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RESUMO

A relevância da pesquisa sobre a temática dos Crimes Contra a Ordem Tributária frente ao
Processo Administrativo Fiscal reside na necessidade de se conhecer qual a relação existente
entre  o  deslinde  da  via  administrativa  e  a  consumação  desse  tipo  de  delito.  Procurou-se
abordar o tema considerando-se seu aspecto interdiscipinar, que toca por igual os ramos do
Direito Penal,  Tributário,  Administrativo e Processual.  O que se pretende com o presente
trabalho,  em  sentido  amplo,  é  o  estudo  da  atual  estrutura  dos  Crimes  Contra  a  Ordem
Tributária, procurando-se identificar os elementos que a integram e construir proposição no
sentido  de  aperfeiçoar  essa  estrutura.  Como  objetivo  específico,  busca-se  saber  se  a
persecução penal, no caso dos crimes tributários, pode ser levada a efeito independentemente
da via administrativa onde se discute o crédito tributário. Para atender a este estudo buscou-se
como  referencial  os  principais  diplomas  legais  relacionados  com  a  matéria,  obras  de
doutrinadores nacionais e ainda julgados do Supremo Tribunal Federal pertinentes ao tema.

Palavras-chave: Crimes Contra a Ordem Tributária. Processo Administrativo Fiscal. 
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho traz a lume tema que tem provocado muitos debates na doutrina e

jurisprudência e que,  em virtude da interdisciplinaridade que lhe é peculiar,  fornece vasto

material de estudo, tocando por igual os ramos do direito penal, tributário, administrativo e

processual. Trata-se da relação existente entre o Processo Administrativo Fiscal e os Crimes

Contra a Ordem Tributária, especialmente no que se refere à necessidade de esgotamento da

via administrativa  como um pressuposto legitimador  da atuação do Ministério  Público na

persecução desse tipo de delito.

A faculdade de instituir tributos, com o objetivo de financiar políticas públicas que

visem o bem comum,  nunca foi  suficiente  para que o Estado,  no exercício  de seu poder

soberano, alcançasse junto à sociedade um tal nível de cooperação que dispensasse um maior

grau de intervenção pública em matéria tributária.

Conforme ensina ANDRADE, as normas que prescrevem obrigações tributárias, por

imporem obrigações  cujo cumprimento  implica  desfalque  no patrimônio  do particular  em

favor do Estado são caracterizadas pela rejeição social. Assim, é natural que o cumprimento

desse tipo de norma só se efetive mediante a existência de prescrições que imponham sanções

por seu descumprimento1.

O  Estado  procura  vencer  a  natural  resistência  social  ao  pagamento  de  tributos,

prescrevendo tipos que visem sancionar condutas perpetradas em desfavor de sua atividade

tributária.

Em nosso ordenamento, essas prescrições, de natureza penal-tributária, encontram-se

estampadas nos artigos 1°, 2° e 3° da Lei n° 8.137/90 e são conhecidas como Crimes Contra a

Ordem Tributária.

Importa ressaltar que a identificação dos Crimes Contra a Ordem Tributária, via de

regra, se dá no curso da ação fiscal, procedimento tipicamente administrativo que demanda a

atuação de autoridade administrativa fiscal legalmente constituída (Auditor-Fiscal).

Assim é que, durante o procedimento fiscal, a autoridade administrativa pode tomar

conhecimento de determinadas práticas que em tese configurariam Crimes Contra a Ordem

1ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Direito Penal Tributário. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p.30.



Tributária  e  portanto  demandariam  a  atividade  persecutória  do  Estado  como  forma  de

restaurar a integridade da ordem jurídica ferida com a conduta.

Nessa situação,  cabe  à  autoridade  administrativa  adotar  os  procedimentos  cabíveis

com vistas ao correto encaminhamento desses fatos ao judiciário, fazendo-o por intermédio do

Ministério Público que, exercendo seu mister constitucional de movimentar o aparato judicial,

dará início à persecução penal do Estado, a desenvolver-se no âmbito de processo judicial de

natureza penal, voltado à apuração da autoria e a materialidade do suposto crime.

Essa  comunicação  entre  a  Autoridade  Administrativa  que  tomou  conhecimento  do

suposto ilícito e o Ministério Público, encarregado de propor a respectiva ação penal, se dá

por meio da Representação Fiscal para Fins Penais, prevista no art. 83 da Lei 9.430/90.  

Nos  casos  que  envolvem Crimes  Contra  a  Ordem Tributária,  expressiva  parte  da

doutrina entende que o Ministério Público, no exercício de sua missão de propor a ação penal

por meio do oferecimento da competente denúncia, não poderia agir senão após o deslinde do

processo  administrativo  fiscal  onde  se  constatou  a  presença  da  conduta  supostamente

criminosa.

A justificativa seria que os Crimes Contra a Ordem Tributária só estariam consumados

quando  se  decidisse  definitivamente  acerca  da  existência  ou  não  do  crédito  tributário

sonegado pelo agente, isso se daria apenas com o fim do respectivo processo administrativo

fiscal, questão que trataremos com o devido detalhe em momento oportuno.

Nessa  linha  de  raciocínio  a  Lei  n°  9.430/96  estabeleceu  em seu  artigo  83  que  a

Representação Fiscal para Fins Penais somente seria encaminhada ao Ministério Público após

a conclusão do respectivo processo administrativo.

Ocorre que, diante do preceito de hierarquia constitucional que atribui ao Ministério

Público a função privativa de promover a ação penal pública (art. 129, I), seria desarazoado e

mesmo contrário à Carta Magna que a atuação do Parquet ficasse condicionada à decisão em

processo administrativo fiscal, mormente face à autonomia das esferas administrativa e penal. 

Como isso, deu-se a provocação do Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 1.571. Na referida ADI  o Procurador Geral da

República questionou a constitucionalidade do citado art. 83, por entender que o dispositivo

estaria a ferir o disposto no art. 129, I da Lei Maior.
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Nesse contexto, o presente trabalho objetiva um estudo da estrutura dos tipos penais

tributários,  analisando  sua  evolução  legislativa  e  alguns  aspectos  de  julgados  do  STF,

buscando posicionamento acerca da necessidade ou não do esgotamento da via administrava

como pressuposto que legitime a atuação do Ministério Público no exercício de seu mister

constitucional de iniciar a persecução penal. 

A metodologia de trabalho utilizada valeu-se de pesquisas bibliográficas, por meio de

livros, legislação, publicações especializadas, dados oficiais publicados e jurisprudência dos

tribunais superiores.

Ao final,  com base  nas  conclusões  obtidas,  buscaremos  ainda  identificar  aspectos

negativos da atual estrutura do tipo penal dos Crimes Contra a Ordem Tributária, bem como

construir proposição no sentido de aperfeiçoá-la.

8



1  DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO E DIREITO TRIBUTÁRIO PENAL

Sem perder de vista a unicidade do direito, indispensável à sua correta aplicação, já se

consolidou  a  prática  didática  de  divisão  do  direito  em  diversos  ramos  como  forma  de

sistematizar e facilitar a apreensão de seu conteúdo. 

No  ramo  conhecido  como  Direito  Penal  enfeixam-se  as  prescrições  legais  que

objetivam sancionar determinadas práticas eleitas como nocivas à sociedade e que por esse

motivo  reclamam  uma  maior  atenção  do  Estado,  justificando  prescrições  de  natureza

coercitiva de privação de liberdade e constrição de patrimônio.

Por Direito Penal Tributário devem ser entendidas as regras sancionadoras de ilícitos

tributários,  ou seja, aquelas ações de efeitos tipicamente tributárias que foram eleitas pelo

legislador como mais nocivas à coletividade e, por isso mesmo, capituladas como crimes e

sujeitas à atividade persecutória do Estado.

É na Lei n° 8.137/90, mais especificamente em seus artigos 1°, 2° e 3°, onde vamos

encontrar  as condutas  tipificadas  como Crimes  Contra  a  Ordem Tributária,  nesses artigos

estão definidas as práticas que, interferindo na esfera jurídico-tributária, são capazes de trazer

prejuízos de tal magnitude que justifique a intervenção direta do Estado-Juiz com a aplicação

de sanções.

