo. Neste viés, o Supremo Tribunal Federal 

estabelece que o princípio da Livre Concorrência seria tão somente um princípio meio, e não um 

princípio fim, podendo ser relativizado quando disto resultarem benefícios sociais e/ou 

econômicos
309

. 

No mercado de combustíveis, exemplo desta intervenção são as inúmeras regras técnicas 

determinando a qualidade dos produtos oferecidos, obrigatoriedade de prestações de informações, 

construção de estruturas e ordenamento de procedimentos para proteção do meio ambiente e das 

pessoas, consumidores, trabalhadores ou terceiros e, no caso dos postos revendedores “com 

bandeiras”, vinculação obrigatória a determinadas distribuidoras. 

 Os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência são importantes por suas funções 

de mantenedores da saúde do sistema econômica, saúde esta que passa pela garantia de todas as 

demais bases da Ordem Econômica, protegendo-se a dignidade humana em suas várias 

acepções, inclusive social e ambiental. Assim, não são um essencial fim, mas um essencial 

instrumento, como os demais princípios fundamentais, que igualmente tem função instrumental, 

sejam no sentido de viabilizarem outros princípios ou resguardarem os Direitos fundamentais. 

                                                             
307 FRANÇA, Catarina Cardoso e FRANÇA, Vladimir da Rocha. Livre iniciativa e livre concorrência na 

Constituição Federal. In: Revista Brasileira de Direito Administrativo e Regulatório. N. 3, 2011, p. 200/201.   
308 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Ordem econômica e desenvolvimento na Constituição de 1988. 1989. p. 

28 apud: A Ordem Econômica Constitucional e os Limites da Atuação Estatal no Controle de Preços. Revista 

Diálogo Jurídico, Salvador, n.14, jun-ago 2002. Disponível em: 

<http://www.Direitopublico.com.br/pdf_14/DIALOGO-JURIDICO-14-JUNHO-AGOSTO-2002-LUISROBERTO- 

BARROSO.pdf>. Acesso em 15 de março de 2013. p. 7. 
309 STF, ADI 319/DF. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=918>. 

Acesso em 02 de março de 2013. 
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Instrumento este que deve ser protegido pelo Estado, utilizando-se de todos os instrumentos a 

sua disposição, inclusive o Direito Penal. 

Com a adulteração do combustível, com a utilização de substâncias de baixo valor de 

mercado, como os compostos rafinados, resíduos do processo petroquímico, adicionados à 

gasolina, o revendedor tem um produto de preço artificialmente e ilicitamente mais baixo que o 

de seu concorrente, que adquire os combustíveis de uma distribuidora a um preço que tem, em 

sua composição, tributos, despesas de extração e processamento e transporte, dentre outros.  

Por exemplo, enquanto a gasolina A, que sofrerá a adição do etanol anidro combustível 

(EAC), para formar a gasolina C, que é comercializada aos proprietários de veículos, sofre forte 

tributação
310

, como se especificará em ponto tratando do impacto do crime em tela nas relações 

tributárias, o álcool anidro somente será tributado após a mistura. Assim, a utilização de 

percentual superior de álcool anidro na gasolina disponibilizada no posto revendedor significará 

uma redução nos valores pagos ao Estado, principalmente em relação ao ICMS, que, se 

significativa em um mero litro do combustível, gera uma diferença perceptível de gastos no 

comércio de quantidades expressivas da gasolina entre o comerciante que se utiliza da prática e o 

que não se utiliza.  

Também pela ausência de tributação do EAC, ao passo da incidência em relação ao álcool 

hidratado, há quem o adquira e adicione água sem respeito aos parâmetros estabelecidos de 

quantidade ou pureza do líquido, para se chegar a um álcool hidratado suprimindo-se os tributos 

que seriam devidos, embora esta seja uma prática pouco usual, dada a fácil percepção visual da 

fraude, pelo corante adicionado ao álcool anidro, ao passo de que o etanol hidratado deve ser 

exposto nas bombas de combustíveis incolor e sem impurezas
311

. 

Deste modo, há uma concorrência desleal que distorce os resultados sociais a que seriam 

produzidos pela livre iniciativa e pela livre concorrência, a criação de um mercado com maior 

liberdade de atuação, maior qualidade de serviços e um preço mais justo
312

, pois, embora se 

                                                             
310 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE; PIS/PASEP, COFINS e ICMS. 
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produza um preço artificialmente mais baixo, o qual não pode ser classificado como justo, 

todavia, há o oferecimento de um produto de qualidade questionável ao consumidor final, que, 

impulsionado pelo preço mais baixo, irá procurar por este produto, o que levará a menor consumo 

do combustível oferecido pelo concorrente leal, o qual já tem maiores gastos para adquirir e 

manter o oferecimento do seu produto.  

Se esta prática já é por demais danosa para a manutenção dos players de boa-fé, 

demonstra-se ainda mais prejudicial à entrada de novos competidores, principalmente aqueles de 

pequeno porte, que tem que preocupar-se com a forte concorrência apresentada por grandes redes 

de postos revendedores e aquela causada pelos praticantes do delito, sejam estes ou não tais 

redes. Dado o alto risco, sobretudo ambiental, trazido pela atividade comercial em tela, é 

necessária a adoção de inúmeras salvaguardas a serem tomadas pelo empreendedor, o que gera 

altos custos e uma considerável burocracia, o que, somado à alta carga tributária incidente sobre a 

revenda de combustíveis, torna quase impossível a entrada em no mercado quando houver o 

confronto com alguém com práticas desleais e ilegais. 

 

4.2.3. Tutela do Meio Ambiente 

 

 Um meio ambiente saudável se mostra como peça fundamental para o bem-estar do 

homem e seu desenvolvimento social e econômico na atual e nas futuras gerações, estando 

intrinsecamente relacionado com o princípio da dignidade humana.  

Para Bobbio, o mais importante dos Direitos humanos de terceira geração, aqueles 

direcionados à toda coletividade, que não poderiam ter seus gozadores individualizados, seria “o 

reivindicado pelos movimentos ecológicos: o Direito de viver num ambiente não poluído.”
313

 

Esta importância é verificada na Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano, oriundo 

da Conferência das Nações Unidas em Estocolmo, de 1972.  

O Direito Ambiental, ou seja, o sistema que reúne os bens jurídicos ambientais e toda a 

estrutura de proteção jurídica ao meio ambiente, é compreendido pela Constituição Federal como 

                                                             
313 BOBBIO, Noberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 6 apud ANTUNES, Paulo de Bessa. 

Direito Ambiental. 9ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 18. 
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um dos Direitos humanos fundamentais, na leitura do caput do artigo 225 da Carta Magna, que 

prescreve que “todos tem Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à qualidade de vida (...)”
314

. 

No ordenamento jurídico brasileiro, o conceito do meio ambiente foi introduzido pela Lei 

nº 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, sendo considerado, em seu 

artigo 3º, inciso I, o “conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.”  

Por sua vez, a Constituição o entende, em seu artigo 225, como um bem de uso comum do 

povo, destacando sua característica de ser um bem jurídico transindividual, “e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”
315

 

Dentre os deveres estabelecidos pela atual ordem constitucional, estão os de proteção 

ambiental, que vinculam o Estado, retirando-lhe a “capacidade de decidir sobre a oportunidade de 

agir”
316

 em matéria de guarda do meio ambiente, obrigando-lhe assumir a aplicação de medidas 

adequadas para a suficiente proteção deste bem jurídico, as quais devem ser constantemente 

adequadas às agressões que se apresentem ao longo do tempo. 

Estabeleceu-se, assim, o Estado socioambiental de Direito, uma das diversas faces do 

Estado Constitucional de Direito, que busca a convergência das agendas social e ambiental, 

contemplando da dimensão social à dimensão ecológica da dignidade humana.
317

 

O Poder Público tem seu dever geral de defesa e preservação do meio ambiente dividido 

em deveres específicos
318

, prescritos nos incisos do artigo 225, §1º, da Carta Magna: a 

preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais e promoção do manejo ecológico 

das espécies e ecossistemas (inciso I); preservação da biodiversidade e controle das entidades de 
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pesquisa e manipulação de material genético (inciso II); definição de espaços territoriais e 

componentes a serem especialmente protegidos (inciso III); a exigência de estudo prévio de 

impacto ambiental para a instalação de obras ou atividades potencialmente lesivas (inciso IV); 

controle da produção, comercialização e utilização de técnicas, métodos e substâncias nocivas à 

vida, à sua qualidade e ao meio ambiente (inciso V); promoção da educação ambiental (inciso 

VI) e proteção da fauna e da flora (inciso VII). 

Por sua vez, José Afonso da Silva
319

 apresenta um conceito mais amplo de meio 

ambiente, abarcando a natureza, o natural e o artificial. Deste modo, divide o autor o meio 

ambiente em físico, ou natural, constituído pelos elementos naturais; meio ambiente artificial, que 

seria o espaço urbano, os elementos materiais construídos pelo homem; e meio ambiente cultural, 

que abarcaria o patrimônio histórico-cultural. 

A Constituição não busca apenas a proteção do meio ambiente em si, mas do meio 

ambiente qualificado. Busca-se proteger um meio ambiente em patamares minimamente 

satisfatórios, não só para o desfrute da geração atual, mas das seguintes gerações
320

. 

Nota-se que apenas nas últimas décadas houve uma maior preocupação dos juristas com a 

efetivação dos Direitos fundamentais de cunho transindividual, como a proteção do consumidor e 

do meio ambiente. No ordenamento brasileiro, o ápice deu-se com a Lei nº 6.938/1981 (Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente, que instituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA) e estabeleceu condições para o desenvolvimento sustentável, a conjugação entre 

desenvolvimento socioeconômico e proteção ambiental) e a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, que, dentre outros epítetos, é popularmente chamada de Constituição Cidadã, 

Constituição do Consumidor e Constituição Verde.  

A partir daí, decorreram várias leis infraconstitucionais visando o exercício de tal tutela, 

como a Lei nº 7.802/89, dispondo sobre a pesquisa, utilização, armazenagem e outras atividades 

envolvendo agrotóxicos; Lei nº 9.433/1999, estabelecendo a Política Nacional dos Recursos 

Hídricos e a Lei nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 

Esta maior preocupação com a efetivação da proteção do meio ambiente e seu 
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ss. 
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enquadramento como Direito fundamental e cláusula pétrea reflete uma maior atenção 

internacional ao tema, como percebe-se pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano, em Estocolmo (Suécia), em 1972, que levou à Declaração de Estocolmo, ao 

estabelecimento de princípios internacionais do Direito ambiental, à ampliação do conceito de 

meio ambiente, abarcando o elemento humano, antropocêntrico, e à criação do Programa de Meio 

Ambiente das Nações Unidas (PNUMA); bem como pela elaboração do Relatório Brundtland, ou 

Nosso Futuro Comum, pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 

1987, onde cunhou-se a expressão “desenvolvimento sustentável”; e a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92, renovada a cada década no Rio de 

Janeiro. 

A Constituição também trata da proteção ambiental no artigo 170, sendo esta um dos 

princípios da Ordem Econômica. O Estado Socioambiental de Direito que, evidentemente, não é 

um Estado Mínimo, liberal, mas regulador da atividade econômica, busca a convergência entre 

desenvolvimento, e não apenas crescimento, econômico/social e proteção do meio ambiente, 

estabelecendo o já citado desenvolvimento sustentável
321

. 

Vê-se, portanto, que a proteção do meio ambiente, ou seja, a garantia de um mínimo de 

qualidade ambiental, é tema central para o Direito e Direito fundamental inegável e precioso, 

demandando toda atenção do Estado, que deve dispor de todos os meios para a sua proteção, em 

especial frente a atividades de maior potencial agressivo, como o mercado de combustíveis. 

Não pode, portanto, uma atividade econômica deixar de observar a proteção do meio 

ambiente, que é, inclusive, um dos princípios norteadores da Ordem Econômica, conforme o 

artigo 170, inciso VI, da Constituição Federal. Ora, se a tutela de um ambiente saudável já é 

limite à livre concorrência, justificando a atuação estatal
322

, não há dúvidas que se imponha como 

mais um limite para a concorrência desleal. 

Com a utilização de solventes e outras substâncias não autorizadas pela ANP na mistura 

                                                             
321 FENSTERSEIFER, Tiago e SARLET, Ingo Wolfgang. Estado socioambiental e mínimo existencial (ecológico?): 

algumas aproximações in: SARLET, Ingo Wolfgang (org). Estado socioambiental e Direitos fundamentais. Porto 

Alegre: Livraria do advogado, 2010. p. 21/22. 
322 BARROSO, Luiz Roberto. A ordem econômica constitucional e os limites da atuação estatal no controle de 

preços. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, n 14, jun-ago 2002. Disponível em: 

<http://www.Direitopublico.com.br/pdf_14/DIALOGO-JURIDICO-14-JUNHO-AGOSTO-2002-LUIS-ROBERTO-

BARROSO.pdf>. Acesso em 01 de julho de 2013. 



108 

 

dos combustíveis adulterados, produz-se um combustível que libera na natureza uma maior 

quantidade de gases e partículas poluentes, inclusive metais pesados. Há a liberação de derivados 

do dióxido de nitrogênio (NOx) e do dióxido de enxofre (DOx), causadores das chuvas ácidas, e 

uma maior produção do monóxido de carbono (CO), por exemplo. 

 

4.2.4. A Ordem tributária 

 

A principal forma de financiamento das atividades do Estado são os tributos, definidos no 

artigo 3º do Código Tributário Nacional como “toda prestação pecuniária, em moeda ou cujo 

valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito”, devendo ser instituída em 

lei e “cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”.  

É também um dos alicerces da ordem capitalista, instrumento utilizado pela economia 

capitalista para sobreviver, pelo qual o Estado pode realizar seus fins sociais sem ter que 

monopolizar toda a atividade econômica, sendo, assim, a maior arma contra a estatização 

econômica
323

. 

 A criminalização da sonegação não consiste numa criminalização da dívida frente o 

Estado, pois, se há proibição constitucional para tratamento costumeiramente Penal (como a 

privação de liberdade) quanto às dívidas
324

, não se pode dar um tratamento inteiramente Penal a 

uma espécie. O que se tipifica e pune é o conjunto de ações marcadas por ardis e artifícios 

empregados pelo agente tendo como fulcro do não pagamento de tributos. 

 Tendo a Ordem Econômica como principal bem jurídico afetado, é a arrecadação 

tributária o bem jurídico mais específico atacado por este delito, que tem por sujeito ativo o 

Estado, mais propriamente a unidade federativa ou o nível estatal competente para a arrecadação 

do tributo sonegado. 

                                                             
323 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 33ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 24. 
324 O artigo 5º, inciso LXVII da Constituição da República Federativa do Brasil proíbe a prisão civil por dívidas, 

salvo aquelas que tenham origem obrigação de prestação alimentar e a do depositário infiél. Há, no entanto, expressa 

limitação deste procedimento no Pacto de San José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. Na Jurisprudência 

brasileira, o Supremo Tribunal Federal limitou a aplicação do citado dispositivo constitucional, no Recurso 

Extraordinário (RE) 349703, permitindo a prisão civil apenas em casos de inadimplência da prestação de alimentos. 
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Assim, a Lei nº 8.137/1990
325

 tipifica várias condutas de falseamento, reunidas sob a 

designação de sonegação fiscal. Observe-se que, ao tempo da lei anterior a tratar deste delito, Lei 

nº 4.729/1964, havia a punição da conduta mesmo sem produção de resultado contido em lei, 

requerendo a norma atual, em seu artigo 1º, para que haja a consumação do crime, produção de 

um resultado lesivo. Se antes este delito constituía um crime formal, agora, com a nova 

tipificação, é um crime material. 

 É necessário que não se confunda a sonegação fiscal, calcada em fraude, com a elisão 

fiscal, que ocorre “quando o agente ou sujeito passivo da obrigação tributária age escolhendo, 

dentre as possíveis, uma opção permitida pela lei”
326

. A elisão fiscal é uma forma lítica e 

permitida de realizar um “retardamento, redução ou descaracterização do fato gerador que dá 

origem ao pagamento de um tributo, sem contudo violar a lei.”
327

 A sonegação, uma forma de 

evasão fiscal, ao contrário, é manobra ilícita
328

. 

 A sonegação fiscal causa um grande prejuízo ao erário público, especialmente quando 

ocorre na área econômica ligada aos combustíveis. Luiz Custódio, presidente do Sindicato da 

Indústria do Açúcar e da Fabricação de Álcool no Estado de Minas Gerais (Siamig), destacou 

que, em 2009, “a arrecadação de tributos em Minas” teve “como um dos seus pilares o setor de 

combustíveis”, que representava então 20%(vinte por cento) do total de ICMS arrecadado 

naquela unidade da Federação
329

. 

                                                             
325 Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer 
acessório, mediante as seguintes condutas:  

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em 

documento ou livro exigido pela lei fiscal; 

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à 

operação tributável; 

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato; 

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de 

mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser 

convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento 
da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V. 
326 CORRÊA, Antônio. Dos crimes contra a ordem tributária: comentários à lei 8.137, de 27-12-1990. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 1996. p. 27 
327 CORRÊA, Antônio. Dos crimes contra a ordem tributária: comentários à lei 8.137, de 27-12-1990. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 1996. p. 28 
328 Importante ressaltar que para que uma conduta configure crime, deve ser culpável, antijurídica e típica. 
329 Disponível em: <http://www.projetoagora.com.br/noticias-materia.php?id=421532201&t=mudanaca-do-icms-em-

mg-pode-tornar-o-etanol-mais-competitivo>. Acesso em 25 de janeiro de 2013. 
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 Deste modo, dada a alta lesividade da sonegação de tributos sobre combustíveis e a 

constante relação deste delito com a adulteração de combustíveis, deve-se estudar a natureza 

desta relação, a fim de entender o grau de dependência dos dois crimes. 

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, ANP
330

, o preço da gasolina “A” (pura, sem 

adição do etanol anidro combustível), no produtor ou importador, é composto por: “preço de 

realização”; Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE; PIS/PASEP e 

COFINS; Preço de faturamento sem ICMS; ICMS produtor; preço de faturamento com ICMS; 

ICMS da substituição tributária, com ou sem PMPF – Preço Médio ao Consumidor Final; e o 

preço de faturamento do produtor sem frete. 

 A esta gasolina, adiciona-se o etanol anidro combustível (EAC), cujo preço é composto 

pelo seu preço de realização; CIDE; PIS/PASEP e COFINS e preço de faturamento sem frete e 

sem ICMS, que é cobrado na produção da Gasolina A, na proporção da quantidade de etanol 

anidro que lhe é adicionada.  

Esta soma dos dois combustíveis resulta na Gasolina “C”, que chega aos consumidores 

nas bombas dos postos revendedores de combustíveis. A partir do distribuidor, seu preço é 

formado pelo valor do frete da gasolina A até a base da distribuição com o frete do EAC até a 

mesma; o custo de aquisição da distribuidora (que é a soma dos dois últimos com o preço de 

faturamento da Gasolina A e do Etanol Anidro Combustível, nas suas respectivas proporções); a 

margem de lucro desta; o frete da base de distribuição até o posto revendedor, chegando-se ao 

preço do faturamento da distribuidora. Já o preço final de venda é composto pelo preço de 

aquisição do combustível pelo posto revendedor (que corresponde ao preço de faturamento da 

distribuidora) e a margem de revenda. 

 O preço do etanol hidratado combustível (AEHC), ou álcool etílico hidratado 

combustível, que é o álcool a ser consumido como combustível (diferenciando-se do anidro, que 

é adicionado à gasolina) é composto, no produtor, por: “preço de realização”; CIDE 

Combustíveis; PIS/PASEP e CONFINS; preço de faturamento sem ICMS (soma dos últimos 

três); e o ICMS produtor, resultando no preço de faturamento do produtor com ICMS.  

                                                             
330 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, Coordenadoria de Defesa da Concorrência. 

Estruturas de formação dos preços. Disponível em: 

<http://www.anp.gov.br/?pg=60995&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1345728785156>. Acesso em 

01 de janeiro de 2013. 
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A partir da distribuidora, temos este valor acrescido do frete até a base de distribuição e o 

frete desta até o posto revendedor; a margem da distribuidora; PIS/PASEP e COFINS e o ICMS 

da distribuição tributária, chegando-se ao preço de faturamento da distribuidora, que, nos postos 

revendedores, ainda é acrescida da margem destes, chegando-se ao preço final na bomba de 

combustíveis. Deve-se observar que, na margem de revenda, tanto da gasolina C quando do 

etanol hidratado e outros combustíveis, está incluída não só a margem de lucro do posto 

revendedor, como também despesas com manutenções técnicas e encargos trabalhistas. 

 Verifica-se, assim, alta incidência de tributos estaduais e federais: ICMS, PIS, PASEP e 

COFINS, além da CIDE Combustíveis
331

. Portanto, graves são os prejuízos causados pela 

sonegação fiscal envolvendo a venda de combustíveis. Em 2009, o Sindicato das Empresas 

Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes divulgou que o país perde cerca de um bilhão de 

reais por ano devido à sonegação fiscal só quanto ao etanol
332

. 

 Para ilustrar a tributação nos combustíveis, observemos que em 2011
333

, a alíquota do 

ICMS da gasolina e do álcool combustível (EAHC) no Rio Grande do Norte era de 25% (vinte e 

cinco por cento), ao passo de que era de 17% (dezessete por cento) a do Óleo Diesel.  

Para efeitos comparativos, as alíquotas de ICMS no Rio de Janeiro para os mesmos 

produtos eram, respectivamente, de 30%, 30% e 12% (respectivamente, trinta por cento, trinta 

por cento e doze por cento), enquanto em São Paulo eram de 25%, 25% e 12% (vinte e cinco por 

cento, vinte e cinco por cento e doze por cento). 

 Não raro, em notícias sobre operações que desbaratam quadrilhas ou organizações que 

atuem com adulteração de combustíveis, noticia-se, dentre os delitos cometidos por estes agentes, 

                                                             
331 Há também a incidência do Imposto de Importação, embora ele não apresente influência direta, atualmente, na 

formação do preço dos combustíveis no Brasil ou quanto ao recolhimento tributário, vez que encontram-se as 
alíquotas, tanto para importação de petróleo e derivados quanto para a importação de álcool, zeradas. 
332 CONJUR. “País perde R$ 1 bi com sonegação na venda de álcool”. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2009-dez-11/brasil-perde-bilhao-ano-sonegacao-venda-etanol>. Acesso em 01 de junho 

de 2013. 
333 MACIEL, Marcelo Sobreiro. Tributos incidentes sobre os combustíveis. Brasília: Biblioteca Digital da Câmara 

dos Deputados, 2011. Disponível em: 

<http://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/8426/tributos_incidentes_maciel.pdf?sequence=1>. Acesso 

em 10 de dezembro de 2012. 
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a sonegação fiscal, proveniente da venda de combustível adulterado, chegando-se sempre a 

vultuosas quantias
334

. 

Uma das práticas utilizadas por quadrilhas desta espécie é a compra dos combustíveis 

diretamente no produtor, sem o pagamento dos tributos desta fase ou da fase da compra às 

refinarias, e a mistura a produtos que não o etanol anidro combustível, que também é tributado. 

Muitas vezes, a adulteração é realizada para o aumento de lucros, não só pela utilização de 

produtos irregulares, danosos ao meio ambiente e bem mais baratos, quanto pela sonegação de 

tributos, com destaque para o ICMS.  

O Ministério Público Federal de São Paulo destaca a já citada a adulteração do etanol
335

. 

O etanol anidro combustível (EAC), misturado à gasolina A, tem tributação em alíquotas de 

ICMS inferiores ao do etanol hidratado combustível, ou álcool etílico hidratado combustível (ou 

ainda, álcool “molhado”, como é conhecido popularmente), disponível aos consumidores nos 

postos revendedores. Assim, os agentes no delito de adulteração adquirem o álcool anidro e 

adicionam quantias variáveis de água neste, para vendê-lo como álcool hidratado.  

Com a gasolina, por sua vez, ocorre a adição de solventes, como o solvente de borracha, 

que tem tratamento fiscal diferenciado em relação à gasolina, aumentando o volume desta. O 

solvente é utilizado por ser de difícil percepção, já que pouco altera a composição química da 

gasolina, a não ser que sejam utilizados marcadores químicos, como hoje é determinado pela 

ANP, através da Portaria nº 274/2001
336

. Há também a adição de álcool anidro à gasolina em 

proporções superiores às permitidas oficialmente
337

. 

Assim, a adulteração de combustíveis acaba servindo de espécie de crime meio para um 

crime fim, a sonegação de tributos, embora não seja por este absorvida por se constituir 

                                                             
334 Como na Operação Drible, realizada em novembro de 2012 no Rio Grande do Norte e na qual estima-se um 

prejuízo causado aos cofres públicos, em sonegação fiscal, de cerca de sete milhões de reais 

(http://www.riograndedonorte.net/2012/11/13/operacao-desarticula-quadrilha-que-sonegava-impostos-na-compra-de-
combustiveis-no-rn/) 
335 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Entendendo a Adulteração de Combustíveis. São Paulo: MPF, 2006. 

Disponível em <www.prsp.mpf.gov.br>. Acesso em 10 de dezembro de 2012. p. 19. 
336__________. Entendendo a Adulteração de Combustíveis. São Paulo: MPF, 2006. Disponível em 

<www.prsp.mpf.gov.br>. Acesso em 10 de dezembro de 2012. p. 30. 
337Observe-se que, recentemente, a quantidade de EAC permitida na gasolina C era de 20% em relação ao volume 

total, tendo sido aumentado para 25% devido à alta do preço do petróleo nas refinarias que ocorreu no início deste 

ano. 
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notavelmente de infração Penal autônoma, atingindo ainda outros bens jurídicos e outras vítimas 

além do Estado e suas finanças. 

Para que haja a consunção
338

, onde o crime fim absorve o crime meio, uma conduta que, 

embora sozinha pudesse ser enquadrada a um tipo Penal, seja pela adequação típica de 

subsidiariedade direta, seja pela indireta, funciona como simples etapa do iter criminis de outro 

crime, mais grave.  

Neste cenário, se observa que o tipo Penal “subsidiário” não incide diretamente sobre o 

sujeito passivo e que a Penalização destas condutas poderia resultar um bis in idem
339

. A 

consunção não se dá pelo simples interligamento dos tipos, portanto, mas por uma relação de 

dependência entre eles. 

No caso estudado, temos dois crimes autônomos, que incidem diretamente sobre as 

vítimas (seja a vítima mediata, que é a coletividade, seja a imediata, que vai desde o consumidor 

e o concorrente no mercado até o Estado, enquanto instituidor e arrecadador de tributos), atingem 

bens jurídicos diversos e não tem uma codependência existencial tão marcante.  

Assim, embora a adulteração seja utilizada como meio para se atingir a sonegação, não é 

absorvida por esta, mas compartilha uma relação de concurso de crimes, mais especificamente o 

concurso material de crimes, posto que há multiplicidade de condutas e de intenções, verificando-

se, em razão de termos crimes contra o patrimônio e tendo por alvo mediato a Ordem Econômica 

(da qual a Ordem Tributária é uma parte) um concurso homogêneo. No concurso material, há o 

cúmulo material de penas, nos termos do artigo 69 do Código Penal
340

. 

Verifique-se, por fim, que ocorre entre os delitos do concurso material em tela a conexão, 

para fins de determinação de competência, de acordo com o artigo 76 da Carta Penal. Já que o 

                                                             
338O princípio da consunção (ou princípio da absorção) objetiva solucionar um conflito aparente de normas, onde o 

crime de maior gravidade (ou consuntivo), absorve um crime de menor gravidade (consunto), que lhe serve de fase 

executória. Como exemplo, podemos verificar o dano ao patrimônio, que seria uma conduta criminalizada, típica, e 

por sí só Penalizável, sendo absorvido pelo furto qualificado, ou a lesão corporal (especificamente a leve) absorvida 

pela injúria qualificada ou pelo roubo. 
339

Dupla punição pelo mesmo fato, proibida no ordenamento jurídico brasileiro. 
340Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, 

aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação 

cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.  

§ 1º - Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por 

um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código.  

§ 2º - Quando forem aplicadas penas restritivas de Direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem 

compatíveis entre si e sucessivamente as demais. 
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Artigo 78, III, da mesma norma determina que, em concurso de jurisdições de diversas 

categorias, predominará a de maior graduação, quando houver ofensa a tributo federal neste 

concurso, haverá o julgamento pela justiça federal da sonegação fiscal, alçando o crime conexo 

da adulteração de combustíveis para a mesma alçada do judiciário, o que resolve, pelo menos em 

certos casos, a polêmica sobre a competência para denúncia e julgamento da adulteração. 

 

4.2.5. Interesse da União 

 

Há uma discussão sobre a inclusão, como bem jurídico lesionado pelo crime de 

adulteração de combustíveis, de interesse e serviço da União, especificamente de autarquia 

nacional, a Agência Nacional do Petróleo, responsável pela regulação e fiscalização das 

atividades exercidas no mercado de combustíveis, o que se coadunaria com o disposto no artigo 

109, incisos IV e VI, da Constituição Federal
341

.  

Tal discussão acaba gerando um conflito de competência entre a Justiça Estadual, 

entendendo a jurisprudência pátria dominante ser esta a competente, por ausência de lesões a 

interesses ou bens da união, e a Justiça Federal, competência defendida especialmente pelo 

Ministério Público Federal que, por conseqüência, advoga sua própria atribuição para o 

acompanhamento das investigações e apresentação de denúncias, sendo neste sentido uma parte 

da doutrina e diminuta jurisprudência, como se pode observar Recurso em Sentido Estrito nos 

autos do Processo 2004.61.08.004516-4, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região
342

. 

                                                             
341 Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de 

autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça 

Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no 

País; 

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional; 

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de 
suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça 

Militar e da Justiça Eleitoral; 

V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado 

tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; 

(...) 
342 PENAL, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. ARTIGO 109, 

INCISO IV E VI CF. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. AUTARQUIA FEDERAL. INTERESSE DA 

UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 
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Para os defensores da competência federal, esta seria fixada pela lesão à fiscalização 

realizada pela ANP e ficaria evidenciada pela constante conexão do delito em tela ao crime de 

sonegação, que atinge tributos federais como a CIDE-Combustíveis (Contribuição de Intervenção 

no Domínio Econômico incidente sobre a importação e comercialização de petróleo e seus 

derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível) e, ainda, far-se-ia necessária 

tendo em vista que, em muitos dos casos, as fases do crime são praticados em mais de um estado 

da Federação, especialmente no tocante à distribuição e transporte. 

Ainda seria, a determinação da competência da Justiça Federal para processar os aspectos 

criminais da adulteração de combustíveis, uma forma de manter a coerência da fiscalização e 

punição desta prática, vez que ela se dá, nas searas administrativa e cível, na esfera federal.  

Já a jurisprudência majoritária, em especial do Supremo Tribunal Federal
343

, compreende 

haver competência estadual para o processamento do feito, posicionamento que vem tomando 

                                                                                                                                                                                                     
I – Inquérito policial instaurado para apuração do delito previsto no artigo 1º., inciso I da Lei 8176/91. Juiz Federal 
declinou da competência com fundamento no artigo 109, inciso VI, da Constituição Federal e determinou a remessa 

dos autos para a Justiça Federal. 

II – Competência da Justiça Federal caracterizada na hipótese em que o delito é praticado em detrimento de bens, 

serviços ou interesse da União. Artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. Agência Nacional do Petróleo – ANP 

é autarquia Federal. 

III – A Turma, por maioria, deu provimento ao recurso reconhecendo a competência da Justiça Federal, vencido o 

relator que negava o provimento.” 

(BRASIL, Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Recurso em Sentido Estrito nº 2004.61.08.004516-4. 1ª Turma, 

Relator Desembargador Federal Luiz Stefanini. Julgado em 14/01/2006. Publicado em 21/02/2006, seção 2, p. 228. 