A par  dessas normas,  tipicamente  penais,  encontramos  ainda  um arsenal  de outras

figuras sancionatórias, instituídas por lei e de natureza eminentemente administrativa, que têm

por fim reprimir ou punir o descumprimento de obrigações tributárias.

Diferem  das  de  caráter  penal  por  reclamarem  atividade  administrativa  para  sua

aplicação,  vale  dizer,  são punições  aplicáveis  pelas  autoridades  administrativas  fiscais,  no

âmbito de processo administrativo.

Nessa  categoria  podemos  citar  as  sanções  de  multa  moratória,  multa  punitiva,

execução fiscal, perdimento de mercadorias, regimes especiais de fiscalização, arbitramento

de bases de cálculo de tributos, dentre outras. 

Convencionou-se assim denominar  de Direito  Tributário Penal  esse arsenal de que

dispõem  as  autoridades  fiscais  para  sancionar  administrativamente  o  descumprimento  da

legislação tributária.



Temos então que a principal diferença entre os dois ramos reside no seu âmbito de

aplicação.  Assim,  o Direito Penal Tributário é concretizado perante autoridade judicial  no

âmbito  do  poder  judiciário,  já  o  Direito  Tributário  Penal  é  aplicado  por  autoridade

administrativa fiscal em processo tipicamente administrativo.

Quando falamos de Direito Tributário Penal, devemos ter em mente aquelas punições

administrativas a que faz referência o art. 97, V do Código Tributário Nacional2, por outro

lado, estaremos no terreno do Direito Penal Tributário sempre que presentes condutas que se

amoldem aos tipos previstos nos art. 1°, 2° e 3° da Lei n° 8.137/90, conhecidos como Crimes

Contra a Ordem Tributária ou Crimes Tributários.

2 BRASIL. Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas
gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Lex: Presidência da Repúplica Federativa
do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm>. Acessado em 10.nov.08.

10



2  CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

Os crimes contra  a  ordem tributária  estão previstos  nos art.  1°,  2° e 3° da Lei  n°

8.137/90 que,  além desses,  também define os  crimes contra  e economia  e  as relações  de

consumo. 

Ali foram tipificadas condutas que o legislador entendeu dotadas de potencial capaz de

ofender a coletividade de tal forma que justiçasse assim a atuação excepcional e fragmentária

do Direito Penal.

2.1  Breve Histórico

Nesse momento faz-se necessário uma análise  histórica dos crimes tributários  com

vistas à identificação de alguns pontos da evolução desses tipos penais e que serão de grande

valia na consecução dos objetivos do presente trabalho.

No dizer de EDMAR OLIVEIRA DE ANDRADE FILHO foi a Lei 4.729/65 a etapa

mais  importante  da  evolução  legislativa  sobre  os  crimes  fiscais3.  Partiremos  então  desse

diploma legal até chegarmos aos atuais tipos penais definidos na 8.137/90.

Inicialmente a Lei n° 4.729/65 definiu quatro tipos penais que corresponderiam à base

do que hoje conhecemos  como Crimes  Contra  a  Ordem Tributária,  mas que inicialmente

receberam a denominação de Crimes de Sonegação Fiscal. 

Em um segundo momento  a  Lei  n° 5.569/69 incluiu uma quinta  hipótese,  ficando

assim definidos os crimes de sonegação fiscal:

Art 1º Constitui crime de sonegação fiscal: 

I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que
deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno,
com  a  intenção de  eximir-se,  total  ou  parcialmente,  do  pagamento  de
tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei; 

II  -  inserir  elementos  inexatos  ou  omitir,  rendimentos  ou  operações  de
qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a
intenção de  exonerar-se  do  pagamento  de  tributos  devidos  à  Fazenda
Pública; 

III - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis
com o propósito de fraudar a Fazenda Pública; 

3ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Direito Penal Tributário. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p.53.



IV  -  fornecer  ou  emitir  documentos  graciosos  ou  alterar  despesas,
majorando-as,  com  o  objetivo de  obter  dedução  de  tributos  devidos  à
Fazenda Pública, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. 

V - Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário da
paga,  qualquer  percentagem  sobre  a  parcela  dedutível  ou  deduzida  do
imposto sobre a renda como incentivo fiscal.(grifo nosso) 

Conforme se verifica da análise do art. 1° da Lei n° 4.729/65 estamos diante de tipos

penais  classificáveis  como  crimes  formais,  uma  vez  que  a  descrição  legal  não  exige  a

realização de qualquer resultado naturalístico para consumação dos mesmos, vale dizer, basta

que a conduta do agente expresse a intenção ou o objetivo de eximir-se ou exonerar-se do

pagamento de tributos para que se tenha por consumados os crimes ali previstos. 

Outro  aspecto  da  Lei  de  Sonegação  Fiscal  reside  no  fato  de  que  as  condutas  ali

previstas  eram  punidas  exclusivamente  com  a  pena  de  detenção,  diferentemente  da  Lei

8.137/90 que traz penas de detenção e reclusão.

Os Crimes Contra a Ordem Tributária, como conhecemos hoje, foram introduzidos em

nosso ordenamento pela Lei n° 8.137/90.

A lei traz em seu Capítulo I duas seções, uma contemplando os crimes praticados por

particulares e outra com os crimes praticados por funcionários públicos.

Trataremos  no presente  trabalho  dos  crimes  praticados  por  particulares,  que  estão

presentes nos artigos 1° da lei, por serem estes os que demandam a controvérsia acerca na

necessidade de esgotamento da via administrativa.

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo,
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
(grifo nosso)

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
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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.

Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: 

I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento
de tributo;

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição
social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação
e que deveria recolher aos cofres públicos;

III - exigir,  pagar ou receber,  para si  ou para o contribuinte beneficiário,
qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou
de contribuição como incentivo fiscal;

IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo
fiscal  ou  parcelas  de  imposto  liberadas  por  órgão  ou  entidade  de
desenvolvimento;

V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao
sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa
daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública.

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa4.

Desde logo percebe-se que a nova lei trouxe tratamento mais rígido no que se refere às

penas uma vez que para as condutas descritas no artigo 1° a pena prevista é de reclusão, sendo

que na lei anterior todas as condutas eram apenadas com detenção.

Percebe-se ainda que os tipos capitulados na nova lei são bastante semelhantes aos

anteriormente  previstos,  contudo,  um  ponto  fundamental  foi  alterado  trazendo  grandes

conseqüências  na   esfera  penal  e  processual  penal,  especificamente  no  que  respeita  ao

aperfeiçoamento do crime. Trata-se da expressão “suprimir ou reduzir tributo” constante do

caput do artigo 1°.

Perceba-se que a inclusão dessa expressão teve o condão de alterar a classificação dos

delitos fiscais de crimes formais para crimes materiais, vale dizer, a nova lei criminalizou

condutas  bastante  semelhantes  às  anteriormente  definidas,  contudo,  ressalvou  que  tais
4BRASIL. Lei n° 9.964 de 10 de abril de 2000. Institui o Programa de Recuperação Fiscal – Refis e dá outras
providências, e altera as Leis nos 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.844, de 20 de janeiro de 1994. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9964.htm>.
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condutas só podem ser consideradas criminosas diante do efetivo dano ao erário público, ou

seja, diante do resultado supressão ou redução de tributo.

Na sistemática da antiga Lei dos Crimes de Sonegação a simples conduta do agente

era capaz de consumar o crime, já pelo novo diploma exige-se que a conduta também cause

efetiva lesão ao patrimônio do Estado pela supressão ou redução do tributo.

Essa  diferença  será  de  fundamental  importância  na  análise  do  momento  de

consumação do crime e mesmo de sua tipificação e, como se verá adiante, constitui-se em um

dos principais  argumentos  utilizados  pela  doutrina  para justificar  a necessidade  de prévio

esgotamento das via administrativa como condição para a propositura da ação penal nesse tipo

de delito. 

2.2  Bem Jurídico Tutelado

Os crimes  contra  a  ordem tributária  buscam tutelar  a  Ordem Tributária  Nacional,

entretanto, não há na lei qualquer definição do que seja Ordem Tributária, com isso fica em

aberto ao intérprete o verdadeiro alcance da expressão.