Disponível em www.in.gov.br acessado em 21 de março de 2012)   
343 EMENTA: PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. ART. 109, VI, CF. CRIMES CONTRA A ORDEM 
ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO. ART. 1º DA LEI 

8.176/91. I - A Justiça Federal apenas detém competência para o julgamento de crimes contra o sistema financeiro 

nacional e a ordem econômico-financeira quando expressamente determinado por lei. II - O processamento e 

julgamento de ação Penal que envolva o delito previsto no art. 1º da Lei 8.176/91 não compete à Justiça Federal, por 

falta de expressa previsão legal. III - Agravo regimental desprovido. 

(BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 503422. 1ª Turma, Relator Ministro Ricardo 

Lewandowski. Julgado em 28/11/2006. Publicado em 19/12/2006. Disponível em www.stf.jus.br acessado em 19 de 

março de 2012) 

EMENTA: Competência: Justiça Estadual: processo por crime contra a ordem econômica previsto no art. 1º da L. 

8.176/91 (venda de combustível adulterado); inexistência de lesão à atividade de fiscalização atribuída à Agência 

Nacional do Petróleo - ANP e, portanto, ausente interesse direto e específico da União: não incidência do art. 109, 

IV, da CF. 1. Regra geral os crimes contra a ordem econômica são da competência da Justiça comum, e, no caso, 
como a L. 8.176/91 não especifica a competência para o processo e julgamento do fato que o recorrido supostamente 

teria praticado, não há se cogitar de incidência do art. 109, VI, da CF. 2. De outro lado, os crimes contra o sistema 

financeiro e a ordem econômico-financeira devem ser julgados pela Justiça Federal - ainda que ausente na legislação 

infraconstitucional nesse sentido -, quando se enquadrem os fatos em alguma das hipóteses previstas no artigo 109, 

IV, da Constituição. 3. É da jurisprudência do Tribunal, firmada em casos semelhantes - relativos a crimes 

ambientais, que "o interesse da União para que ocorra a competência da Justiça Federal prevista no artigo 109, IV, da 

Carta Magna, tem de ser direto e específico", não sendo suficiente o "interesse genérico da coletividade, embora aí 

também incluído genericamente o interesse da União" (REE 166.943, 1ª T., 03.03.95, Moreira; 300.244, 1ª T., 
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força nos últimos anos, principalmente no Supremo Tribunal Federal, vide HC 102864/SP – São 

Paulo, com acórdão publicado em 17 de setembro de 2010, dentre outros.  

A descentralização política firmada na Lex Legum levou a uma repartição constitucional 

de competências jurisdicionais, estabelecendo-se competências residualmente ou 

expressamente
344

, como é o caso da competência da justiça federal. 

Estabelece o inciso IV do artigo 109 da Carta Magna a competência in ratio materiae da 

justiça federal para julgamento dos os crimes políticos, como os constantes na Lei nº 7.170/1983, 

e “as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de 

suas entidades autárquicas ou empresas públicas”, não incluídas as contravenções penais e 

ressalvada a competência das justiças especializadas: Justiça Militar e Justiça Eleitoral. Por sua 

vez, dispõe o inciso VI a competência da justiça federal para o julgamento dos crimes contra a 

organização do trabalho, como os delitos tipificados nos artigos 197 a 207 do Código Penal e, nos 

casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. 

Verifique-se que, nos termos do inciso VI do referido artigo da Lei Maior, como não há 

determinação expressa na Lei nº 8.176, de 1991 a instituir a Jurisdição Federal, a competência é 

determinada à Justiça Estadual a menos que se observe serem atingidos direta e efetivamente 

bens, serviços ou interesses da União.  

                                                                                                                                                                                                     
20.11.01, Moreira; 404.610, 16.9.03, Pertence; 336.251, 09.6.03, Pertence; HC 81.916, 2ª T., Gilmar, RTJ 183/3). 4. 

No caso, não há falar em lesão aos serviços da entidade autárquica responsável pela fiscalização: não se pode 

confundir o fato objeto da fiscalização - a adulteração do combustível - com o exercício das atividades fiscalizatórias 

da Agência Nacional de Petróleo - ANP-, cujo embaraço ou impedimento, estes sim, poderiam, em tese, configurar 

crimes da competência da Justiça Federal, porque lesivos a serviços prestados por entidade autárquica federal (CF, 

art. 109, IV). 

(BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 502915. 1ª Turma. Relator Ministro Sepúlveda 

Pertence. Julgado em 13/02/2007. Publicado em 27/04/2007. Disponível em www.stf.jus.br. Acessado em 18 de 

março de 2012) 

EMENTA: COMPETÊNCIA. Criminal. Inquérito. Ação Penal. Crime contra a ordem econômica. Comercialização 

de combustível fora dos padrões fixados pela Agência Nacional do Petróleo. Art. 4º da Lei nº 8.137/90. Interesse 

direto e específico da União. Lesão à atividade fiscalizadora da ANP. Inexistência. Feito da competência da Justiça 
estadual. Recurso improvido. Precedentes. Inteligência do art. 109, IV e VI, da CF. Para que se defina a competência 

da Justiça Federal, objeto do art. 109, IV, da Constituição da República, é preciso tenha havido, em tese, lesão a 

interesse direto e específico da União, não bastando que esta, por si ou por autarquia, exerça atividade fiscalizadora 

sobre o bem objeto do delito. 

(Brasil, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 454737. Tribunal Pleno. Relator Ministro Cezar Peluso. 

Julgado em 18/09/2008. Publicado em 21/11/2008. Disponível em www.stf.jus.br. Acessado em 02 de fevereiro de 

2013). 
344 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 63. 

http://www.stf.jus.br/
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Segundo o posicionamento que afirma a competência Estadual, não haveria aqui lesão a 

serviço da ANP, posto que não se possa confundir o bem atingido, o interesse dos consumidores, 

dentre outros bens jurídicos que já apontamos, com a fiscalização sobre estes, que não se 

configura como objeto lesionado, e não haveria interesse específico da União na proteção da 

ordem econômica, mas tão somente genérico e ainda concorrência aos Estados e municípios, se 

exigindo interesse específico para a configuração da competência Federal.  

O interesse da União e da Agência Nacional de Petróleo em garantir ao consumidor a 

aquisição de combustível de acordo com as especificações técnicas, bem como garantir um 

mercado saudável, com observância da livre concorrência e proteger o meio ambiente é, em 

verdade, decorrente do dever-poder que tem o Estado em preservar os Direitos da coletividade. 

Ofende-se não a proteção que a União oferece, mas os próprios Direitos que estavam sobre sua 

guarda.  

Esta função de preservar a paz social é um interesse genérico da União, e não um interesse 

específico, que definiria a competência federal, como observa o Ministro Cezar Peluso em seu 

voto no julgamento do Recurso Extraordinário 454737
345

. Interesse que significa seu dever em 

promover a segurança da sociedade e apaziguar seus conflitos, uma vez que o Estado arcou para 

si a privatividade do poder de polícia e do poder jurisdicional. 

O mesmo ocorre quanto aos crimes ambientais, pois, embora haja fiscalização de 

agressões ao meio ambiente a ser realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, autarquia federal criada pela Lei nº 7.735/1989, isso 

não significa que a competência para processamento dos delitos ambientais será da União, 

havendo firme jurisprudência nacional que indica ser competente a Justiça comum.  

Observe-se que o artigo 23, incisos IV e VII da Constituição Federal estabeleceu 

competência comum da União, Estados, Municípios e Distrito Federal para preservação do meio 

ambiente, competência comum que se dá no plano legislativo, vindo, no plano jurisdicional, a ser 

concorrente, cabendo residualmente à justiça comum/estadual na maioria das vezes.  

                                                             
345 <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=563591>. Acesso em 02 de fevereiro de 

2013. 



118 

 

Há que se ressalvar, no entanto, casos específicos, como nos crimes contra a fauna. 

Ocorre que, aqui, a Lei nº 5.197/1967 estabeleceu, em seu art. 1º
346

 a fauna brasileira como 

propriedade do Estado, vindo a jurisprudência a reconhecer tal propriedade como pertencente à 

União, o que gerava o reconhecimento da competência da justiça federal para lidar com crimes 

contra a fauna e, em outubro de 1993, levou à edição da súmula 91 do Superior Tribunal de 

Justiça
347

.  

Também haveria competência da justiça federal quanto a crimes contra o meio ambiente 

(fauna, flora...) cometidos dentro de unidades de conservação criadas e administradas pelo 

governo federal, como reservas biológicas e ecológicas, parques e florestas nacionais, reservas 

ecológicas e reservas extrativistas, dentre outras. 

Quanto à adulteração, apenas no caso que a própria fazenda pública federal seja atingida, 

quando há a conexão do crime de adulteração de combustíveis com crime com a sonegação de 

tributos federais, por exemplo, teremos realmente interesse da União sendo atingido e 

competência federal. Todavia, o que verificaríamos aqui seria uma atração para a esfera federal 

da competência para julgar o delito de adulteração devido a esta conexão, não a transformação da 

natureza da competência para processá-lo individualmente. 

No entanto, em que pese este direcionamento jurisprudencial, insiste o Ministério Público 

Federal em sua tese e na possibilidade de sua atuação, o que leva a constantes conflitos negativos 

de competência nos Tribunais Regionais Federais, e nas instâncias superiores a estes, tornando os 

processos mais morosos, demandando gastos maiores do Poder Judiciário. 

Haveria interesse da união, sendo o Estado vítima imediata e estabelecendo-se 

competência da Justiça Federal, tão somente no delito estabelecido no artigo 2º da Lei nº 

8.176/1991
348

, usurpação na exploração de bens da União e receptação, o qual não guarda relação 

direta com o tipo ora abordado
349

. 

                                                             
346

  Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente 

fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são 

propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. 
347 “Súmula 91 - Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra a fauna.” 
348 Art. 2° Constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpacão, produzir bens ou explorar matéria-

prima pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título 

autorizativo. 

 Pena: detenção, de um a cinco anos e multa. 
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 § 1° Incorre na mesma pena aquele que, sem autorização legal, adquirir, transportar, industrializar, tiver consigo, 

consumir ou comercializar produtos ou matéria-prima, obtidos na forma prevista no caput deste artigo. (...) 
349 SANTIN, Valter Foleto. Crime econômico no comércio de combustível adulterado. 1ª ed. São Paulo: 

Verbatim, 2012. p. 77. 
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5. A ALTERAÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 

 

5.1.  MELHORIA DO TRATAMENTO PENAL DA ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÌVEIS 

 

Afirmando a positividade do Direito e estabelecendo ser o único a poder legislar e aplica-

lo, salvo concessões vigiadas que faça aos particulares, o Estado suplanta a fase social da 

vingança privada, firmando-se como poder soberano e monopolista da sanção, o que faz com que 

a aplicação do Direito Penal e da execução das punições constituam não apenas um Direito, mas 

um dever do ente estatal, voltado à manter a paz social não só punindo o infrator, já que tomou 

este poder das mãos dos indivíduos, mas garantindo que esta punição obedeça a limites que não 

desrespeitem os Direitos fundamentais do agente delinquente, posto ter sua atuação regida por 

princípios previamente estabelecidos, ao tempo em que o particular entregar-se-ia às paixões, não 

limitando-se a punir, mas buscando vingança, ou a retribuição que acreditasse cabível ao crime 

perpetrado
350

. 

 Este poder-dever de aplicação do Direito Penal por parte do Estado ocorre em três 

momentos, “na edição da norma Penal incriminadora, na aplicação da norma por meio do 

processo e na execução da pena concretizada na sentença condenatória”
351

, fases as quais devem 

ser reguladas por dois postulados constitucionais desenvolvidos na doutrina alemã, 

desdobramentos do princípio da proporcionalidade: a máxima proteção dos Direitos 

fundamentais, impondo-se ao operador do Direito a vedação da insuficiência (ou 

Untermassverbot), e a proibição do excesso
352

 (ou Übermassverbot).  

 A proibição de excessos dá-se com a observância de limites claros à atuação Penal, sendo 

um deles o limite material do conteúdo da norma incriminadora, que, em um Estado de Direito 

Constitucional é traçado pelos fatos que atinjam, por meio de conduta efetivamente lesiva, bens 

ou valores que sejam merecedores desta maior proteção
353

, os bens jurídicos penais.  

                                                             
350 REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal: parte geral. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 

14/15. 
351  MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. 2ª ed. Campinas: Books, 2001. P. 3/5 Apud 

REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal: parte geral. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 15/16. 
352  OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo Penal. 12ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 28. 
353 REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal: parte geral. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 21. 
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Este postulado proibitivo rege-se pelo princípio da subsidiariedade, como já anteriormente 

explanado. Deve-se observar se o bem jurídico afetado em questão tem peso suficiente para 

justificar uma privação da liberdade de forma abstrata, teórica, e uma efetiva limitação da 

mesma
354

. É com a justificação da condenação criminal pela proteção dos bens jurídicos mais 

importantes, e com o respeito a um devido processo legal regido por princípios constitucionais, 

que se estabelece um Direito Penal que não se dissocia do garantismo, mas é ele mesmo em 

essência garantista, ao menos em sua dogmática
355

. 

 No caso da adulteração de combustíveis, ficou demonstrado que muitos são os bens 

jurídicos atingidos, bens de peso constitucional, atinentes à toda coletividade, de difícil ou 

impossível reparação, como o caso do meio ambiente. Inconteste a importância destes bens 

atingidos, estando patente a possibilidade e necessidade de atuação do Direito Penal quanto a esta 

conduta. 

 Tal princípio característico da proibição do excesso, que se apresenta junto à necessidade 

de proporção e humanização das penas e o princípio da legalidade, dentre outros limitadores do 

ius puniendi estatal, relaciona-se à proibição de infraproteção: se o curador da constituição, a 

quem se outorgou o poder-dever de concretiza-la, valorou alguns bens, notadamente bens 

constitucionais, ao ponto de dispensar a eles a proteção Penal, deve protegê-los da melhor forma 

possível, cuidando para que a guarida Penal se dê da maneira mais eficiente e eficaz, analisando 

se há necessidade de maior severidade no trato com os agentes delinquentes, e melhorias na 

forma de elaborar e executar a norma criminal. 

 A proteção do bem jurídico Penal é a primária função do Direito Penal. Em um Estado 

Constitucional de Direito, isto significa a proteção do bem jurídico constitucional. Todavia, esta 

não é a única função do Direito criminal, que também busca, em contrabalanço, a limitação da 

punição do infrator, estabelecendo-a dentro dos parâmetros traçados pela dignidade humana.  

Este ramo jurídico visa também servir de símbolo, expressar a valorização de um bem 

jurídico, intervindo na sociedade para garantir as condições de continuidade da organização 

social
356

. É uma das mais contundentes formas de controle social exercidas pelo Estado, controle 

                                                             
354 MATEU, Juan Carlos Carbonell. Derecho Penal: concepto Y princípios fundamentales. 3ª ed. Valencia: Tirant lo 

Blanch, 1999. p. 210. 
355 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 12ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 30. 
356 BRUNO, Aníbal. Direito Penal: parte geral. T. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p.21. 
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social que, por mais que elementarmente possa parecer incompatível com um estado 

democrático, é o modo de imposição de uma disciplina, estruturação de normas e formação de 

condutas necessárias a qualquer sociedade para manutenção de uma coerência interna
357

, para 

manutenção de uma sociedade e garantia de Direitos, especialmente dos menores grupos, com 

menores possibilidades de autodefesa, o que, no entanto, pode ser deturpado por um Estado 

autoritário. 

O Direito Penal não pode ser devotado à manutenção de valores puramente morais, mas a 

manutenção das condições de coexistência, com o respeito a normas que visam a garantia dos 

bens jurídicos mais importantes. Todavia, embora a aspiração ética não possa ser um fim em sí 

mesma, ela não pode ser ignorada, pautando, sim, o Direito Penal, embora com o objetivo de 

garantia dos bens jurídicos de futuras agressões
358

.  

Há uma certa garantia de valores morais por esta seara do Direito, mas uma garantia 

utilitarista, visando a proteção dos bens vitais à comunidade, como a vida, a liberdade e a 

propriedade
359

, dentre outros, protegendo-se, então, aqueles bens morais extremamente valorados 

pela sociedade, ou, ainda bens materiais e imateriais de valor econômico e de reflexos subjetivos, 

como o combustível. 

A Agência Nacional de Petróleo mantém desde 1998 o Programa de Monitoramento de 

Qualidade de Combustíveis (PMQC), com o objetivo de identificar produtos que não estejam de 

acordo com suas especificações técnicas, coletando mensalmente cerca de vinte e um mil 

amostras de gasolina, etanol hidratado e óleo diesel, que são analisadas pelo laboratório da 

agência, o CPT, e por vinte laboratórios e instituições contratados, como a Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP). Este programa, bem como os programas de monitoramento 

de qualidade de lubrificantes (PMQL) e de aditivos (PMQA) são regulados pela Resolução ANP 

nº 8/2011. 

                                                             
357 MOLINA, Antonio García-Pablos de. Criminologia: introdução a seus fundamentos teóricos. Tradução de Luiz 

Flávio Gomes. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 101/102. 
358 PIERANGELI, José Henrique e ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Manual de Direito Penal brasileiro: parte geral. 

5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 96. 
359 WELZEL, Hans. Derecho Penal aleman. tradução de Juan Bustos Ramírez e Sergio Yañes Pérez. 4ª ed. 

Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1993. p. 2. 
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Tal policiamento administrativo realizado pela ANP
360

, com a aplicação de Penalidades 

administrativas, além de sanções civis e a emprego da norma Penal pelo Estado, 

consequentemente, quando cabível, vem reduzindo o número de não conformidade dos 

combustíveis com os parâmetros estabelecidos.  

Segundo dados da própria Agência, a não conformidade superava os 12% (doze por 

cento) das amostras de gasolina e 06% (seis por cento) das amostras de etanol coletadas em 2000, 

estando abaixo dos 03% (três por cento) de ambas as espécies em 2011. Já em 2012, quatro mil e 

setecentos e noventa amostras das duzentos e treze mil e quatrocentas coletadas apresentavam 

desconformidade, um pouco mais de dois por cento do quadro apuratório, apresentando um 

decréscimo de cinco vírgula noventa e sete por cento de amostras não conformes em relação a 

2011, com a ressalva que no ano de 2012 foram coletadas quase dez por cento a menos 

amostras
361

. 

Segundo o Boletim mensal do monitoramento dos combustíveis líquidos automotivos da 

ANP de maio de 2013, o índice de não conformidade do etanol foi, naquele mês, de 2,8% (dois 

vírgula oito por cento), o de óleo diesel foi de 2,7% (dois vírgula sete por cento) e o de gasolina 

foi de 1,6% (um vírgula seis por cento)
362

. 

Embora seja um número percentualmente baixo, ainda é um grande volume de 

combustíveis, dada a extensão do mercado de combustíveis no Brasil e o consumo realizado no 

país, e representam apenas uma projeção da desconformidade do produto, dadas as limitações de 

controle da ANP, mesmo que este seja rigoroso. 

 Além dos números oficiais da Agência, a Federação dos Revendedores de Combustíveis 

(Fecombustíveis) alega que há, atualmente, mais de noventa mil pontos de venda irregular de 

                                                             
360 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. Monitoramento da qualidade dos 

combustíveis e lubrificantes. Disponível em <http://www.anp.gov.br/?pg=46607>. Acesso em 01 de fevereiro de 

2013. 
361 __________. Anuário estatístico brasileiro do petróleo, gás natural e biocombustíveis: 2013. Rio de Janeiro: 

ANP, 2013. p. 156. 
362 __________. Boletim mensal do monitoramento dos combustíveis líquidos automotivos. Revisão 1. Ano 12, 

maio de 2013. Disponível em 

<http://www.anp.gov.br/?pg=66449&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&cachebust=1373493914376>. Acesso em 

05 de julho de 2013. 
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gasolina e diesel no país, o que seria mais que o dobro do número de postos credenciados
363

. São 

ainda noticiadas pela imprensa inúmeras operações de fiscalização da Agência e das autoridades 

policiais de desmantelamento de grandes redes criminosas envolvidas com a adulteração de 

combustíveis
364365

. Apenas em 2012, foram autuados mais de quatro mil postos de combustíveis 

no Brasil por irregularidades, 23% (vinte e três por cento) dos quais por desconformidade do 

produto
366

. 

 Percebe-se que há ainda um percentual de desconformidade que não é reduzido com o 

controle da ANP e a legislação atual, sendo ainda uma área de grande atratividade para 

quadrilhas, e há um grande temor na população quanto à possibilidade de compra do produto em 

desconformidade
367

, dados os números absolutos de litros de combustíveis identificados como 

adulterados e postos autuados, a tradição social deste crime, a pouca confiança que a população 

tem na classe empresarial e a pouca certeza que o cidadão médio possa ter sobre o produto antes 

de adquiri-lo, mesmo com as exigências da ANP em relação aos testes para os consumidores e 

publicidade nos postos revendedores de combustíveis, produtos consumidos em larga escala e 

que fazem parte da vida social de uma sociedade em constante trânsito de pessoas e materiais. 

 Deste modo, o Direito Penal encontra-se afetado em suas funções de efetivamente 

proteger bens como o meio ambiente e a ordem econômica, com participantes desta exercendo 

atividades que agridem a livre concorrência e promovendo danos aos consumidores, criando um 

clima de insegurança e intranquilidade que impede o desenvolvimento regular do mercado, como 

também em justamente promover esta tranquilidade/segurança social. 

 Para que se possa construir um sistema Penal eficiente, que proteja da melhor forma 

possível bens jurídicos coletivos e individuais, inclusive bens pertencentes ao próprio sujeito 

                                                             
363 GLOBO. Postos com combustível adulterado superam postos credenciados. Fantástico. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2013/06/postos-com-combustivel-adulterado-superam-postos-

credenciados.html>. Acessado em 05 de julho de 2013. 
364 NÓRCIO, Lúcia. Operação Hidra desmonta esquema de adulteração de combustíveis em três estados. Agência 

Brasil. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-03-21/operacao-hidra-desmonta-esquema-de-

adulteracao-de-combustiveis-em-tres-estados>. Acesso em 14 de julho de 2013. 
365

 Agência Estado. NP faz maior operação contra combustível adulterado. Estado de São Paulo. Disponível em: 

<http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,anp-faz-maior-operacao-contra-combustivel-

adulterado,154029,0.htm>. Acesso em 14 de julho de 2013. 
366 PLANTONOW, Vladimir. ANP atuou 4 mil postos de combustível em 2012. Agência Brasil. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-02-08/anp-autuou-4-mil-postos-de-combustivel-em-2012>. Acesso em 

05 de maio de 2013. 
367 GUIMARÃES, Nilza Vaz. O Medo do combustível adulterado. O Carreteiro. Disponível em: 

http://www.revistaocarreteiro.com.br/modules/revista.php?recid=589. Acesso em 01 de setembro de 2013. 
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ativo do delito, contra quem este sistema se direcionará, é necessário máxima eficiência nas três 

fases da aplicação do Direito Penal: a edição da norma, a sua aplicação em um processo Penal 

adequado, pautado pela segurança, respeito à ampla defesa e ao contraditório e princípios 

processuais como a celeridade
368

 e eficiência, e uma execução da pena que puna adequadamente 

ao crime, auxilie na prevenção de novos delitos e, o mais importante, devolva à sociedade um 

homem que não volte à vida criminosa. 

 Não se pode ignorar, também, que para a eficiência da norma Penal é necessário que haja 

a precedência ou concomitância e outras medidas de controle social, a eficiente oferta de regras 

sociais e morais aos indivíduos em várias etapas da vida social, tornando-os cidadãos que não 

respeitem o ordenamento jurídico somente pela ameaça da pena, mas pelos valores morais 

internalizados
369

 e pela consciência da necessidade de harmonia social. 

 Grande atenção merece a edição das normas penais por ser o início da cadeia de atuação 

do Estado nesta seara devido à prevalência do princípio da legalidade, já que esta é a fonte por 

excelência do Direito Penal. 

  

5.2.      PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E INTERPRETAÇÃO DA NORMA PENAL 

 

Para garantia da eficiência do Direito Penal, é necessário uma forte atuação do legislador. 

Isto porque o ramo Penalista do Direito está dentre aqueles fortemente regidos pelo princípio da 

estrita legalidade, conforme se observa no artigo 5º, inciso XXXIX da Constituição Federal, que 

determina que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 

legal”, decorrente de um princípio da legalidade em sentido amplo
370

, consubstanciado no artigo 

5º, inciso II, da Carta Magna, que preconiza que “ninguém está obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.  

                                                             
368 Neste sentido, Carnelutti  assevera que “o tempo é um inimigo do Direito, contra o qual o juiz deve travar uma 

guerra sem tréguas” (CARNELUTTI, Francesco. Diritto e Processo. n° 234,  p. 356. Apud DINAMARCO, Cândido 

Range. A reforma do código de processo civil. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 138). 
369 TORON, Alberto Zacharias. Crimes hediondos: o mito da repressão Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1996. p. 113. 
370 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios constitucionais penais e processuais penais. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010. p. 83. 
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Como o ramo do Direito mais violento em termos de intervenção na vida do cidadão, no 

qual se utiliza de diminuição do gozo de Direitos fundamentais, cabe uma limitação igualmente 

intensa, a precedência da lei. Assim, não só o aplicador do Direito é limitado, como o cidadão 

tem segurança ao conhecer previamente a gama de ações às quais tem Direito de execução, e 

quais atos serão punidos de forma grave, uma certeza para agir dentro dos parâmetros da 

legalidade que confere liberdade psíquica ao cidadão, o qual não deve ficar preocupado com o 

casuísmo jurisprudencial, denominada por Ferrajoli como esfera intangível de liberdade
371

. 

O princípio da legalidade, ou da intervenção legalizada, é entendido por Muñoz Conde e 

Garcia Aran como um dos limites ao jus puniendi, ao lado do princípio da intervenção mínima
372

, 

evitando uma aplicação discricionária das penas pelo Estado, limitando a criminalização de 

condutas e fixando-as clara e previamente, as leis penais acabam por ser, em sua essência, 

“protetoras da liberdade e da igualdade individual”
373

. 

O princípio da legalidade Penal remete-se também ao princípio da anterioridade, devendo 

a incriminação do fato e a previsão legal abstrata da pena serem anteriores à conduta, criando o 

corolário da legalidade anterior, exposto no brocardo nullum crimen nulla poena sine lege 

escripta, sendo destacado por Greco como o mais importante deste ramo do Direito
374

, posição 

também defendida por Alberto Silva Franco, que o tem como sustentáculo dos demais princípios 

do Direito Penal
375

.  

É a lei, portanto, a fonte formal imediata do Direito Penal, sendo os costumes e princípios 

gerais meras fontes mediatas, instrumentos auxiliadores da interpretação da norma
376

 e até 

mesmo da própria produção legislativa. A matéria Penal, tanto a definição do crime quanto a 

cominação da pena é reserva legal
377

, somente havendo tipicidade da conduta com a perfeita 

                                                             
371 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo Penal. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 

p. 40. 
372 ARAN, Garcia e CONDE, Muñoz. Derecho Penal, parte general. Valência: Tirant lo Blanc, 1996, p. 107 apud 

JÚNIOR, Miguel Reale. Instituições de Direito Penal: parte geral. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 37. 
373 SILVA FERRÃO, F. A. F. Theoria do Direito Penal aplicada ao Código Penal portuguez. V 1. Lisboa, 1985 apud 
REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal: parte geral. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 36. 
374 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. v. 1. 6ª ed Niterói: Impetus, 2006. p. 99. 
375 FRANCO, Alberto Silva et al. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial. 5ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1995. p. 24. 
376 NUCCI, Guilherme de Souza. Princípios constitucionais penais e processuais penais. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010. p. 88/89. 
377 _________. Princípios constitucionais penais e processuais penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 

82. 
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adequação do ato ao tipo, o qual surge da norma e de valorações do julgador. A tipicidade penal 

bi-parte-se em “formal” e “conglobante”, sendo a tipicidade formal a perfeita adequação da 

conduta do agente à conduta prevista no tipo, o modelo abstrato, enquanto a tipicidade 

conglobante é a antinormatividade da conduta do agente (se contraria a norma penal, ou seja, se 

não é permitida ou imposta pela norma penal) junto à tipicidade material (a análise da 

significância do bem e da lesão no caso específico em tela). 

Há hodierna discussão a respeito do termo “estrita” no corolário da legalidade estrita, 

entendendo-se que o tipo penal não surge mais apenas da norma escrita, mas da construção do 

julgador sobre esta, uma vez que o legislador pode optar por fórmulas de descrição típica 

fechadas, que contém somente elementos descritivos do tipo, e abertas, que contém elementos 

normativos, que dependem de valoração cultural ou jurídica, e subjetivos, havendo a valoração 

do elemento subjetivo, vontade, do agente
378

.  

Há uma impossibilidade de fixação de todos os tipos penais como fechados, dada a 

riqueza de situações fáticas imprevisíveis ao legislador, que deve, por política criminal e técnica 

legislativa, determinar tipos abertos e tipos fechados de acordo com a necessidade de cada 

situação, estando proibido de criar tipos excessivamente abertos, que firam a anterioridade e 

previsibilidade que se exige para a norma incriminadora, como o faria, por exemplo, se 

resolvesse criminalizar simplesmente “qualquer ato participante da cadeia econômica de 

produção e revenda de combustíveis que tivesse impacto negativo na ordem econômica e 

tributária ou no meio ambiente”. É necessário uma mínima definição do conteúdo e limites da 

norma penal pelo texto legal, sendo ainda a lei a origem da proibição normativa. 

Como bem aponta Nucci, tal princípio tem por principal objetivo a garantia contra abusos 

do Estado na esfera legislativa, com a redação do tipo penal incriminador, e na juridiária, 

evitando-se a aplicação dos tipos extremamente abertos
379

. 

Portanto, o indivíduo só pode ser acusado pelo cometimento de crimes que se adéquem 

com exatidão ao determinado no tipo Penal, advindo disto a necessidade de um texto técnico e 

que abarque todas as situações danosas aos bens, valores e princípios que se busca proteger, ou 

                                                             
378 __________. Princípios constitucionais penais e processuais penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 

84. 
379 __________. Princípios constitucionais penais e processuais penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 

85. 
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que possibilite a valoração destas situações ao juiz competente para a persecução penal, se assim 

for o melhor entendimento político e técnico, bem preveja como supra dúvidas e incoerências na 

aplicação e no processamento do delito, para também melhor aproveitar os recursos do Estado na 

persecução criminal.  

A interpretação em prejuízo ao acusado é limitada no Direito Penal, vedando-se a 

criminalização de conduta não previamente prevista em tipo Penal ou qualquer outro ato que 

signifique usurpação da competência do legislador pelo poder judiciário. Resta impedida pelo 

princípio da legalidade no Direito Penal a interpretação extensiva
380

 de Direito material em 

prejuízo ao acusado, que venha alterar o mens legis, a vontade da lei, desvirtuando a dimensão 

pretendida pelo legislador à norma.  

Determina-se, também, pelo princípio da legalidade, a proibição da analogia in malam 

partem
381

 e de incriminações vagas e indeterminadas, ou seja, a exigência da redação precisa da 

conduta criminosa, reverenciada no brocardo nullum crimem nulla poena sine lege certa. 

Tal proibição se vincula à exigência de lei certa e clara para que se verifique o crime, 

estando o juiz vinculado ao texto normativo, podendo-o restringir, declará-lo, mas nunca excedê-

lo quando em prejuízo do réu para a proibição/criminalização de condutas, sob pena de tomar 

para si competência do poder legislativo e de criar um ambiente de insegurança jurídica, com a 

possibilidade de múltiplas e incompatíveis decisões sobre casos idênticos e da aplicação de forte 

carga de subjetivismo, que não decorreria apenas das escolhas morais particulares do julgador, 

mas poderia advir do clamor social.  