EDMAR  DE  OLIVEIRA  ANDRADE  FILHO  manifesta-se  acerca  do  alcance  da

expressão Ordem Tributária trazida pela Lei n° 8.137/90 da seguinte forma:

Assim, a ordem tributária deve ser entendida como uma abstração que diz
respeito à instituição, arrecadação e fiscalização de tributos ou contribuições
sociais, mas o bem jurídico que a lei quis tutelar é o direito que o Estado tem
de instituir e cobrar impostos e contribuições.

Com efeito, a nova Lei teve por desiderato dotar o sujeito ativo da obrigação
tributária de instrumentos mais contundentes para inibir as fraudes fiscais,
permitindo que o Estado tivesse maiores poderes para melhor proteger seu
patrimônio.5 

Os conceitos acima, embora refiram-se a cobrança de tributos e a patrimônio dos entes

tributantes, deixam claro que a Ordem Tributária é algo mais amplo, sendo uma abstração

feita pelo legislador que procurou proteger, com a criminalização das condutas ali descritas,

toda a  sistemática  tributária  que  possibilita  ao Estado o prover-se dos  meios  econômicos

necessários à consecução dos seus objetivos. 

5 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Direito Penal Tributário. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p.82.
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Por Ordem Tributária deve-se entender, portanto, todo o conjunto de procedimentos,

institutos, técnicas e prerrogativas do Estado que visem a efetivação de suas competências

tributárias  constitucionalmente  definidas.  Não  podemos  aqui  correr  o  risco  de  reduzir  o

alcance da expressão a ponto de limitá-la ao entendimento de que Ordem Tributária  seria

apenas um conceito econômico vinculado a arrecadação de tributos.

A  expressão  deve  ser  considerada  da  forma  mais  ampla  possível,  extrapolando  a

questão  meramente  patrimonial,  exatamente  para  que  possamos  compreender  qual  o  bem

jurídico que esse tipo de prescrição sancionatória visa proteger.

Assim, não apenas o patrimônio do Estado merece proteção, toda a ordem de coisas

que viabiliza,  facilita  e  torna  efetiva  a  capacidade  tributante  dos  entes  políticos  deve  ser

entendida como Ordem Tributária Nacional e portanto abarcadas pela proteção do Direito

Penal Tributário,  sob pena de deixarmos ao desamparo situações que, embora não causem

prejuízo ao erário público de forma imediata  o fazem de forma mediata  ou indireta,  com

conseqüências  potencialmente  bem  mais  danosas  que  a  supressão  ou  redução  de  tributo

decorrente diretamente da conduta.

2.3  Espécies de Crimes Contra a Ordem Tributária

Conforme  consignado,  a  Lei  n°  8.137/90  define  como  Crimes  Contra  a  Ordem

Tributária as condutas descritas em seus artigos 1°, 2° e 3°, sendo que para as condutas do art.

1° exige ainda o resultado supressão ou redução de tributo como elemento nuclear do tipo.

Para HUGO DE BRITO MACHADO o elemento nuclear do tipo previsto no art. 1° é

composto de duas ações:

Duas são as ações que compõem o núcleo do tipo penal definido no art. 1°
da Lei n° 9.137/90, como se vê, expressas pelos verbos suprimir e reduzir
tributo. Elas só serão relevantes na integração do tipo penal em exame se
praticadas  mediante  uma  das  condutas  indicadas  nos  cincos  incisos  do
dispositivo legal referido.6

Também já foi igualmente consignado que o presente trabalho cuidará da análise dos

tipos penais elencados no art. 1°, uma vez que os mesmos trazem em sua natureza de crimes

materiais o fundamento da controvérsia acerca da necessidade de aguardo do deslinde da via

administrativa como um pressuposto para que se inicie a persecução penal do Estado.

6 MACHADO, Hugo de Brito. Estudos de Direito Penal Tributário. São Paulo: Atlas, 2002. p.39.
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Os tipos penais do art.  1° são compostos de dois elementos, o primeiro deles, que

encontra-se consignado no caput  do artigo, é a supressão ou redução de tributos, ou seja, o

dano  que  deve  emergir  obrigatoriamente  como  um resultado  direto  da  conduta  praticada

(elemento objetivo).

O segundo elemento é exatamente a conduta do agente (elemento subjetivo). Essas

condutas estão previstas nos cinco incisos do art. 1° e, com relação a elas, já foi dito que são

bastante  semelhantes  às  condutas  prescritas  na antiga Lei  de Sonegação Fiscal.  Encerram

verbos  como  omitir,  falsear,  fraudar,  falsificar,  negar,  todos  apontando  para  práticas  que

visam, de forma direta ou indireta, frustrar a atividade tributária do Estado.

Esse rol de condutas, que atentam contra a Ordem Tributária Nacional, já foi bastante

estudado pela doutrina e seus contornos não geram maiores dúvidas interpretativas, senão em

questões bastante particulares; assim, no presente trabalho, não nos deteremos em uma análise

particular de cada um dos incisos do art. 1°, deixando para fazê-lo em relação ao elemento

objetivo do tipo que encontra-se previsto na cabeça do citado artigo, vale dizer, o resultado

dano, materializado pela supressão ou redução de tributo.

Como restará demonstrado no presente trabalho, entendemos que as condutas descritas

nos cinco incisos do art. 1° da Lei n° 8.137/90 são o principal elemento dessa espécie penal

tributária,  capazes,  por  si  só,  de lesionar  a  Ordem Tributária  Nacional,  mesmo diante  da

ausência de um resultado danoso diretamente aferível pela redução ou supressão de tributo.

Não obstante essa nossa opinião, a literalidade do caput do art. 1° da Lei n° 8.137/90,

não deixa dúvidas que o legislador quis eleger como elemento nuclear desses tipos penais o

resultado dano, a redução ou supressão de tributo.

Assim, tanto por caracterizar uma inovação em relação à legislação anterior, quanto

por suscitar a controvérsia acerca da imprescindibilidade do processo administrativo fiscal, o

resultado dano deve ser objeto de cuidadoso estudo quanto à sua adequação aos tipos penais

que visam coibir os ilícitos de natureza tributária.
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3  O PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Neste capítulo trataremos do Processo Administrativo Fiscal ou Tributário. A correta

compreensão de sua natureza administrava, de seu objetivo precípuo e de suas conseqüências

sobre o crédito tributário serão de capital importância no estudo da relação que o liga à atual

estrutura dos Crimes Contra a Ordem Tributária.

A existência  de um verdadeiro  processo fora dos limites  jurisdicionais  foi  durante

algum tempo fonte de controvérsia doutrinária.

Com o advento da Constituição Federal de 1988 não restam mais dúvidas acerca da

efetiva  existência  de um processo de natureza administrativa,  vale  dizer,  processo que se

desenvolve  inteiramente  na  esfera  administrativa,  sendo  informado  pelos  princípios  do

contraditório e da ampla defesa, conforme se pode depreender do comando contido no inciso

LV do artigo 5º da Carta Magna.

Art. 5º [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes [...]7

Para  JOSE  DOS  SANTOS  CARVALHO  FILHO  o  processo  administrativo  é  o

instrumento que formaliza a seqüência ordenada de atos e de atividades  do Estado e dos

particulares a fim de ser produzida uma vontade final da Administração.8

Acrescenta  o  ilustre  professor  que  os  processos  administrativos  podem  ainda  ser

classificados em processos litigiosos  e não litigiosos,  conforme apresentem ou não algum

conflito de interesse em seu objeto.9 

No  âmbito  tributário  são  especialmente  comuns  os  conflitos  de  interesses  entre

Administração  e  administrados,  na  maioria  das  vezes  decorrentes  da  imposição  de

penalidades  e  da  cobrança  de  tributos,  justificando-se  plenamente  a  existência  de  uma

disciplina processual administrativa de caráter tributário.

7BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988.
8CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de Direito Administrativo. 17. ed. Rio de Janeiro: Lúmen
Júris, 2007. p.834.
9CARVALHO FILHO, José dos Santos.  Manual de Direito Administrativo. 17. ed. Rio de Janeiro: Lúmen
Júris, 2007. p.835.



3.1  Processo e Procedimento

No Direito Tributário como no Administrativo é importante fazermos a diferenciação

entre procedimento e processo, com vistas a identificarmos os momentos próprios em que

cada um se desenvolve.

Assim,  faremos  referência  a  procedimento  tributário  quando  tratarmos  dos  atos

necessários  à  consecução  do  lançamento  tributário,  ou  seja,  todo  o  caminho  que  a

Administração  Tributária  percorre  com  vistas  a  constituir  seu  crédito  pelo  lançamento,

incluindo-se nesse conceito as fiscalizações ou ações fiscais.