Observa-se, no entanto, que tais proibições na exegese da norma Penal são relativizadas 

quando o próprio legislador excepciona a possibilidade de o aplicador da norma expressamente 

estender a norma ou aplicar a analogia, como no crime tipificado no artigo 251 do Código 

Penal
382

. 

                                                             
380 Segundo Andrei Zenkner Schmidt, as possibilidades interpretativas podem ser classificadas de diversas formas, 
sendo uma a que relaciona-se com o resultado da atividade exegética, podendo esta ser declarativa, restritiva ou 

extensiva (SCHMIDT, Andrei Zenkner. O princípio da legalidade Penal no estado democrático de Direito. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 186). 
381 Para Magalhães Noronha, a analogia é uma espécie de interpretação extensiva (NORONHA, Edgard Magalhães. 

Direito Penal, v. 1. São Paulo: Saraiva, 1965. p. 83). 
382 Art. 251 - Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou 

simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos: 

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa. 
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No cenário de constitucionalização do Direito, verifica-se um rompimento com o antigo 

modelo de interpretação das normas, de cunho objetivista, reprodutivo, com matizes 

juspositivistas, bem representado pelos métodos desenvolvidos por Savigny, e uma passagem 

para a influência da semiótica, em modelos que ultrapassam a reprodução e buscam a 

compreensão.  

Ao mesmo tempo em que não se pode confundir vigência e validade de normas, não se 

pode confundir a norma com seu texto, já que aquela é tão somente o resultado da atividade 

interpretativa deste
383

. 

Neste sentido é Elísio Bastos, que supera a idéia da atividade exegética como 

reconstrutora, e para quem interpretar seria “ato de verdadeira criação, concretização, construção 

inicial do Direito”, sendo a norma não mero pressuposto da interpretação, mas seu resultado, bem 

como também a interpretação revigoraria as normas jurídicas, “adequando-as à realidade social e 

política do tempo em que passa a incidir sobre os fatos concretos do dia-a-dia”
384

, requisito para a 

efetividade do Direito, que só pode regular as condutas dos participantes de uma sociedade se 

estiver coerente com a vigente realidade social. 

Assim, verificamos o surgimento e destaque de duas espécies de nova hermenêutica, a 

tópica e o método concretista, de Friedrich Müller, com inspiração advinda da primeira, 

reparando-a, procurando estruturar e racionalizar o processo de concretização da norma, 

vinculando a interpretação, que havia sido deixada aberta pela tópica, não deixando se exaurir a 

normatividade da Constituição. 

Neste último modelo, a interpretação da norma é concretização, e concretização é 

interpretação, sendo a norma não só o texto contido na regra normativa, fazendo com que a 

interpretação/concretização transcenda a interpretação textual. Seu método abrange todos os 

meios que possibilitem a concretização da norma e a realização do Direito 

                                                             
383 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do 

Direito. 9ª ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2009. p. 225. 
384 BASTOS, Elísio. Interpretação constitucional: a quem cabe a tarefa de concretizá-la?. Revista de Direito 

Constitucional e Internacional: Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. Ano 10. Nº 41. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002. p. 245/246. 
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 Em tempo, de acordo com o disposto artigo 5º da Lei de Introdução às normas do Direito 

Brasileiro
385

 (outrora Lei de Introdução ao Código Civil), não haveria mera liberalidade do 

exegeta, mas obrigação, em procurar cumprir a finalidade da norma. 

Há ainda que se entender o ordenamento jurídico como um todo, tendo que se levar em 

conta seu direcionamento e confrontá-lo com a lei, que não pode ser entendida isolada, devendo, 

como exposto, ser lida à luz da Constituição, mas também de todas as demais leis, princípios e 

valores. Neste sentido, ensina Juarez Freitas que as partes do sistema são conexas entre sí, 

fazendo com que a exegese acabe por aplicar, direta ou indiretamente, os princípios, regras e 

valores componentes da totalidade do Direito
386

.  

Todavia, mesmo esta nova interpretação, visando a concretização dos interesses 

constitucionais, o que, no Direito Penal revela-se em uma atividade exegética voltada à proteção 

dos bens jurídicos constitucionais, encontra limite no já citado princípio constitucional da 

legalidade. 

Por mais que a predeterminação normativa não seja mais absoluta, como se observa na 

multiplicação de tipos penais em aberto, como é o caso do artigo 1º da Lei nº 8.176, e a atividade 

do interprete deva ser mais valorizada
387

, concretizando de forma mais incisiva os objetivos do 

Direito Penal, não pode ser ignorada a necessidade da lei anterior, ou melhor, de uma boa lei 

anterior, que tipifique as condutas que necessitam ser tipificadas, sem contradições ou 

obscurantismos.  

Deste modo, dadas as limitações impostas pelo princípio da legalidade em matéria Penal, 

o endurecimento do tratamento criminal de determinados atos, passando pela ampliação do raio 

de ação do tipo Penal, deve iniciar-se pela reforma legislativa, para que não se lesionem garantias 

indissociáveis do Estado Constitucional de Direito. 

 

5.3. PROPOSTAS DE REFORMA LEGISLATIVA 

                                                             
385 Art. 5º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. 
386 FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do Direito. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 70. 
387 DEOADATO, Felipe Augusto de Negreiros. Qual o caminho seguro para uma Gesamte Strafrechtswissenschaft 

nesses tempos de fatos puníveis secundários? In: D’AVILA, Fábio Roberto e SOUZA, Paulo Vinicius Sporleder de 

(coord.) Direito Penal secundário: estudos sobre crimes econômicos, ambientais, informáticos e outras questões. 

São Paulo: RT/Coimbra, 2006. p. 165. 
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A norma jurídica não tem por objetivo apenas a determinação de conduta, sendo esta, na 

verdade, o instrumento de ação da norma, seu objetivo imediato, visando, de forma mediata e 

mais importante, a realização de determinados objetivos
388

, tendo o Direito Penal pós-

constitucionalização do Direito a finalidade de proteção subsidiária dos bens jurídicos 

constitucionais, impondo-se ao legislador, como também ao intérprete, o reajustamento 

permanente das leis aos fatos e às exigências da Justiça
389

, quando estes se modificam. 

Assim, no afã de tornar mais eficiente o combate à adulteração, foram apresentados 

projetos de lei visando a alteração e ampliação do tipo Penal do artigo 1º, I, da Lei nº 

8.176/1991
390

: o Projeto de Lei 1.336/2003
391

, de autoria do parlamentar Alceu Collares, do PDT 

do Rio Grande do Sul;  o Projeto de Lei nº 2.498/2003, proposto pela Comissão Parlamentar de 

Inquérito que investigou operações no setor de combustíveis relacionadas com a sonegação fiscal 

de tributos e adulteração, dentre outros delitos; Projeto de Lei nº 6.974/2006
392

, do deputado 

Dimas Ramalho, PPS de São Paulo; Projeto de Lei nº 1.678/2007
393

, de autoria do deputado 

Carlos Bezerra, do PMDB do Mato Grosso; e o recente Projeto de Lei nº 517/2011
394

, proposto 

pelo deputado “Dr. Aluizio”, do Partido Verde do Rio de Janeiro.  

O Projeto de Lei nº 1.336/2003 objetiva a tipificação da conduta da adulteração de 

combustíveis, no caso desta ter um elemento subjetivo especial, um dolo específico, de “enganar 

e obter vantagem”, alterando-se o Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal) para inclusão do 

artigo 175-A
395

.  

                                                             
388 RISTER, Carla Abrantkoski. Direito ao desenvolvimento: antecedentes, significado e consequências. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2007. p 10. 
389 REALE, Miguel. Eficácia (filosofia do Direito) In: Enciclopédia Saraiva do Direito. v. 30. São Paulo: Saraiva, 

1997. p. 186. 
390 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Entendendo a Adulteração de Combustíveis. São Paulo: MPF, 2006. 

Disponível em <www.prsp.mpf.gov.br>. Acesso em 10 de dezembro de 2012. p. 79 e seguintes. 
391 BRASIL. Projeto de Lei nº 1.336/2003. Disponível em www.camara.gov.br. Acessa em 20 de dezembro de 2012. 
392 BRASIL. Projeto de Lei nº 6.974/2006. Disponível em www.camara.gov.br. Acesso em 20 de dezembro de 2012. 
393

 BRASIL. Projeto de Lei nº 1.678/2007. Disponível em www.camara.gov.br. Acesso em 20 de dezembro de 2012. 
394 BRASIL, Projeto de Lei nº 517/2011. Disponível em www.camara.gov.br. Acesso em 20 de dezembro de 2012. 
395 “Art. 175-A. Adulterar combustíveis, com o intuito de enganar e obter vantagem. 

Pena – reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.” 

§ 1º A pena aumenta-se de um terço até a metade: 

I – Se há concurso de duas ou mais pessoas; 

II – Se o crime é cometido com o intuito de obter lucro em proveito próprio ou alheio; 

III - dissimular-se a natureza ilícita do procedimento; 
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Em parecer exarado pelo deputado Ibrahim Abi-Ackel perante a Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados e aprovado por este órgão, 

recomendou-se a rejeição do projeto, apesar de não conter vício de inconstitucionalidade, 

antijuridicidade ou de técnica legislativa, para se dar preferência ao PL nº 2498/2003, que trataria 

de maneira mais completa o problema enfrentado e para que a questão da adulteração continue a 

ser enfrentada na lei  extravagante
396

 . O Parecer data de 2004, tendo sido aprovado pela CCJC 

em 2005, estando o projeto sem andamentos significativos desde esta data. 

O Projeto nº 6.974/2006 apenas modificaria a pena do crime de detenção para reclusão e 

aumenta seu mínimo para dois anos, afirmando a justificativa apresentada pelo congressista 

proponente que tal alteração visa punir mais rigorosamente o delito e retirar a possibilidade de 

concessão do benefício da suspensão condicional do processo
397

. A seu tempo, a proposta 

legislativa nº 1.678/2007 acrescenta um parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 8.176/1991
398

, que 

criminaliza, a exemplo do PL nº 1.336/2003, a conduta de adulteração de combustível carburante, 

embora não traga a figura do fim específico, aplicando-se a mesma pena do caput do artigo 1º da 

Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica. Já o Projeto de Lei nº 517/2011 visa apenas a 

inclusão de uma figura qualificada no delito, no caso de adulteração que ocorra em postos de 

abastecimentos de combustíveis
399

. 

Destaca-se por ser mais abrangente e estruturada, portanto, dentre as propostas, a 

proveniente do PL nº 2498/2003, que acatou parcialmente proposição do Grupo de Combate à 

Adulteração de Combustíveis do Ministério Público Federal em São Paulo, in verbis
400

: 

                                                             
396 Disponível em 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=220582&filename=Tramitacao-

PL+1336/2003>. Acesso em 14 de maio de 2013. 
397 Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=392063&filename=PL+6974/2006. 

Acessado em 14 de maio de 2013. 
398 Art. 1º.(...) 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem  altera, fora das especificações legais, combustível  derivado de 

petróleo, gás natural, biocombustível, ou  qualquer combustível líqüido carburante.  Pena: detenção de um a cinco 
anos."  
399 Art. 1º Esta Lei visa a agravar a pena dos crimes de adulteração de combustível.  

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:  

“Art.  1º (...) 

Parágrafo único. Se a adulteração ocorrer em postos de abastecimento de combustíveis:  

Pena – Reclusão, de dois a seis anos, e multa (NR).” 
400 BRASIL. Projeto de Lei nº 2.498/2003. Diário da Câmara dos Deputados, 26/11/2003, p. 63.820. Disponível em 

www.camara.gov.br. Acesso em 20 de dezembro de 2012 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=392063&filename=PL+6974/2006
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Altera a Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991, tipificando a adulteração de 

combustíveis. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º. Esta lei tipifica a adulteração de combustíveis. 

Art. 2º. O art. 1º. Da Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 1º(...) 

I – adquirir, estocar, distribuir, transportar, industrializar, formular, vender ou revender 

derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado 
carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, sem autorização do órgão 

competente ou em desacordo com as normas estabelecidas em leis ou regulamentos; 

II –( ...) 

III – misturar, adulterar e alterar de qualquer modo a composição de derivados de 

petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico hidratado carburante e 

demais combustíveis líquidos carburantes, em desacordo com as normas estabelecidas 

em leis ou regulamentos;. 

Pena – reclusão, de 2 a 5 anos. 

Parágrafo Único – se o crime descrito no caput é culposo: 

Pena – detenção de 1 a 3 anos e multa (NR)” 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Na justificativa
401

, apresentada quando da proposição do projeto e assinada pelo deputado 

Carlos Santana, presidente da “Comissão Parlamentar de Inquérito com a Finalidade de 

Investigar Operações no Setor de Combustíveis relacionadas com a Sonegação de Tributos, 

Máfia, Adulteração e Suposta indústria de Liminares”, e pelo deputado Carlos Melles, relator da 

CPI, afirmou-se que esta proposição visa a correção da redação genérica da norma atual, que 

estaria sendo equivocadamente interpretada com a consideração da atipicidade da conduta dos 

adulteradores dos combustíveis. Destaca-se ainda nas razões da proposta a tipificação de outras 

condutas, como a formulação da adulteração e estocagem e transporte dos combustíveis 

adulterados. 

Deste modo, um dos principais pontos a serem observados na proposta é a ampliação das 

condutas criminalizadas, com acréscimo de novos fatos ao tipo Penal. Para a constituição de um 

fato típico, é necessário que haja uma conduta dolosa ou culposa, um resultado, seja dano, seja a 
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promoção de perigo, nexo causal entre a conduta e o resultado e tipicidade, a correspondência 

entre o fato praticado e a descrição da norma Penal
402

.  

Graças ao princípio da legalidade, que se manifesta na técnica da tipicidade, o tipo Penal é 

um dos limites da atuação do poder dos governantes e julgadores
403

, podendo o Estado apenas 

atuar na seara criminal contra condutas perfeitamente adequadas ao tipo anteriormente disposto, 

sendo proibida a analogia para criminalização de uma conduta, conforme farta jurisprudência, 

inclusive do Supremo Tribunal Federal
404

.  

                                                                                                                                                                                                     
401 Disponível em 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=0AA1A3C6E707BE54C9A20DF3BA

E6974F.node2?codteor=180904&filename=PL+2498/2003>. Acesso em 14 de maio de 2013. 
402 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal volume I: Parte geral. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 256.  
403 LUISI, Luiz. O tipo Penal, a teoria finalista e a nova legislação Penal. Porto Alegre: Fabris, 1987. p. 13 
404 EMENTA: Inquérito. 1. Denúncia originariamente oferecida pela Procuradoria-Regional da República da 5ª 

Região contra deputado estadual. 2. Remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (STF) em face da eleição do 

denunciado como deputado federal. 3. Parlamentar denunciado pela suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 

171, § 3o). Peça acusatória que descreve a suposta conduta de facilitação do uso de "cola eletrônica" em concurso 

vestibular (utilização de escuta eletrônica pelo qual alguns candidatos - entre outros, a filha do denunciado - teriam 
recebido as respostas das questões da prova do vestibular de professores contratados para tal fim). 4. O Ministério 

Público Federal (MPF) manifestou-se pela configuração da conduta delitiva como falsidade ideológica (CP, art. 299) 

e não mais como estelionato. 5. A tese vencedora, sistematizada no voto do Min. Gilmar Mendes, apresentou os 

seguintes elementos: i) impossibilidade de enquadramento da conduta do denunciado no delito de falsidade 

ideológica, mesmo sob a modalidade de "inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar Direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante"; ii) embora seja evidente 

que a declaração fora obtida por meio reprovável, não há como classificar o ato declaratório como falso; iii) o tipo 

Penal constitui importante mecanismo de garantia do acusado. Não é possível abranger como criminosas condutas 

que não tenham pertinência em relação à conformação estrita do enunciado Penal. Não se pode pretender a aplicação 

da analogia para abarcar hipótese não mencionada no dispositivo legal (analogia in malam partem). Deve-se adotar o 

fundamento constitucional do princípio da legalidade na esfera Penal. Por mais reprovável que seja a lamentável 
prática da "cola eletrônica", a persecução Penal não pode ser legitimamente instaurada sem o atendimento mínimo 

dos Direitos e garantias constitucionais vigentes em nosso Estado Democrático de Direito. 6. A tese vencida, iniciada 

pelo Min. Carlos Britto, e acompanhada pelos Ministros Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa e Marco Aurélio, 

baseou-se nos seguintes argumentos: i) o acusado se defende de fatos, e não da respectiva capitulação jurídica. É 

indiferente à defesa do acusado a circunstância de a denúncia haver inicialmente falado de estelionato, enquanto sua 

ratificação, pelo Procurador-Geral da República, redefiniu a questão para focá-la na perspectiva da falsidade 

ideológica. Para a tese vencida, os fatos narrados não passaram por nenhuma outra versão, permitindo, assim, o 

desembaraçado manejo das garantias do contraditório e da ampla defesa; ii) o caso tem potencialidade de acarretar 

prejuízo patrimonial de dupla face: à Universidade Federal da Paraíba, relativamente ao custeio dos estudos de 

alunos despreparados para o curso a que se habilitariam por modo desonesto, de parelha com o eventual dever de 

anular provas já realizadas, e, assim instaurar novo certame público; e àqueles alunos que, no número exato dos 

"fraudadores", deixariam de ser aprovados no vestibular; iii) incidência de todos os elementos conceituais do crime 
de estelionato: obtenção de vantagem ilícita, que, diante do silêncio da legislação Penal, pode ser de natureza 

patrimonial, ou pessoal; infligência de prejuízo alheio, que há de ser de índole patrimonial ou por qualquer forma 

redutível a pecúnia, pois o crime de estelionato insere-se no Título do Código Penal destinado à proteção do 

patrimônio; utilização de meio fraudulento; e induzimento ou manutenção de alguém em erro; iv) seja no delito de 

estelionato, ou no de falso, a denúncia parece robusta o suficiente para instaurar a ação Penal; e, por fim, v) a 

tramitação de projeto de lei no Congresso Nacional para instituir um tipo criminal específico para a cola eletrônica 

não se traduz no reconhecimento da atipicidade da conduta do acusado. 7. Denúncia rejeitada, por maioria, por 

reconhecimento da atipicidade da conduta descrita nos autos como "cola eletrônica". (Inq 1145, Relator(a):  Min. 
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Percebem-se, portanto, equívocos jurídicos quando da justificativa em relação ao suposto 

erro exegético quanto à tipicidade da conduta de adulterar, propriamente dito, os combustíveis. 

Não há erro no atual entendimento jurisprudencial da atipicidade da conduta de adulterar 

combustíveis, posto a própria norma Penal ser lacônica, não criminalizando esta e outras 

condutas de igual periculosidade e muitas vezes essenciais para o cometimento daquelas previstas 

no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/1991. 

Para que sejam Penalmente processadas, condutas como a formulação da adulteração e a 

própria modificação do combustível, além do transporte, estoque e industrialização, dependem de 

enquadramento no tipo, o que é realizado pelo Projeto de Lei nº 2498/2003. 

Na norma atual, o agente transportador do combustível em desconformidade somente 

seria culpabilizado se esta fosse entendida como atividade integrante da ação nuclear, como o 

transporte, que faria parte da distribuição, embora haja jurisprudência que rejeite este 

entendimento, vendo-o como mero fato atípico, no máximo como ato preparatório da conduta 

delitiva. 

 O Iter criminis, ou jornada do crime, compõe-se de várias fases
405

, surgindo na cogitação 

ou cognição, a concepção do crime; passando à decisão, ambas não alcançadas pela tipicidade, 

prevalecendo o princípio cogitationis poenam nemo patitur
406407

, em sequência, a preparação, 

igualmente sem punição em nosso sistema. Posteriormente, ocorreriam a execução, a 

consumação e o exaurimento
408

. 

 Como atos preparatórios e executórios são o limiar da relevância Penal dos atos 

cometidos pelo agente, necessário faz-se sua distinção, sendo o mais aceita o critério material 

                                                                                                                                                                                                     
MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2006, 

DJe-060 DIVULG 03-04-2008 PUBLIC 04-04-2008 EMENT VOL-02313-01 PP-00026 RTJ VOL-00204-01 PP-

00055) 
405 Mirabete, ao seu turno, tem visão mais limitada do iter criminis, dividindo-o apenas em fase interna, limitada 

apenas à cogitação, e externa, composta pelos atos preparatórios, execução e consumação, entendendo que o 

exaurimento não faz parte do caminho do crime (MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal: parte geral. 

17ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 156). Por sua vez, Damásio de Jesus fraciona o iter criminis em cogitação, atos 
preparatórios, execução e consumação (JESUS, Damásio E. de. Direito Penal volume I: Parte geral. 30ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009.  p. 327). Todavia, sustentam também que a idealização do crime e os atos preparatórios não 

são puníveis.  
406 O pensamento não pode ser punido. 
407 PIERANGELI, José Henrique  e ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Da tentativa: doutrina e jurisprudência. 5ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p 14 .  
408 __________. Manual de Direito Penal brasileiro: parte geral. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 

700.  
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para tanto, consistente na avaliação do momento em que o bem jurídico protegido é posto em 

perigo. Por este critério, sendo o crime ato que lesiona ou ameaça bem jurídico, um agir que não 

constitua ameaça ou lesão deve ser considerado mero ato preparatório. Em paralelo, formou-se a 

teoria formal, ou formal-objetiva, que reputa como início da execução o início do fato típico
409

.  

O critério objetivo era visto como utilizado pelo Código Penal, sendo o mais adotado pela 

doutrina majoritária, a qual passou a perceber sua fragilidade, uma vez que atos preparatórios 

também poderiam representar perigo ao bem jurídico Penalmente tutelado. Bittencourt e Muñoz 

identificam que se tem aceito incluir na tentativa, e, portanto, na execução, as ações que são parte 

integrante da ação típica devido à sua vinculação necessária com esta
410

, mesmo que não sejam as 

descritas na lei. Já Damásio defende a adoção do critério objetivo-individual de Welzel e 

Zaffaroni em detrimento às teorias material e formal-objetiva. A teoria objetivo-individual 

diferencia o início da execução do crime, na qual estão contidos os atos imediatamente anteriores 

ao início da execução da conduta típica, do próprio início desta
411

. 

Ocorre, no entanto, a possibilidade de surgimento de vários entendimentos para a 

marcação do início execução da execução do delito do artigo 1º da Lei nº 8.176/1991 na 

jurisprudência, bem como da inclusão de ações dentro dos atos de revenda, aquisição e 

distribuição, abrangendo ou deixando de abranger certas ações, o que constituiria um casuísmo 

jurisdicional, onde não haveria há segurança aos cidadãos de quais condutas seriam incriminadas, 

nem a garantia de que aquelas efetivamente condutas danosas serão consideradas típicas, gerando 

um restrição indevida na liberdade de autodeterminação dos membros da sociedade e uma 

potencial vulneração dos bens jurídicos protegidos.  

Daí o acerto do Projeto de Lei nº 2498/2003: já que o legislador escolheu, para maior 

segurança, a especificação das condutas consideradas criminosas na situação em questão, amplia-

se o rol de condutas incriminadas para abarcar todas as que realmente provoquem perigo aos bens 

jurídicos cuja proteção a lei em específico pretende. 

Deve-se destacar a criminalização, com a alteração do inciso I do artigo 1º da Lei nº 

8.176/1991, da formulação de combustíveis e de derivados do petróleo, que podem ser utilizados 

                                                             
409 BITTENCOURT, Cezar Roberto e CONDE, Francisco Muñoz. Teoria geral do delito. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2004. p. 472 
410 __________. Teoria geral do delito. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 473. 
411 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal volume I: Parte geral. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 329. 
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para a adulteração, fora dos parâmetros normatizados, criminalizando-se, assim, a 

instrumentalização dos delitos subsequentes. 

Observe-se que, no mesmo objetivo de garantia da melhor eficiência da proteção Penal, 

também se buscou o aumento da pena mínima estipulada, do texto original do Ministério Público 

paulista, embora tenha sido rejeitada a estipulação da competência para processamento do feito, 

que, pela redação proposta à Comissão de Inquérito Parlamentar, seria da Justiça Federal. 

Dirimindo, deste modo, o conflito de competência entre a Justiça Estadual, entendimento que 

domina a jurisprudência pátria recente, e a Federal, concepção defendida especialmente pelo 

Ministério Público Federal que, por conseqüência, advoga sua própria atribuição para o 

acompanhamento das investigações e apresentação de denúncias, sendo neste sentido uma parte 

da doutrina e diminuta jurisprudência, como já se observou. 

Quanto à mudança do mínimo da pena, de um para dois anos, um de seus efeitos 

imediatos dar-se-ia na impossibilidade de concessão da medida desPenalizadora da suspensão 

condicional do processo, pois o artigo 89 da Lei 9.099/95
412

, que define o benefício, determina 

que o increpado deve ser denunciado por crime cuja pena mínima seja de um ano ou menos, além 

de ausência de outros feitos penais em seu desfavor e de condenação por outro crime, bem como 

cumpridos os requisitos para a suspensão da pena, instituído no artigo 77 do Código Penal, quais 

sejam: não ser reincidente em crime doloso, ter culpabilidade, antecedentes, conduta social e 

                                                             
412 Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 1 (um) ano, abrangidas ou não por 

esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por 2 (dois) a 4 

(quatro) anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, 

presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). 

§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá 

suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições: 

I – reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; 

II – proibição de frequentar determinados lugares; 

III – proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; 

IV – comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. 

§ 2º O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à 
situação pessoal do acusado. 

§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não 

efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. 

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou 

descumprir qualquer outra condição imposta. 

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. 

§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. 

§ 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. 
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motivos e  circunstâncias do crime que autorizem a concessão do benefício, o que depende de 

uma avaliação subjetiva do julgador.  

O Sursis processual, como assim também é denominado, é a normatização de uma 

tendência do Direito Penal brasileiro: possibilitar a composição de vontades nos crimes de 

pequeno potencial ofensivo, ao qual se destinaria a transação Penal
413

 incidente sobre o ius 

puniendi do Estado, ou médio potencial, ao qual se aplica a suspensão condicional do processo, 

incidente sobre o exercício da ação Penal pelo Ministério Público, e relegar o conflito, a 

imposição punitiva, à criminalidade grave
414

, tendo por base o artigo 129, inciso I, da 

Constituição Federal
415

. 

Ocorre que nosso sistema adotou, como critério para classificação das infrações como de 

menor potencial ofensivo o critério da quantidade da pena cominada no tipo, compreendendo 

nesta classe os delitos com pena máxima igual ou inferior a um ano, conforme se observa na Lei 

nº 9.099/1995, utilizando o mesmo critério na concessão do livramento condicional do processo, 

um critério objetivo que não contempla de forma segura a gravidade do crime e a qualidade do 

interesse Penalmente tutelado
416

. 

A modificação da quantia da pena, que busca tornar mais efetiva a punição, com o maior 

tempo de encarceramento do criminoso, e demonstra a maior reprovabilidade social do delito, 

não poderia dar-se, no entanto, de maneira descabida e excessiva, sob pena de se aplicar um 

excessivo preço para a obtenção do benefício que se busca, que é a paz social e a proteção de 

Direitos fundamentais, obtendo-se penas desproporcionais à gravidade do delito
417

. 

Este é um outro viés do princípio da proporcionalidade no Direito Penal: não só verificar 

se o bem jurídico em questão tem dignidade o suficiente e sofre um ataque satisfatório à 

                                                             
413 Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 

I – juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento 

e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os 

procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos 

por turmas de juízes de primeiro grau; (...) 
414

 GOMES, Luiz Flávio. Suspensão condicional do processo Penal: a representação nas lesões corporais, sob a 

perspectiva do novo modelo de justiça criminal. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 30, 150/152. 
415 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

I – promover, privativamente, a ação Penal pública, na forma da lei; (...) 
416 PRADO, Geraldo. Elementos para uma análise crítica da transação Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 

p. 126 
417 MATEU, Juan Carlos Carbonell. Derecho Penal: concepto Y princípios fundamentales. 3ª ed. Valencia: Tirant lo 

Blanch, 1999. p. 210. 
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intervenção deste que é o ramo “bélico” do Direito, mas se tal intervenção faz-se na proporção 

destes dois elementos.  O legislador não só está sob a vedação da imposição de penas desumanas, 

sob pena de violação do princípio-valor da dignidade da pessoa humana, mas também está 

impossibilitado de estabelecer penas desproporcionais ao delito
418

, observando-se que a própria 

desproporcionalidade geraria, em sí, uma pena degradante. 

A pena, manifestação da violência legitimada do estado enquanto sanção a um mal injusto 

cometido contra a ordem jurídica, manifestado no desacato a uma norma criminal proibitiva, 

justifica-se em sua finalidade, a qual é objeto de duas principais teorias: teoria absoluta da pena, 

que prega uma função retributiva, e teoria relativa, que prega o caráter preventivo da sanção 

Penal. 

A Primeira teoria preocupa-se apenas com o caráter retribucionista da pena enquanto um 

mal eticamente tolerável praticado pelo Estado, que é obrigado a impor a punição, utilizado como 

resposta a um mal eticamente reprovável perpetrado pelo agente criminoso, justificando-se 

somente pela necessidade social de oferecimento de resposta a um comportamento danoso. A 

pena não teria por objetivo a recuperação do condenado ou para sua reinserção social, mas é um 

castigo, uma retribuição por um mal afligido por quem a recebe, que se justifica pela reafirmação 

de um valor consagrado pela lei
419

.  

Atualmente, a retribuição jurídica está ligada à proporção da pena ao injusto culpável, 

segundo um princípio de justiça distributiva, não sendo simples materialização de uma vingança 

social desenfreada, mas, antes, limitando a atuação estatal ao utilizar a magnitude do delito para 

fundamentação e limitação da penitência
420

, fazendo com que o poder punitivo do Estado seja 

limitado pela culpabilidade do condenado
421

.  

Todavia, é necessário, no Estado de Direito Constitucional, que a pena tenha maiores 

atribuições que a simples limitação de Direitos fundamentais pela retribuição ao crime cometido. 

Assim, fortalece-se o foco sobre a teoria relativa, que entende que a pena como um mal 

                                                             
418 BACIGALUPO, Enrique. Justicia Penal Y derechos fundamentales. Madrid: Marcial Pons, 2002. p. 96. 
419 REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal: parte geral. v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 

57/58. 
420 PRADO, Luis Regis. Curso de Direito Penal brasileiro. Volume 1: parte geral, arts. 1.° a 120. 6ª  ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 526/527. 
421 TORON, Alberto Zacharias. Crimes hediondos: o mito da repressão Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1996. p.  112. 
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necessário, e, portanto, eticamente aceitável, para prevenção de futuros males injustos, buscando, 

na medida do possível, inibir novos atos ilícitos. 

Esta função da pena se dá como prevenção geral, aplicável à sociedade em geral, e 

prevenção especial ou específica, contra o infrator. Na primeira, a penitência atua como 

instrumento psicológico coator, intimidando as pessoas para que ignorem e reprimam eventuais 

ou permanentes impulsos para o cometimento de delitos
422

, sendo esta a função de prevenção 

geral negativa, utilitária, ou, ainda, atua para criar um quadro ético comum, com a valorização de 

determinados bens jurídicos, sendo esta a função de prevenção geral positiva. Na prevenção 

específica, aplicada ao infrator, a pena buscaria reeduca-lo e ressocializa-lo, sendo esta a 

prevenção especial positiva, e simplesmente castiga-lo, prevenção especial negativa, que engloba 

o caráter retributivo da pena oriundo da teoria absoluta. 