As ações  fiscais,  que são procedimentos  de ofício,  a  cargo das autoridades  fiscais

competentes  (Auditores-Fiscais)  e  que  caracterizam  o  procedimento  tributário,  são

desencadeadas junto aos contribuintes com vistas à comprovação de sua regularidade fiscal e

identificação de eventuais descumprimentos da legislação tributária, podendo provocar tanto a

cobrança de tributos não recolhidos como a imposição de penalidades administrativas.

É durante o procedimento fiscal que, muitas vezes,  são identificados e colhidos os

indícios  de  prática  de  Crimes  Contra  a  Ordem  Tributária.  No  âmbito  Federal  os

procedimentos  referentes  ao tratamento  dessas  informações  estão disciplinados  em ato do

Secretário da Receita Federal do Brasil da seguinte forma:

Art. 1º Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil deverão formalizar
representação fiscal para fins penais, perante o Delegado ou Inspetor-Chefe
da  Receita  Federal  do  Brasil  responsável  pelo  controle  do  processo
administrativo-fiscal,  sempre  que  no  exercício  de  suas  atribuições
identificarem situações que, em tese, configurem crime relacionado com as
atividades da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

Art. 3º  A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a
Ordem Tributária  definidos  nos  arts.  1º  e  2º  da  Lei  nº  8.137,  de  27  de
dezembro de 1990, será formalizada e protocolizada em até 10 (dez) dias
contados da data da constituição do crédito tributário, devendo permanecer
no  âmbito  da  unidade  de  controle  até  que  o  referido  crédito  se  torne
definitivo  na  esfera  administrativa,  respeitado  o  prazo  para  cobrança
amigável.

Parágrafo único.  Caso o crédito tributário correspondente  ao ilícito  penal
seja  integralmente  extinto  pelo  julgamento  administrativo  ou  pelo
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pagamento, os autos da representação, juntamente com cópia da respectiva
decisão administrativa, quando for o caso, deverão ser arquivados.10 

Assim, no exercício de sua função fiscalizatória o Auditor-Fiscal deverá formalizar

Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  sempre  que  identificar  situações  que,  em  tese,

configurem Crimes Contra a Ordem Tributária,  sendo que, por força do art.  83 da Lei n°

9.430/96,  a  representação  não  será  encaminhada  ao  Ministério  Público  senão  após  a

constituição definitiva do crédito tributário correspondente.

O  Processo  Administrativo  Fiscal,  por  sua  vez,  tem  seu  marco  inicial  com  o

surgimento  do  conflito  de  interesses  entre  Administração  e  administrado,  ou  seja,  como

resposta  ao  procedimento  administrativo  surge  uma  manifestação  contrária  vinda  do

administrado insurgindo-se contra a exação que lhe foi imposta.

Nesse momento nasce uma verdadeira relação processual entre a Administração e o

contribuinte,  relação  esta  que  deverá  desenvolver-se  sob  inflexão  dos  princípios

constitucionais que regem o processo, com especial relevo ao princípio do devido processo

legal e seus corolários do contraditório e da ampla defesa.

Na  lição  de  JAMES  MARTINS  a  atividade  administrativa  transmuda-se  de

procedimento para processo.

A  etapa  contenciosa  (processual)  caracteriza-se  pelo  aparecimento
formalizado  do  conflito  de  interesses,  isto  é,  transmuda-se  a  atividade
administrativa  de  procedimento  para  processo  no  momento  em  que  o
contribuinte  registra  seu  inconformismo  com  o  ato  praticado  pela
administração, seja ato de lançamento de tributo ou qualquer outro ato que,
no seu entender, lhe cause gravame, como aplicação de multa por suposto
incumprimento de dever instrumental.11 

3.2  Conceito e Finalidade

Diante desses elementos, podemos conceituar o Processo Administrativo Fiscal como

com o conjunto de  normas  de caráter  administrativo  tributário  que estabelecem o regime

jurídico  segundo  o  qual  serão  solucionadas  as  controvérsias  tributárias  deduzidas  pelos

administrados junto à Administração Tributária.

10BRASIL.  Receita  Federal.  Portaria  RFB  nº  665/2008.  Estabelece  procedimentos  a  serem  observados  na
comunicação, ao Ministério Público Federal, de fatos que configurem crimes relacionados com as atividades da
Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB).  Disponível  em:
<http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Portarias/2008/portrfb665.htm>. Acessado em 10.nov.08.
11MARINTS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro. São Paulo: Dialética, 2001. p.162.



É da manifestação formal de inconformidade do contribuinte que nasce o processo

administrativo fiscal, assim podemos entender como sendo sua finalidade básica a solução do

litígio  entre  Administração  e  administrado,  quando  o  objeto  desse  litígio  versar  sobre

exigência de crédito tributário propriamente dito como, apreensão de mercadorias, repetição

de  indébito  tributário,  compensação,  dentre  outras  matérias  de  natureza  eminentemente

tributária.

Segundo HUGO DE BRITO MACHADO o Processo Administrativo Fiscal tem por

escopo o acertamento tributário, ou seja, a apuração, na via própria, da relação tributária e sua

correspondente  quantificação  econômica,  constituindo-se  a  esfera  administrativa  em  via

especializada onde se lida exclusivamente com questões tributárias o que garante que nela,

essas questões sejam geralmente bem resolvidas.12

Outra finalidade freqüentemente atribuída ao Processo Administrativo Tributário pela

doutrina é a de garantir  qualidade e segurança às decisões administrativas, uma vez que a

sujeição dessas decisões ao contraditório e ao duplo grau de cognição aproxima contribuinte e

Administração e traz consigo a segurança de uma decisão mais consentânea com o primado

da legalidade e do devido processo legal.

Não  podemos  esquecer  ainda  que  o  iter administrativo  dá  maior  efetividade  ao

princípio  da  ampla  defesa  em  matéria  tributária,  consignando-se  que,  no  Processo

Administrativo Tributário, o administrado busca defender-se unicamente da exação que lhe

foi imposta pela Administração não devendo esse julgamento ter qualquer influência sobre

eventual tratamento na esfera penal.

3.3  O Decreto 70.235/72

Na esfera Federal tanto o Procedimento quanto o Processo são disciplinados por dois

diplomas legais, a Lei nº 9.784/99 de caráter mais geral e o Decreto 70.235/72 que estabelece

as diretrizes específicas do Processo Administrativo Tributário ou Processo Administrativo

Fiscal que é a nomenclatura de que se utiliza o citado decreto.

Num primeiro momento o decreto traz as disposições atinentes ao procedimento fiscal

que culmina com o ato de lançamento do crédito tributário, aí ainda não estamos diante de

processo, mas apenas da atividade fiscalizatória do Estado que, ordinariamente, se inicia com

12MACHADO, Hugo de Brito. Estudos de Direito Penal Tributário. São Paulo: Atlas, 2002. p.161.



o ato ou termo de início de fiscalização devidamente cientificado ao interessado e se concluí

com notificação do lançamento feita ao contribuinte.

É a notificação do lançamento, que se dá acompanhada da indicação do prazo para

cumprimento da obrigação ou para interposição de eventual impugnação do crédito tributário

lançado, que abre para o administrado a possibilidade de iniciar  o momento propriamente

processual da relação.

JAMES MARTINS, em sua obra “Direito Processual Tributário Brasileiro”, divide o

Processo Administrativo Tributário em quatro fases distintas a saber: fase de instauração, fase

de preparação, fase de julgamento e fase de recurso.13 

É na fase de instauração que se dispara o Processo Administrativo Fiscal propriamente

dito,  é  a  fase  litigiosa  onde  o  administrado  manifesta  sua  discordância  diante  do

posicionamento administrativo.

O ato processual que formaliza essa discordância é a impugnação que, segundo o art.

14 do Decreto 70.235/72, deverá ser apresentada pelo interessado no prazo de 30 (trinta) dias

a contar da notificação do lançamento.

Segundo o que dispõe o art. 16 do mesmo decreto é ainda na fase de instauração e, sob

pena de preclusão do direito, que se viabiliza ao impugnante requerer providências de caráter

probatório como, diligências, exames, perícias e juntada de provas documentais.