Todas as teorias expostas sofrem severas críticas doutrinárias quanto aos limites da pena, 

à verificação de que não teria esta apenas uma função específica ou às implicações da sua 

utilização como meio de controle social e sobre a liberdade de pensamento firmando uma 

lealdade ao Direito que não necessariamente passaria pela proteção de bens jurídicos importantes.  

Esta situação levou à formulação de teorias mistas, aproveitando pontos positivos das 

anteriores
423

, vide a teoria unificadora de Claus Roxin, que toma a pena com função retributiva e 

preventiva, na qual se integra a ressocialização, mas para o cumprimento de políticas públicas 

subsidiárias consistentes em uma proteção subsidiária de bens jurídicos. Assim, a pena tem 

função preventiva geral em sua cominação na elaboração da lei Penal e preventivas específicas 

em sua execução, estando sua aplicação em trânsito entre as duas classes de funções
424

. 

O aumento da pena deve avaliar as funções da penitência e justifica-se pelo 

reconhecimento dos danos causados pelo crime da adulteração de combustíveis e, sobretudo, pelo 

reconhecimento do valor intrínseco dos bens jurídicos afetados pelo ilícito. Se o artigo 1º da Lei 

8.176/1991 fora elaborado para desestimular a utilização de gás de cozinha em veículos 

automotores, como se observava nos debates do projeto de lei que o originou, atualmente se 

                                                             
422 ALAGIA, Alejandro; BATISTA, Nilo; ZAFFARONI, Eugenio Raúl; e SLOKAR, Alejandro. Direito Penal 

brasileiro: I. Rio de Janeiro: Revan, 2003. p. 117. 
423 ROXIN, Claus. Problemas básicos del derecho Penal. Tradução de Diego-Manuel Luzón Peña. Madrid: Réus, 

1976. p. 19. 
424 ROXIN, Claus. Derecho Penal: parte general. Tomo I. Tradução e notas de Diego-Manual Luzón Pena, Miguel 

Díaz y García Conlledo e Javier de Vicente Remesal. 2ª ed. Madri: Civitas, 2003. p. 96/98. 
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observa que o crime atinge bens jurídicos imprescindíveis, coletivos, como o meio ambiente, a 

ordem econômica e as relações de consumo, sendo praticado em larga escala, não apenas pelo 

particular, mas por verdadeiras organizações criminosas
425

, devendo-se adequar o tipo Penal à 

realidade que já se demonstrava na época de sua publicação e posteriormente se tornou mais 

patente.  

Não se trata de inflar o tipo Penal apenas por uma sensação não empírica de que penas 

maiores levariam a uma baixa criminalidade, mas adequar o quantum em abstrato da pena à 

importância dos bens jurídicos protegidos pelo tipo Penal em comento e em comparação às penas 

cominadas a crimes que atingem outros bens jurídicos de menor valoração, reconhecendo que as 

penas oriundas de crimes contra bens jurídicos coletivos, como o meio ambiente, tem função 

repressiva, preventiva, crucial ao se lidar com bens de difícil reparação, reparadora e 

simbólica
426

, de caráter educativo de promoção de internalização da importância dos bens 

jurídicos defendidos e criação de uma ética funcional, como ocorreu na Espanha em relação a 

crimes ecológicos
427

. Tal função simbólica, todavia, pode assumir uma face negativa de 

falseamento da realidade e mascaramento da resolução de um problema para 

legisladores/políticos e seu eleitorado quando tomada de forma absoluta, sem que seja também 

exercida a função instrumental da norma Penal
428

, esgotando-se frente a uma ineficiência do 

Estado em aplicar a norma adequadamente. 

Há que se atentar que o legislador deve buscar a homogeneidade do sistema Penal, algo 

difícil, em se tratando de uma seara jurídica composta por dezenas de códigos e leis esparsas, 

constantemente modificados ou revogados, alguns remontando há décadas atrás em seus textos 

originais, que encontram-se parcial ou integralmente em vigor. Um dos passos fundamentais 

nesta missão é a coerência na estipulação da quantidade ou espécie das penas quanto ao bem 

jurídico afetado.  

                                                             
425

 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Entendendo a Adulteração de Combustíveis. São Paulo: MPF, 2006. 

Disponível em <www.prsp.mpf.gov.br>. Acesso em 10 de dezembro de 2012. p. 80/81. 
426 GARCIA, José Francisco Alez. Las sanciones administrativas y Penales em matéria ambiental: funciones y 

problemas de articulación. In: CORCOY BIDASOLO, Mirentxu. Derecho Penal de la empresa. Navarra: 

Universidade Pública de Navarra, 2002. p. 596/597. 
427 SANCHEZ Silva, Jesus-Maria. Aproximación al Derecho Penal contemporáneo. 2ª ed. Barcelona: Bosch, 

2002. p. 302. 
428 __________. Aproximación al Derecho Penal contemporáneo. 2ª ed. Barcelona: Bosch, 2002. p. 305. 
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Com a alteração do quantum introduzida pelo Projeto de Lei nº 2498/2003, alcançar-se-ia 

a mesma pena cominada aos crimes contra a ordem tributária tipificados no artigo 1º da Lei nº 

8.137/1990
429

, que atingem não só a ordem tributária, mas a própria ordem econômica. 

Além da modificação do mínimo da pena privativa de liberdade cominada ao tipo, altera-

se também a natureza da pena privativa de liberdade, que de detenção passa a reclusão, relegada 

aos crimes de maior lesividade, o que igualmente demonstra a maior gravidade atribuída ao crime 

do artigo 1º da Lei nº 8.176 com a reforma legislativa proposta. Diferenciam-se as espécies 

basicamente pela forma de execução, com a possibilidade de cumprimento da pena de reclusão 

em regimes fechado, semiaberto ou aberto, ao tempo em que a de detenção cumpre-se apenas em 

regimes semiaberto ou aberto
430

. O regime fechado é cumprido em penitenciária, de acordo com 

os artigos 87 a 90 da Lei nº 7.210/1984, Lei de Execução Penal, enquanto o semiaberto é 

executado em colônia agrícola, industrial ou similar, conforme artigos 91 e 92 da LEP, sendo o 

                                                             
429  Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer 
acessório, mediante as seguintes condutas:   

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em 

documento ou livro exigido pela lei fiscal; 

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à 

operação tributável; 

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato; 

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de 

mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser 
convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento 

da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V. 
430 Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em 

regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.  

§ 1º - Considera-se:  

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média; 

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; 

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. 

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do 

condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:   

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o 
princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la 

em regime aberto. 

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no 

art. 59 deste Código. 

 § 4o O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena 

condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos 

legais. 
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regime aberto executado em casa de albergado, vide artigo 93 e seguintes. A distinção de 

estabelecimentos é determinada no artigo 5º, inciso XLVIII, da Carta Magna
431

. 

Deste modo, cria-se a possibilidade de fixação de regime inicial fechado ao condenado 

pelo delito de adulteração de combustíveis, observados os critérios previstos no artigo 59 do 

Código Penal
432

.  

Todavia, ao contrário do que ocorre em muitos crimes patrimoniais, principalmente contra 

a ordem econômica, o Projeto de Lei nº 2.498/2003 repete a omissão da Lei nº 8.176/1991 em 

não fixar pena de multa cumulada à de reclusão, embora haja a previsão desta penitência na 

modalidade culposa, que é inserida no tipo Penal pelo mencionado projeto. 

A pena pecuniária, que pode ser aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade 

ou a substituindo, está prevista no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal
433

, que 

enumera algumas das penitências aplicáveis no ordenamento brasileiro, regulando-se pelo artigo 

49 e seguintes do Código Penal. A cumulação de penas é estabelecida na cominação das 

penitências dos tipos incriminadores. A substituição da pena privativa de liberdade pelas 

restritivas de Direito do artigo 43 do Código Penal
434

 não está predita em cada tipo Penal, 

                                                             
431 XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o 

sexo do apenado; 
432 Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos 

motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, 

conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:   

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;  

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;  

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; 

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível 
433 XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: 

a) privação ou restrição da liberdade; 

b) perda de bens; 

c) multa; 

d) prestação social alternativa; 
e) suspensão ou interdição de Direitos; 
434 Art. 43. As penas restritivas de Direitos são:  

I - prestação pecuniária;   

II - perda de bens e valores;   

III - (VETADO)   

IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;   

V - interdição temporária de Direitos;   

VI - limitação de fim de semana.   
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isoladamente, mas está prevista na Parte Geral do Código, aplicando-se desde que cumpridos os 

requisitos estabelecidos no artigo 44 da norma
435

.  

A crítica apresentável neste caso não é a ausência de previsão da pena pecuniária 

substitutiva. Não só há uma quebra de homogeneidade na forma de punição por crimes 

patrimoniais ou econômicos como perde-se parte das funções da pena. Há ainda que se observar 

que a reprimenda pecuniária é cominada na modalidade culposa do crime, o que demonstra 

quebra de coerência interna da norma Penal em apreço. Dado o grau de gravidade da conduta e 

rejeição social, o crime em sua modalidade dolosa, onde houve a livre e espontânea vontade para 

o cometimento do injusto, é punida de forma mais severa que o crime culposo, derivado de 

imprudência, imperícia ou negligência, mas no qual o agente não prevê a possibilidade do 

resultado danoso ou, o prevendo, não o deseja. 

A punição imposta apenas pode servir como elemento repressivo, preventivo, reparador e 

simbólico, persuadindo e educando a sociedade e, especificamente, o indivíduo que deseje 

cometer o delito ou que já tenha vivência criminal, se for sentido por este como uma limitação de 

seus interesses e Direitos.  

Embora que nossa Constituição proíba a imposição de penas cruéis, aplicando-se o 

princípio da dignidade humana, marca dos Estados Constitucionais de Direito, é necessário que 

haja um relativo sofrimento na execução da reprimenda, revelando-se o auge deste na limitação 

da liberdade motora do indivíduo. Em uma sociedade cada vez mais voltada a privilegiar valores 

econômicos, a pena de multa aproxima-se a equiparar-se, ou até mesmo equipara-se, em termos 

                                                             
435 Art. 44. As penas restritivas de Direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:  

 I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou 

grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;  

II - o réu não for reincidente em crime doloso;   

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as 

circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.   

§ 1o (VETADO)  

 § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de 
Direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de Direitos 

e multa ou por duas restritivas de Direitos.   

§ 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, 

a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo 

crime.   

§ 4o A pena restritiva de Direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento 

injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo 

cumprido da pena restritiva de Direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.   
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de sofrimento e privação, à privativa de liberdade, pelo que se demonstra apta a exercer suas 

funções. Ademais, há que se considerar que a pena pecuniária é revertida ao fundo penitenciário, 

conforme artigo 49 da Carta Penal, auxiliando, portanto, a estruturação do sistema carcerário 

nacional. 

Tal assertiva tem maior viés ao se considerar a responsabilidade Penal da pessoa jurídica, 

contra a qual não se podem impor penas de caráter corporal, como a privação da liberdade, sendo 

a punição pecuniária a mais expressiva e com capacidade de eficácia. 

Seguindo a determinação do artigo 225, §3º
436

 da Constituição Federal, que introduziu a 

responsabilidade Penal da pessoa jurídica no ordenamento brasileiro, a Lei nº 9.605/98 tratou 

dos crimes ambientais e regulou o tema em seu artigo 3º, responsabilizando criminalmente a 

pessoa jurídica nos casos em que “a infração for cometida por decisão de seu representante legal 

ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade”.  

Esta responsabilização de um ente não-humano, a pessoa jurídica, é mais uma das 

características do Direito Penal da sociedade de risco, ou Direito Penal preventivo, havendo 

uma releitura da culpabilidade para acomodar a criminalização de condutas de um ente jurídico 

que não tem uma vontade embrenhada em seu ser, oriunda de internalização de raciocínios, mas 

uma vontade exteriorizada nas ações de seus dirigentes e prepostos. 

Observa Milaré
437

 que a intenção da norma foi responsabilizar o verdadeiro criminoso, 

que, via de regra, não é a pessoa física, o pequeno poluidor, mas a pessoa jurídica, que tem por 

principal finalidade a busca do lucro, não se importando com os prejuízos causados à 

coletividade, em longo, médio ou curto prazos. 

Pela extensão e impacto de suas atividades em relação às das pessoas físicas, pela falta 

de uma moralidade subjetiva e uma consciência ambiental decorrente e também pela ausência 

                                                                                                                                                                                                     
§ 5o Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução Penal decidirá sobre a 
conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.   
436 Artigo 225. Todos têm Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- 

lo para as presentes e futuras gerações. 

(...)§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
437 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. Glossário. 6ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 983. 
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de sanções eficientes, as pessoas jurídicas são os mais freqüentes e danosos infratores das 

normas ambientais. Ou seja, o crime ambiental é principalmente corporativo
438

.  

Os crimes econômicos, contra a ordem tributária e contra os consumidores também são 

comumente delitos efetuados por uma pessoa jurídica, quando não por um empresário 

individual, já que estes sujeitos são jogadores do mercado. No crime de adulteração de 

combustíveis, são os fornecedores, desenvolvedores das atividades de distribuição e revenda de 

combustíveis, que, envolvendo grandes volumes de material e recursos financeiros, são 

atividades desempenhadas por pessoas jurídicas de médio ou grande porte. 

Seria ineficiente enquanto protetor do meio ambiente e da Ordem Econômica um Direito 

Penal que punisse apenas os pequenos criminosos, deixando relegados ao Direito Civil, nem 

sempre capaz de produzir a necessária tutela dos grandes delinquentes. Seria igualmente 

ineficiente a responsabilização apenas da pessoa física do funcionário responsável pelo ato 

criminoso, embora a responsabilização deste acompanhe à da pessoa jurídica para que possa 

ocorrer o enquadramento desta, ou da pessoa física proprietária ou diretora da dita pessoa 

jurídica. 

Quanto à abrangência da pessoa jurídica para fins penais, discute-se se seriam apenas as 

de Direito privado ou também se as de Direito público também poderiam ser agentes ativos dos 

delitos ambientais. Na busca pela melhor eficiência da aplicação do Direito Penal, adotamos a 

defesa de Paulo Affonso Leme Machado
439

 pela responsabilização Penal da Administração 

Pública direta e indireta, observando que a lei brasileira não impôs exceções. Cita ainda, o 

autor, Luiz Régis Prado, que ensina que o termo pessoa jurídica deve ser entendido em seu 

sentido lato, excluindo apenas o Estado em si, e Sérgio Salomão Shecaria, que exclui também as 

autarquias. 

Por fim, cabe ressaltar que, como anteriormente anotado, o ordenamento brasileiro não 

suporta a responsabilização Penal objetiva, devendo ser investigado o elemento subjetivo, 

volitivo, do agente criminoso. Somente é crime aquela conduta típica, antijurídica e, também, 

culpável. No sistema Penal brasileiro, a regra é a responsabilização pelo delito cometido em sua 

modalidade dolosa, punindo-se excepcionalmente o crime culposo, desde que com prévia 

                                                             
438 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 699. 
439 __________. Direito Ambiental brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 704. 
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previsão no tipo Penal
440

. Deste modo, apenas se a norma incriminadora contiver a anotação, 

haverá a possibilidade de responsabilização Penal pelo fato em decorrência da culpa, o que não 

ocorre na atual formatação do artigo 1º da Lei nº 8.176/1991, onde a conduta culposa é atípica. 

Verifica-se, como última alteração operada pela proposta legislativa em análise, a inclusão 

da figura culposa do delito em questão, ao se adicionar um parágrafo único ao artigo 1º da norma 

incriminadora, com previsão de pena de detenção de um a três anos e multa, criminalizando-se a 

inobservância do cuidado necessário objetivo
441

 nas relações sociais e econômicas. Tal 

inobservância de dever se manifesta sob a imprudência, a negligência e a imperícia. 

A conduta voluntária que desrespeitar tal cuidado objetivo, que decorre de uma 

previsibilidade objetiva, construída a partir de um modelo abstrato, é típica. Já a previsibilidade 

subjetiva, a possibilidade, de acordo com as características do agente, de prever o resultado e, 

mesmo não o fazendo, a capacidade e exigência de portar-se para impedi-lo, a observância de um 

dever pessoal de cuidado, constitui a culpabilidade do agente
442

. Inobservados os deveres 

objetivo e subjetivo, tem-se crime culposo típico e culposo. 