Instaurada a lide e o respectivo processo, sob manto do devido processo legal, passa-se

à fase seguinte que é a fase de preparação ou instrução. Nela serão adotados os procedimentos

prévios  e  preparatórios  ao  julgamento  da  lide,  providências  de  caráter  probatório

complementar  como a apreciação  de requerimentos  de  produção de provas,  realização  de

exames e perícias. O juízo sobre a procedência de tais providências fica a cargo da autoridade

julgadora de primeira instância.

A fase imediatamente seguinte à instauração e à preparação do processo é a fase de

julgamento.  O  julgamento  dar-se-á  no  âmbito  das  Delegacias  da  Receita  Federal  de

Julgamento, órgãos colegiados, compostos por Auditores-Fiscais, e encarregados de resolver

em primeira instância administrativa as lides tributárias.

13MARINTS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro. São Paulo: Dialética, 2001. p.255.



Concluído o julgamento de primeira instância abre-se a possibilidade de instauração

de uma fase de recurso.

Essa fase recursal pode ser alcançada em duas situações, a primeira delas ocorre no

caso do administrado não se conformar com o resultado do julgamento de primeira instância e

então formalizar recurso voluntário, a segunda situação é a chamada remessa  ex ofício ou

recurso de ofício, que se dá nos casos de julgamentos desfavoráveis à Administração e que

ultrapassem determinado limite de alçada.

Os julgamentos em segunda instância administrativa se dão perante os Conselhos de

Contribuintes,  órgãos  integrantes  da  estrutura  de  Ministério  da  Fazenda,  com  função

exclusivamente julgadora.

Os Conselhos de Contribuintes são órgãos colegiados, compostos paritariamente por

representantes da fazenda pública (Auditores-Fiscais) e representantes dos contribuintes que

são indicados por entidades de classe de âmbito nacional. São divididos em Câmaras que têm

sua competência fixada em função do critério material.

A  justificativa  para  a  existência  de  uma  segunda  instância  julgadora  no  âmbito

administrativo funda-se tanto na efetividade dos preceitos de ampla defesa e duplo grau de

cognição quanto na busca pela qualidade e segurança dos julgamentos administrativos.

Mesmo  após  o  julgamento  em segunda  instância,  o  Regimento  dos  Conselhos  de

Contribuintes prevê a existência dos seguintes recursos a serem interpostos contra as decisões

de suas Câmaras:

a) Recuso Especial, contra decisão não-unânime quando esta for contrária à lei ou à

evidência da prova, contra decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe

tenha dado outra Câmara ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais e contra decisão

que negar provimento a recurso de ofício; e

b) Recurso Voluntário, contra decisão de Câmara que prover recurso de ofício.

Os  recursos  contra  decisões  das  Câmaras  dos  Conselhos  de  Contribuintes  serão

julgados pela Câmara Superior de Recursos Fiscais- CSRF que é órgão também colegiado,

composto pelos presidentes e vice-presidentes das diversas Câmaras que integram o Conselho

de Contribuintes. 



Por  previsão  do  Regimento  da  Câmara  Superior  de  Recursos  Fiscais  existe  ainda

previsão de Recurso Extraordinário ao Pleno, a ser interposto contra decisão de Turma da

CSRF que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Turma ou o

próprio Pleno da CSRF.14

3.4  Definitividade do Crédito Tributário

Como visto mesmo carregando o Estado a pecha de arrecadador voraz não se pode

negar que o administrado tem à sua disposição toda uma estrutura contenciosa administrativa

para exercitar seu direito de defender-se e de contraditar quaisquer exações que lhe sejam

impostas.

Somente  quando esgotadas  todas  as  possibilidades  de recurso ou quando as  partes

concordem, expressa ou tacitamente, com o resultado do julgamento administrativo tem-se

por encerrado o Processo Administrativo Fiscal e então se pode falar em definitivamente do

crédito tributário remanescente.

É somente nesse momento de definitividade administrativa do crédito tributário que,

de  acordo  com  o  art.  83  da  Lei  9.430/96,  surge  para  a  Administração  a  obrigação  de

encaminhar ao Ministério Público a Representação Fiscal Para Fins Penais com a descrição e

provas da situação que em tese caracteriza Crime Contra a Ordem Tributária.

Assim,  para os  objetivos  do presente trabalho importa  considerarmos os processos

administrativos onde concomitantemente se discuta a procedência de crédito tributário e onde,

na fase procedimental, tenham sido encontrados indícios de Crime Contra a Ordem Tributária,

uma vez  que  a  Lei  8.137/90 passou a  incluir  a  supressão  ou redução  de tributo  (crédito

tributário) como um dos elementos integrantes do tipo penal tributário.

14Em casos especialíssimos, existe previsão de recurso ao Ministro da Fazenda.



4  COMPROVAÇÃO DO DANO

Como visto,  os Crimes Contra  a  Ordem Tributária  elencados no art.  1° da Lei  n°

8.137/90 são crimes materiais, e como tais exigem para sua perfeita tipificação e consumação

que,  além  da  conduta  descrita,  também  ocorra  a  efetiva  lesão  aos  cofres  públicos  pela

supressão ou redução de tributo.

Na prática  isso significa  que  para que se tenha  por  consumado  o Crime  Contra  a

Ordem Tributária não é suficiente que se constate a prática da conduta dolosa por parte do

agente, exige-se ainda que essa conduta tenha causado a exclusão ou pelo menos uma redução

de tributo devido.

HUGO  DE  BRITO  MACHADO  em  seus  “Estudos  de  Direito  Penal  Tributário”

entende  que  sequer  o  diferimento  de  tributos,  mesmo  mediante  práticas  ilegais,  seria

suficiente para a caracterizar o crime contra a ordem tributária:

Não configura crime de supressão ou redução de tributo, portanto, qualquer

das condutas descritas nos vários incisos do art. 1°, da Lei n° 8.137/90, da

qual  decorra apenas  o diferimento do tributo,  vale  dizer,  o adiamento  da

ocorrência  total  ou  parcial  do  fato  gerador  do  tributo.  Essa  protelação

configura apenas um ilícito administrativo fiscal. Não um ilícito penal.15

Esse entendimento,  embora em perfeita  consonância com as prescrições legais  que

classificam os crimes fiscais do art. 1° como crimes materiais ou de resultado refletem uma

tendência  de  valorização  excessiva  da  questão  patrimonial,  vale  dizer,  da  arrecadação

tributária, colocando em segundo plano o aspecto moral da conduta dolosa do agente e seus

reflexos sobre a ordem tributária como um todo.

A comprovação do efetivo dano exigida pelo art. 1° da Lei n° 8.137/90, se dá pela

supressão ou redução de tributo  que nada mais  é do que a constatação administrativa  da

existência  de  crédito  tributário  não  satisfeito  pelo  contribuinte,  assim,  apenas  com  o

encerramento de todo o contencioso administrativo fiscal é que se pode falar em existência ou

não de supressão ou redução de tributo.

15MACHADO, Hugo de Brito. Estudos de Direito Penal Tributário. São Paulo: Atlas, 2002. p.39.



4.1  Esgotamento da Via Administrativa

A prática de Crimes Contra a Ordem Tributária é identificada,  em sua maioria,  no

curso  do  procedimento  administrativo  fiscal,  nesses  casos  a  constatação  de  supressão  ou

redução de tributo só se torna definitiva quando se apura a existência de crédito tributário por

meio do lançamento de ofício definitivamente constituído, vale dizer, por meio de decisão

administrativa da qual não caibam mais recursos.

Conforme já comentado, somente a decisão administrativa final torna certo e exigível

o crédito tributário.

Já foi também mencionado que a exigência do resultado lesão aos cofres públicos

decorrente  da  exclusão  ou  redução  de  tributo  foi  introduzida  pela  Lei  n°  8.137/90

transformando esse tipo de delito em um crime de natureza material,  em oposição ao que

previa a legislação anterior (Lei n° 4.729/65) onde o resultado lesão aos cofres públicos não

era elemento legal integrante do tipo. 

Essa alteração deu margem a discussões sobre a necessidade de esgotamento da via

administrativa  na  caracterização  dos  crimes  tributários,  gerando  grande  polêmica,

especialmente  em  função  da  autonomia  entre  as  esferas  administrativa  e  penal,  da

competência constitucionalmente atribuída ao Ministério Público para dar início à persecução

penal pelo oferecimento da competente denúncia ao Poder Judiciário, e ainda em função da

demora na efetiva apuração desse tipo de ilícito.

Nesse  contexto,  surgiram questionamentos  acerca  da  procedência  de  ações  penais

iniciadas antes de findo o processo administrativo onde se deu a constatação das condutas

ilícitas.

Como não poderia deixar de ser, coube ao Supremo Tribunal Federal manifestar-se

acerca do tema, dadas suas feições constitucionais.

4.2  Posicionamento do Supremo Tribunal Federal

O  estudo  da  necessidade  de  prévio  esgotamento  da  via  administrativa  como

pressuposto para a consumação do crime e da atuação do Ministério Público, nos casos de

Crimes Contra a Ordem Tributária, passa necessariamente pela análise do posicionamento do

Supremo Tribunal  Federal  que,  em algumas  ocasiões,  teve  a  oportunidade  de analisar  os
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efeitos das alterações introduzidas pela Lei n° 8.137/90 e também do comando inserto no art.

83 da Lei n° 9.430/96.

De início podemos citar a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade

(ADI) promovida pelo Procurador Geral da República contra o comando do art. 83 da Lei n°

9.430/96, sob o argumento de que tal dispositivo feriria o art. 129, inciso I da Constituição

Federal  de  1988,  limitando  a  atuação  do  Ministério  Público  ao  criar  condição  de

procedibilidade  para  a  instauração  de  ação  penal  nos  crimes  dessa  natureza.  A  ADI  em

questão recebeu o número 1.571.

No julgamento da ação, o Supremo Tribunal Federal inicialmente indeferiu medida

cautelar sob o argumento de que o art. 83, da Lei nº 9.430/96, que versa sobre a representação

fiscal,  há  de  ser  compreendido  nos  limites  da  competência  do  Poder  Executivo,  o  que

significa dizer que rege atos da Administração fazendária, prevendo o momento em que as

autoridades  competentes  dessa  área  da  Administração  Federal  deverão  encaminhar  ao

Ministério Público Federal os expedientes contendo a notitia criminis, acerca de delitos contra

a ordem tributária, previstos nos arts. 1º e 2º, da Lei nº 8.137/90.

Nesse sentido, o citado dispositivo não teria o efeito de impedir a ação do Ministério

Público  Federal,  tal  como  prevista  no  art.  129,  I,  da  Constituição,  no  que  concerne  à

propositura  da  ação penal,  pois,  tomando  o  Ministério  Público,  pelos  mais  diversificados

meios de sua ação, conhecimento de atos atentatórios à ordem tributária, não fica impedido de

agir, desde logo, utilizando-se, para isso, dos meios de prova a que tiver acesso.

Por fim, conclui que o referido dispositivo não define condição de procedibilidade

para a instauração da respectiva ação penal. Segue ementa do acórdão:

EMENTA: -  Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  2.  Lei  nº  9430,  de
27.12.1996,  art.  83.  3.  Argüição  de  inconstitucionalidade  da  norma
impugnada  por  ofensa  ao  art.  129,  I,  da  Constituição,  ao  condicionar  a
notitia  criminis contra  a  ordem  tributária  “a  decisão  final,  na  esfera
administrativa,  sobre  a  exigência  fiscal  do  crédito  tributário”,  do  que
resultaria limitar o exercício da função institucional do Ministério Público
para promover a ação penal pública pela prática de crimes contra a ordem
tributária. 4. Lei nº 8137/1990, arts. 1º e 2º. 5. Dispondo o art. 83, da Lei nº
9430/1996, sobre a representação fiscal, há de ser compreendido nos limites
da competência do Poder Executivo, o que significa dizer, no caso, rege atos
da Administração fazendária, prevendo o momento em que as autoridades
competentes dessa área da Administração Federal  deverão encaminhar  ao
Ministério Público Federal os expedientes contendo notitia criminis , acerca
de delitos contra a ordem tributária,  previstos nos arts.  1º e 2º,  da Lei nº
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8137/1990.  6.  Não  cabe  entender  que  a  norma  do  art.  83,  da  Lei  nº
9430/1996, coarcte a ação do Ministério Público Federal, tal como prevista
no art. 129, I, da Constituição, no que concerne à propositura da ação penal,
pois,  tomando  o  MPF,  pelos  mais  diversificados  meios  de  sua  ação,
conhecimento de atos criminosos na ordem tributária, não fica impedido de
agir,  desde logo, utilizando-se, para isso, dos meios  de prova a que tiver
acesso.  7.  O  art.  83,  da  Lei  nº  9430/1996,  não  define  condição  de
procedibilidade para a instauração da ação penal  pública,  pelo Ministério
Público. 8. Relevância dos fundamentos do pedido não caracterizada, o que é
bastante ao indeferimento da cautelar. 9. Medida cautelar indeferida.16

Julgando o hábeas corpus n° 81.611, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu

em 10 de dezembro de 2003 que os crimes previstos no art. 1° da Lei n° 8.137/90 são crimes

materiais  ou  de  resultado,  sendo  assim  careceria  de  justa  causa  a  ação  penal  proposta

enquanto pendente decisão definitiva no processo administrativo onde se apura a existência de

crédito tributário e a conseqüente confirmação da supressão ou redução de tributo.

Ressalte-se, todavia,  que nesse mesmo julgamento ficou ressalvado que a denúncia

não fica condicionada à representação da autoridade fiscal.

Ainda  no  mesmo  julgamento  entendeu  o  plenário  do  STF  que  a  extinção  da

punibilidade do crime pelo pagamento do tributo devido, antes do recebimento da denúncia

(Lei  n°  9.249/95,  art.  34),  também  justificaria  a  necessidade  de  exaurimento  da  via

administrativa, sob pena de se privar o agente do direito de conhecer o exato valor do crédito

de tributário e então promover seu pagamento antes da efetivação da denúncia.

Por  outro  lado,  preocupando-se  com a  possibilidade  de  prescrição  da  ação  penal,

determinou a suspensão do prazo prescricional da ação penal enquanto pendente o processo

administrativo de acertamento do crédito tributário.

Nesse  julgamento  vemos  o  STF  enfrentar  o  problema  da  duração  do  processo

administrativo fiscal frente à prescrição dos crimes tributários. Percebeu-se que o aguardo do

desfecho administrativo poderia vir a inviabilizar a propositura da ação penal pela prescrição

da pretensão punitiva do Estado.

Segue a ementa do julgado:

EMENTA: I. Crime material contra a ordem tributária (L. 8137/90, art.
1º): lançamento do tributo pendente de decisão definitiva do processo

16BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade. Medida Cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n˚ 1.571, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Néri da Silveira, DJ, 25 de setembro de 1998.
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp>. Acessado em 10.nov.08.
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administrativo: falta de justa causa para a ação penal, suspenso, porém,
o curso da prescrição enquanto obstada a sua propositura pela falta do
lançamento definitivo.

1. Embora não condicionada a denúncia à representação da autoridade fiscal
(ADInMC 1571), falta justa causa para a ação penal pela prática do crime
tipificado  no  art.  1º  da  L.  8137/90  –  que  é  material  ou  de  resultado  -,
enquanto  não  haja  decisão  definitiva  do  processo  administrativo  de
lançamento,  quer  se  considere  o  lançamento  definitivo  uma  condição
objetiva de punibilidade ou um elemento normativo de tipo.

2. Por outro lado, admitida por lei a extinção da punibilidade do crime pela
satisfação do tributo devido, antes do recebimento da denúncia (L. 9249/95,
art. 34), princípios e garantias constitucionais eminentes não permitem que,
pela antecipada propositura da ação penal, se subtraia do cidadão os meios
que a lei mesma lhe propicia para questionar, perante o Fisco, a exatidão do
lançamento provisório, ao qual se devesse submeter para fugir ao estigma e
às agruras de toda sorte do processo criminal.

3.  No  entanto,  enquanto  dure,  por  iniciativa  do  contribuinte,  o  processo
administrativo  suspende  o  curso  da  prescrição  da  ação  penal  por  crime
contra a ordem tributária que dependa do lançamento definitivo.17

Ainda em relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade número 1.571 o STF, em

julgamento de mérito, seguiu a mesma orientação do julgamento da cautelar, assim julgou

improcedente a ação visto que o art. 83 da Lei n° 9.430/96 não impede a propositura da ação

penal pelo Ministério Público que não ficaria condicionado à representação administrativa,

podendo agir livremente inclusive nos casos em que tome conhecimento do suposto crime por

meios outros que não a representação fiscal.