Com a inclusão desta figura culposa, busca-se por um meio Penal não apenas impedir a 

adulteração do combustível e sua circulação cometidas de forma dolosa, mas obrigar ao agente 

que melhor diligencie a vigilância de sua atividade, obrigação que, nas atividades do mercado de 

combustíveis, já é imposta pela seara administrativa, com a responsabilização objetiva da conduta 

em desacordo, mesmo sem promoção de dano ou perigo ou possibilidade desta, e pela seara civil, 

com a responsabilização também objetiva, dada a relação consumerista, quando causado dano ou 

perigo aos consumidores. 

 A “utilização de formulações tipificadoras omissivas” como as culposas são marcas de 

um Direito preventivo característico da sociedade de risco
443

. Com a inclusão do crime em sua 

                                                             
440 Art. 18 - Diz-se o crime:   

Crime doloso 

I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;  
Crime culposo 

II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.   

Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão 

quando o pratica dolosamente. 
441 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal volume I: Parte geral. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 295. 
442 __________. Direito Penal volume I: Parte geral. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 294/295. 
443 SOUZA, Luciano Anderson de. Direito Penal econômico: fundamentos, limites e alternativas. São Paulo: 

Quartier Latin, 2012. p. 77. 
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modalidade culposa, há um reforço na imposição de que o particular deve responsabilizar-se em 

observar o saudável desenvolvimento da Ordem Econômica e cuidar para que os princípios 

constitucionais sejam concretizados. 

 Observa-se assim que a proposta de lei mantém características de normas do Direito Penal 

de risco, caso da necessidade de complementação da norma penal, ao mesmo tempo em que 

adiciona novas, como a criminalização da conduta culposa, ampliando o escopo das condutas 

típicas e, demonstrando uma maior reprovabilidade social, amplia a pena mínima do crime, 

suprimido a possibilidade de suspensão condicional do processo e modificando o tipo de pena 

privativa de liberdade de detenção para reclusão, abrindo-se a possibilidade de cumprimento da 

penitência em regime fechado.  

Embora o projeto traga pontos criticáveis, como a não fixação de pena pecuniária 

cumulativa à pena privativa de liberdade e manutenção do quantum máximo da pena, o projeto é 

um claro avanço na proteção do mercado de combustíveis, não apresentando prejuízos ao 

garantismo penal. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após a derrocada do positivismo jurídico no pós-Guerra europeu, procurou-se uma  

reaproximação da valoração moral do Direito, passando a Constituição a efetivamente apresentar 

supremacia material, junto à supremacia formal, sendo agora o centro do universo jurídico, com o 

reconhecimento do poder normativo dos princípios, num processo de renovação hermenêutica e 

de irradiação do texto constitucional sobre o ordenamento jurídico, tendo as normas do Direito 

infraconstitucional seus valores, fins públicos e comportamentos ditados pela Lei Maior.  

Através da Constitucionalização do Direito, processo que marca a passagem do Estado de 

Direito ao Estado Constitucional de Direito, os diversos ramos dos estudos dos juristas passam a 

ter seus princípios submetidos e substituídos aos princípios constitucionais. Neste paradigma, os 

operadores do Direito são obrigados a propiciarem a máxima efetividade às normas da Lei Maior, 

o que tem consequência no Direito Econômico, no qual já se observa que a Ordem Econômica 

tem positivada na Constituição objetivos que refletem os fins da própria Carta Magna, os quais, 

como os valores da mesma Ordem Econômica, devem ser não só respeitados, mas concretizados, 

pela legislação infraconstitucional, que deve estabelecer uma eficaz rede de proteção a princípios 

como a livre concorrência.  

Também é afetado o Direito Penal. Legislador e julgador devem observar a necessidade 

do Direito Criminal e só então empregá-lo, mas como um das muitas ferramentas de proteção 

constitucional, mesmo que o último fronte de batalha. Com a leitura constitucional do Direito 

Penal, deve se dar mais valor a sua operacionalidade, passando-se a analisar a sua melhor 

eficiência na proteção dos ditames constitucionais. A política criminal do Estado passa a ser 

pautada pela proteção dos bens jurídicos constitucionais, mas em ferir as garantias individuais, 

instituindo-se duas proibições a serem observadas: a proibição de excesso e a proibição de 

infraproteção.  

Reforça-se, então, um duplo dever na proteção dos Direitos determinados na Constituição: 

a defesa das garantias pelo Direito Penal e pelo Direito Econômico e a necessidade de maior 

eficiência destes na proteção dos bens, Direitos e princípios eleitos para serem por eles 

amparados, com destaque para a Ordem Econômica. 
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A análise das infrações aos ditames constitucionais que constituem os objetivos e 

fundações da Ordem Econômica passa pela eleição de um mercado relevante, sendo, no presente 

estudo, escolhido o mercado de combustíveis, de grande importância para o desenvolvimento 

econômico nacional, sendo fortemente regulado, ao longo da história legislativa brasileira tanto a 

nível constitucional quanto infraconstitucional. Nota-se uma progressiva desestatização das 

atividades econômicas na cadeia produtiva e distribuidora dos combustíveis, com seu auge sendo 

atingido nos anos 1990 e início do século XXI, sendo criada a Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis.  

Com este processo de desestatização, cabe ao Estado uma maior vigilância às condutas 

lesivas ao mercado, o que explica a criação da ANP e formulação de tipos penais relativos à área. 

Em um mercado tão importante à saúde econômica e correto desenvolvimento nacional, 

extremamente danosas são as condutas ilícitas, sendo abordada a adulteração de combustíveis, 

consistente na aquisição, revenda e distribuição do produto em desconformidade com as regras da 

ANP, abordando-se o combate a este injusto nas searas administrativa, civil e Penal, com especial 

enfoque nesta, analisando-se o tipo instituído no artigo 1º, inciso I da Lei nº 8.176/1991. 

Tal tipo Penal, definido na própria norma como crime contra a Ordem Econômica, 

apresenta características de um Direito Penal preventivo, típico de sociedades de risco, como a 

globalizada, apresentando-se como crime comissivo de perigo abstrato, norma Penal em branco 

heterogênea, espécie normativa criminal cuja constitucionalidade debateu-se, apontando a 

doutrina majoritária e a jurisprudência sua conformidade à Carta Magna. 

Esse delito ofende importantes bens jurídicos transindividuais. Dada a função dos bens 

jurídicos penais, justificadores, orientadores e delimitadores do poder de persecução Penal do 

Estado, buscou-se a análise dos bens afetados pelo crime em estudo, a fim de traçar-se a sua 

gravidade, observando que atinge ele a ordem econômica, principalmente em seu princípio da 

livre concorrência, os Direitos do consumidor e o meio ambiente. Observou-se também a 

concorrência com crime contra a ordem tributar, tipificado na Lei nº 8.137/1990, ao tempo em 

que também se verificou que o crime do artigo 1º, inciso I da Lei nº 8.176/1991 não afeta 

interesse da União. 

Conforme se observou, o crime de adulteração de combustíveis afeta uma série de bens 

jurídicos essenciais à sociedade, Direitos fundamentais e princípios positivados na Constituição, 
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revelando-se como bens jurídicos constitucionais. Deste modo, é imperativo que o Estado aja 

para sua proteção, sob pena de ele próprio, nesta omissão, contribuir para a continuidade da 

ofensa à própria Lei Maior. 

No cenário da Constitucionalização do Direito, cabe ao Estado não apenas uma ação 

negativa, mas positiva, para proteção das garantias fundamentais. Ainda neste cenário 

constitucional, e observada a política econômica liberal, e sua sucessora neoliberal, a intervenção 

estatal na economia somente é justificada, e se impõe, para garantia destes Direitos fundamentais, 

como o Direito ao desenvolvimento, um dos objetivos fundamentais da República, conforme a 

Constituição de 1988, desenvolvimento esse que não pode ser visto apenas como crescimento 

econômico, mas a ampliação de Direitos individuais e sociais, ou alcance das liberdades 

substantivas. 

Verificou-se também que, graças à aplicação da norma Penal e de punições 

administrativas, desencadeadas pela vigilância da ANP, os índices de desconformidade dos 

combustíveis vem se reduzindo. Contudo, em que pese tal trabalho, há ainda um número 

considerável de postos clandestinos no mercado, e ainda se identifica uma certa quantidade de 

produto adulterado. Mesmo que o quantum de combustíveis adulterados não supere poucos 

pontos percentuais, ainda é uma quantidade, em volume total, que tem afetado significativamente 

bens jurídicos essenciais, já identificados, e causado temor à sociedade.  

Passou-se, então, à análise da melhoria do tipo Penal, dentro dos preceitos de vedação da 

insuficiência da proteção dos bens jurídicos e do excesso em tal proteção, ultrapassando a 

proporcionalidade e afetando injustificadamente garantias individuais, preceitos caracterizadores 

de um Direito Penal constitucional.  

Havendo essa identificação de considerável quantidade de combustível em 

desconformidade com as normas reguladoras, observando-se intranquilidade social quanto à 

questão e notando-se que a lei criminal atual não criminaliza uma série de condutas tão danosas 

aos bens jurídicos penais/constitucionais quanto aquelas já tipificadas, não podendo o aplicador 

da norma complementar tais lacunas pelas limitações impostas na exegese da norma jurídica 

incriminadora, há a necessidade de revisão da Lei nº 8.176/1991, em observância ao princípio da 

legalidade,  
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A busca pela eficiência do Direito Penal passa pela necessidade de uma melhor redação 

dos tipos penais, como se observa no caso da adulteração de combustíveis, delito contra a ordem 

econômica e o mercado de combustíveis, e especialmente contra a livre concorrência, previsto no 

artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91, sendo apresentados Projetos de Lei para aumentar o rol de 

condutas típicas ligadas à adulteração de combustíveis, como com a inclusão dos atos de 

adulterar e estocar os produtos indevidamente e ilegalmente modificados, visando aumentar a 

punição dos adulteradores.  

Foram analisados diversos propostas de reforma legislativa apresentadas ao Congresso 

Federal, padecendo a maioria delas de incompletudes que lhes impede de exercer o 

aperfeiçoamento pretendido da norma, vide o Projeto de Lei nº 1.336/2003, que exige um dolo-

específico e, como o PL nº 1.678/2007, criminaliza uma conduta essencial, possibilitadora das já 

apreciadas pela norma atual, a adulteração do combustível, já apesar de não tipificar diversas 

outras condutas danosas, mesmo erro do PL nº 6.974/2006, que apenas modifica a pena do crime 

de detenção para reclusão. 

Deteve-se o trabalho no Projeto de Lei nº 2.498/2003, que demonstra-se mais completo 

que os demais, não apenas aumentando a intensidade da pena de forma não excessiva, ao 

modificar-lhe o quantum, ao aumentar o mínimo legal cominado ao tipo, negando a possibilidade 

de suspensão condicional do processo, e modificar o tipo da punição de detenção para reclusão, 

possibilitando-se o cumprimento em regime fechado, além da criminalização das condutas em 

modalidade culposa, não apenas dolosa, o que intensifica a necessidade de maior vigilância do 

agente na execução de sua atividade econômica, aumentando seu dever de cuidado para com os 

bens jurídicos que possam ser atingidos. 

Além disto, a alteração promovida pelo PL nº 2.498/2003 criminaliza uma série de 

condutas ligadas às já tratadas no artigo 1º da Lei nº 8.176/1991, atividades conexas ou até 

mesmo possibilitadoras das ali dispostas e igualmente gravosas, como o estoque, industrialização 

e formulação de combustíveis em desacordo com as normas e sem autorização das autoridades 

competentes e ainda misturar, adultera e alterar a composição destes produtos e outras frações 

recuperáveis do petróleo. 

É essencial, dada a força de atuação do Direito Penal, que não se criem tipos penais 

demasiadamente abertos, onde se descreva genericamente uma conduta e se deixe à dispor do 
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julgador a adequação do ato do acusado ao comando abstrato, causando insegurança e retirando a 

eficiência do Direito Penal como instrumento de coação social e proteção de bens jurídicos. Ora, 

se não sei exatamente qual conduta é danosa, ou, ainda, qual conduta não posso cometer, como a 

evitarei? Fragilizam-se também as próprias garantias ao acusado.  

Há que se notar que mesmo em tipos onde haja uma certa complementação jurisdicional, 

como no artigo 213 do Código Penal, não há de todo uma construção de tipo demasiadamente 

aberto, pois, embora o magistrado construa junto ao texto legal a norma ao definir o que seja ato 

libidinoso diverso de conjunção carnal, já há uma orientação prévia da Carta Penal, que não 

criminaliza qualquer ato ofensivo à moral sexual, por exemplo, e definições culturais e sociais do 

que sejam tais atos libidinosos. 

Contudo, quando há possibilidade de previsão de todas, ou a maioria, das condutas 

danosas àqueles bens jurídicos e conexas entre sí, faz-se aconselhável, para obediência aos 

princípios penais e garantia dos Direitos constitucionais da sociedade ofendida e do ofensor, a 

tipificação de todas elas, como ocorre, por exemplo, no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e, de 

maneira incompleta, na atual redação da Lei nº 8.176/1991, e ocorrerá de melhor forma com a 

alteração proposta pelo PL nº 2.498/2003 

Há ainda que se apontar o acerto do projeto ao manter o norma como tipo Penal em 

branco heterogêneo, mantendo ainda a ratio essendi, a proibição da conduta, na lei criminal, o 

que mantém sua constitucionalidade, pois não ofende a reserva legal em matéria Penal, não 

retirando a criminalização da conduta das mãos do legislador democraticamente eleito, mas 

possibilitando a constante alteração da complementação do tipo, os parâmetros de qualidade dos 

combustíveis, a cargo da ANP, que o fará de modo muito mas ágil, acompanhando o ritmo das 

inovações tecnológicas. 

As transformações, trazidas na proposta legislativa nº 2.498/2003, visam uma maior 

eficácia da norma Penal, demonstrando também uma maior reprovação social do fato criminoso, 

cumprindo assim um papel de proteção constitucional ao mesmo tempo em que obedece os 

limites impostos pela Carta Magna, observando-se portanto o campo de discricionariedade do 

legislador em conformidade ao ordenamento construído sob as balizas da constitucionalização do 

Direito. 
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Todavia, embora o projeto em comento traga diversas inovações positivas ao atual 

tratamento normativo da adulteração de combustíveis, encontra-se com trâmite demasiadamente 

vagaroso no Congresso Nacional, não havendo perspectiva breve para sua continuidade, 

discussão e, porventura, aprovação. 

É necessário frisar, contudo, que a modificação da norma deve ser acompanhada de sua 

correta aplicação, partindo de um procedimento investigatório bem realizado, estabelecendo-se 

de forma adequada os indícios de autoria e materialidade delitivas, passando-se por um célere 

processo Penal onde todas as garantias processuais dos acusados sejam respeitadas e culminando 

em uma execução Penal adequada à gravidade do crime e igualmente vigilante da dignidade 

humana. 

Outrossim, há que se observar que o Direito Penal não pode ser utilizado como principal 

ou único instrumento para a concretização dos Direitos constitucionais, devendo a política estatal 

entende-lo como uma ferramenta subsidiária.  

Em uma sociedade na qual não se atingiu a perfeição ética e ocorrem infrações às normas, 

que afetam Direitos individuais e coletivos e põem em xeque a convivência social, é utópico 

pensar na não utilização do Direito Penal, que tem evidente função reparadora, retribucionista e 

preventiva. Sua utilização primordial ou única, contudo, não só revelará um Estado autoritário, 

retrocesso ao Estado Constitucional de Direito atingido no atual estado evolucionário do homem, 

como será desprovida de qualquer eficácia, formalizando-se um Direito criminal meramente 

simbólico, no qual uma paz aparente e infundada é levada à sociedade. A observância da 

proibição de infraproteção passa pelo reconhecimento dos limites para a utilização da mais 

pesada espada à disposição do Estado. 
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