Não obstante manteve o entendimento de que faltaria justa causa à ação penal proposta

antes do encerramento do processo administrativo de acertamento do crédito tributário.

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 83 da Lei no 9.430,
de  27.12.1996.  3.  Argüição  de  violação  ao  art.  129,  I  da  Constituição.
Notitia  criminis condicionada  “à  decisão  final,  na  esfera  administrativa,
sobre a exigência fiscal do crédito tributário”. 4. A norma impugnada tem
como  destinatários  os  agentes  fiscais,  em  nada  afetando  a  atuação  do
Ministério  Público.  É  obrigatória,  para  a  autoridade  fiscal,  a  remessa  da
notitia criminis ao Ministério Público. 5. Decisão que não afeta orientação
fixada  no  HC  81.611.  Crime  de  resultado.  Antes  de  constituído
definitivamente o crédito tributário não há justa causa para a ação penal. O
Ministério Público pode,  entretanto,  oferecer denúncia independentemente
da comunicação, dita “representação tributária”, se, por outros meios, tem
conhecimento  do  lançamento  definitivo.  6.  Não  configurada  qualquer
limitação à atuação do Ministério Público para propositura da ação penal

17BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n˚ 81.611,  Tribunal Pleno, Brasília, DF, 10 de dezembro
de  2003.  Rel.  Ministro  Sepúlveda  Pertence.  DJ,  13  de  maio  de  2005.  Disponível  em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp>. Acessado em 10.nov.08.
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pública pela prática de crimes contra a ordem tributária. 7. Improcedência da
ação.18

As decisões em questão marcam bem a posição do Supremo Tribunal Federal pelo

menos em relação a dois pontos: primeiro, em relação ao reconhecimento de que os Crimes

Contra a Ordem Tributária,  constantes do art.  1° da Lei n° 8.137/90 são crimes materiais,

exigindo  assim  que  se  demonstre  o  resultado  lesão  aos  cofres  público  para  a  perfeita

caracterização do delito; em segundo lugar, deixou claro que o comando do art. 83 da Lei n°

9.430/96 é norma dirigida às autoridades fiscais no desempenho de suas competências, não

impedido  ou  criando  condição  de  procedibilidade  para  a  propositura  da  ação  penal  pelo

Ministério Público.

Não obstante o fato de terem ficado bem esclarecidas essas questões remanesceram

algumas dúvidas acerca do alcance de outros pontos abordados.

Mais  especificamente,  levanta  alguma  controvérsia  o  fato  de  que,  mesmo

reconhecendo que faltaria justa causa às ações penais propostas antes de encerrada a discussão

administrativa, ainda assim, o STF reconhece que o Ministério Público não fica impedido de

agir desde logo, vale dizer, poderia agir antes de encerrado o processo administrativo fiscal.

Nesses  casos o Ministério  Público poderia  oferecer  a  competente  denúncia,  sem a

necessidade de aguardar o deslinde administrativo, mas as ações assim propostas careceriam

de justa causa, exatamente pela falta de comprovação do efetivo dano, ou seja, da redução ou

supressão de tributo, que estaria caracterizada somente por ocasião da decisão final na esfera

administrativa.

Todas essas questões, quando vistas e analisadas sob a ótica do interesse público, nos

levam a  refletir  se  interessa  à  sociedade  que  práticas  que  visem lesar  a  ordem tributária

tenham que aguardar todo o deslinde de um procedimento administrativo, em regra demorado,

para que somente então possam ser perseguidas e punidas pelo Estado.

Por outro lado, em obediência  aos princípios  da Legalidade e do Devido Processo

Legal, não podemos nos afastar das prescrições que tipificam tais crimes e que acabaram por

18BRASIL.  Supremo  Tribunal  Federal.  Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade  n˚  1.571,  Tribunal  Pleno,  Rel.  Ministro  Gilmar  Mendes,  DJ,  30  de  abril  de  2004.
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp>. Acessado em 10.nov.08.



desenhar esse quadro que entendemos nada salutar em termos de consumação e punição dos

delitos tributários.

Na  legislação  atual  podemos  ver  bem  caracterizas  figuras  que  criam  verdadeiros

benefícios aos agentes que se propõem a agir criminosamente em matéria tributária.

A primeira  dessas  figuras  seria  a  própria  tipificação  dos  Crimes  Contra  a  Ordem

Tributária que, conforme já comentado, tiveram sua estrutura alterada pela Lei n° 8.137/90

passando a exigir a comprovação da efetiva redução ou supressão de tributos para que se

tenham por consumados.

Tal  exigência  é  o  cerne  da  problemática  de  se  exigir  o  esgotamento  da  via

administrativa.  Ressalte-se,  uma  vez  mais,  que  na  legislação  anterior  não  se  exigia  tal

demonstração, bastando provar-se a conduta dolosa do agente.

Outro ponto negativo da legislação atual é o art. 83 da Lei n° 9.430/96 que positivou a

limitação do encaminhamento das representações fiscais ao Ministério Público.

A origem de tal prescrição também nos remete à classificação dos crimes tributários

como crimes materiais e, embora a exigência guarde compatibilidade com a estrutura material

desses crimes,  invariavelmente faz com que sua apuração e conseqüente punição se dê de

forma mais  lenta  ou,  em alguns  casos,  se  veja  inviabilizada  por  completo  em função da

prescrição.

Podemos  citar  ainda  a  previsão  de  extinção  da  punibilidade  pelo  pagamento  dos

tributos sonegados, disposição que reflete uma postura meramente arrecadatória e que acaba

por estimular práticas lesivas à ordem tributária quando reduz a percepção do risco de punição

por tais práticas.

A  criação  de  mais  essa  benesse  ao  agente  que  perpetra  condutas  contra  a  ordem

tributária  também se calca  na  exigência  de  comprovação  do dano para  a  consumação  do

crime, uma vez que sua lógica é a de que pagando-se o tributo sonegado extingue-se o dano,

não havendo mais motivo para se perseguir o transgressor.



4.3  Comentários aos votos proferidos pelos Ministros Ellen Gracie e Joaquim Barbosa
no julgamento do Habeas Corpus n° 81611

Em adição ao comentário acerca da decisão proferida pelo STF no julgamento do HC

81611 parece-nos pertinente tecer algumas considerações acerca dos votos proferidos nesse

mesmo julgamento pelos Ministros Ellen Gracie e Joaquim Barbosa que, embora vencidos,

trazem a lume questões importantes ao tema em estudo.

Comecemos  pelo  voto  do  Ministro  Joaquim  Barbosa,  nele  abordaremos

exclusivamente a questão da prejudicialidade  heterogênea  (art.  93 do Código de Processo

Penal).

Em seu voto, o ilustre Ministro defende a tese de que a solução da via administrativa,

onde se discute a existência ou não de supressão ou redução de tributo, deve ser vista como

uma questão prejudicial heterogênea, já que a relação jurídica tributária é estranha ao direito

penal. Tal entendimento traria consigo a vantagem de suspender o processo penal durante o

iter administrativo, suspendendo igualmente o prazo prescricional.

A nosso sentir  a  solução trazida  pelo Ministro é  bastante  engenhosa,  em primeiro

lugar, por adequar-se aos ditames da Lei n° 8.137/90, em segundo lugar, por não obstar de

todo a ação do Ministério Público e, for fim, por prevenir a prescrição da pretensão punitiva

do Estado.

Entretanto,  buscaremos demonstrar nos capítulos seguintes que, mesmo no caso de

prevalecer  o entendimento exposado pelo Ministro Joaquim Barbosa, ainda assim,  a atual

estrutura do tipo penal tributário não seria a melhor opção legislativa na busca de se punir e

coibir esse tipo de crime.  

Passemos agora à análise do voto da Ministra Ellen Gracie. 

A ilustre Ministra não se filia à corrente que entende sejam os Crimes Contra a Ordem

Tributária, descritos no art. 1° da Lei n° 8.137/90, crimes materiais ou de resultado, também

não concorda que seja necessário apurar-se resultado para que o Ministério Público tenha

justa causa para a instauração da ação penal.

Entende  que  considerar  que  o  legislador  da  Lei  n°  8.137/90  instituiu  crimes  de

natureza material ou de resultado seria equivalente a admitir que involuiu no tratamento penal



dessas condutas, em relação ao que dispunha a Lei n° 4.729/65, onde, claramente, as condutas

similares eram penalizadas independentemente de efetiva lesão ao fisco.

Como o legislador da Lei n° 8.137/90 pretendeu tornar mais rigorosa a punição dos

sonegadores pela instituição de penalidade mais exacerbada não seria razoável admitir que, no

mesmo ato, tenha inviabilizado a persecução criminal.

Por fim, transcrevemos alguns trechos do voto em questão onde a Ministra demonstra

sua inconformidade com a tese que sustenta  a necessidade de aguardo do deslinde da via

administrativa:

Se não fosse assim, poderíamos nos encontrar diante de situação paradoxal.
Ela surgiria quando a autoridade fazendária deixasse transcorrer o prazo de 5
anos  para  o lançamento.  Nesta  hipótese,  mesmo  havendo a  supressão de
tributo, o delito, que tem prazo prescricional de 12 anos não seria punível! A
demonstração pelo absurdo serve para revelar que as esferas, administrativa
e penal, são efetivamente independentes.

[...]

De qualquer sorte, num e noutro caso, embora recusado o condicionamento
da ação do MP e o “subordinamento da denúncia à prévia certeza de todos os
elementos  de fato necessários  à  sua procedência”,  temos,  na  realidade,  a
paralisação  do  órgão  acusador  diante  de  condutas  altamente  lesivas  à
sociedade,  como  as  que  resultam em evasão  dos  tributos  necessários  ao
desenvolvimento das políticas públicas.19

Na visão da Ministra a punibilidade da conduta está presente mesmo antes do desfecho

da  via  administrativa,  tanto  que  o  art.  34  da  Lei  n°  9.429/95  autoriza  a  extinção  dessa

punibilidade pelo pagamento dos tributos.

Embora discordemos da posição da Ministra em relação à natureza formal dos crimes

tributários, uma vez que a literalidade do  caput do art. 1° não deixa dúvidas quanto à sua

qualidade de crime material ou de resultado, abraçamos a idéia de que o legislador da Lei n°

8.137/90 incorreu em enorme contradição ao exacerbar a punição desses delitos e ao mesmo

tempo restringir a independência funcional do Ministério Público, condicionando-a à ação ou

inação de um órgão do poder executivo.

19BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n˚ 81.611,  Tribunal Pleno, Brasília, DF, 10 de dezembro
de  2003.  Rel.  Ministro  Sepúlveda  Pertence.  DJ,  13  de  maio  de  2005.  Disponível  em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp>. Acessado em 10.nov.08.



4.4  Posição Doutrinária

Boa parte da doutrina pátria defende a posição de que o encaminhamento de denúncia

pelo Ministério Público, nos casos de Crimes Contra a Ordem Tributária, só deve se dar com

o encerramento  do  processo  administrativo  onde se  teria  apurado  a  existência  de  crédito

tributário devido.

Por todos citamos HUGO DE BRITO MACHADO, para quem o esgotamento da via

administrativa é questão prejudicial ao processo penal tributário:

Admitir-se a ação penal por crime de supressão ou redução de tributo sem
que a autoridade administrativa competente tenha dito existente o próprio
objeto  do  cometimento  ilícito,  é  excluir  o  direito  do  contribuinte  de  ter
apurada  na  via  própria  a  existência  da  relação  tributária,  e  feita  a  sua
correspondente quantificação econômica.20 

O entendimento acima esposado funda-se principalmente no fato de que as disposições

do art. 1° da Lei n° 8.137/90 elegeram como núcleo do tipo penal a supressão ou redução

ilegal de tributo.

Assim, nos casos em que o crédito tributário fosse desconstituído administrativamente

não  haveria  a  tal  redução  ou  supressão,  desaparecendo  portanto  o  núcleo  do  tipo  penal,

tornando a conduta atípica e, portanto, inalcançável pelo direito penal tributário.

Nesses casos, aguardar o deslinde da via administrativa e a confirmação da existência

de  crédito  tributário  devido  seria  providência  obrigatória  como  medida  integrativa  da

tipicidade da conduta.

Outro argumento em que se funda a doutrina para defender sua posição de necessidade

de esgotamento  da  via  administrativa  é  o  de  que  o  art.  83  da  Lei  n°  9.430/96,  a  seguir

transcrito,  traz  previsão  expressa  nesse  sentido,  criando  assim  a  obrigatoriedade  de  se

aguardar todo o trâmite do processo administrativo fiscal para só então se iniciar eventual

persecução penal nos casos em que se confirme a existência de crédito tributário devido:

Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a
ordem  tributária  definidos  nos  arts.  1º  e  2º  da  Lei  nº  8.137,  de  27  de
dezembro de 1990, será encaminhada ao Ministério Público após proferida a
decisão final,  na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito
tributário correspondente. 

20MACHADO, Hugo de Brito. Estudos de Direito Penal Tributário. São Paulo: Atlas, 2002. p.161.



Parágrafo único. As disposições contidas no caput do art. 34 da Lei nº 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, aplicam-se aos processos administrativos e aos
inquéritos e processos em curso, desde que não recebida a denúncia pelo
juiz.”

Ainda em relação ao art. 83 da Lei n° 9.430/96 sustenta-se que tal dispositivo dá maior

efetividade  ao  princípio  constitucional  da  ampla  defesa,  quando  viabiliza  a  discussão  do

crédito na esfera administrativa numa fase anterior ao oferecimento da denúncia, merecendo

assim  ser  prestigiado  e  observado  pelo  Ministério  Público  quando  do  oferecimento  de

denúncia.

Também as disposições do art. 34 da Lei n ° 9.439/95, que prescrevem a extinção da

punibilidade dos crimes tributários sempre que o agente promover o pagamento do tributo e

seus  acessórios  antes  do  recebimento  da  denúncia  é  outro  argumento  constantemente

levantado pela doutrina para justificar o aguardo do esgotamento da via administrativa. 

Sustenta-se  que  um  dos  objetivos  do  processo  administrativo  fiscal  é  justamente

apurar o real valor do crédito tributário e que, somente com essa apuração definitiva é que se

viabiliza o exercício do direito de extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo e seus

acessórios. 

Sem o posicionamento definitivo da Administração acerca do valor do crédito,  não

teria  o  agente  como efetuar  o  pagamento  e com isso afastar  a  punibilidade.  Desse modo

entendem  que  se  acaso  o  Ministério  Público  agisse  encaminhando  a  denúncia  antes  do

encerramento da via administrativa estar-se-ia retirando do agente a possibilidade de conhecer

o real valor do crédito e, pagando-o, extinguir sua punibilidade.

“Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei nº 8.137,
de 27 de dezembro de 1990, e na Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965,
quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social,
inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia.”

No  sentir  de  ANDRADE,  a  não  observância  dessa  prescrição  legal,  com  o

encaminhamento da denúncia antes da decisão final administrativa seria, portanto, ilegítima,

constituindo-se em ofensa injustificável ao princípio da ampla defesa.21 

No  mesmo  sentido  HUGO  DE  BRITO  MACHADO  entende  que  o  aguardo  do

exaurimento  da via administrativa  é mais  que uma questão prejudicial  ao processo penal,

21ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Direito Penal Tributário. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p.129.



constituindo-se em verdadeiro meio de se assegurar as garantias constitucionais do cidadão

contribuinte.22

Em que  pese  a  consistência  dos  argumentos  que  defendem o esgotamento  da  via

administrativa  como  uma  questão  prejudicial  ao  processo  penal  tributário,  não  podemos

deixar  de  registrar  que  sua  observância  traz  inúmeros  inconvenientes  aos  órgão  estatais

encarregados da punição aos delitos tributários, conforme buscaremos demonstrar em capítulo

próprio  do  presente  trabalho,  merecendo  por  esse  motivo  uma  análise  à  luz  dos  reais

interesses da ordem tributária e da sociedade como um todo.

22MACHADO, Hugo de Brito. Estudos de Direito Penal Tributário. São Paulo: Atlas, 2002. p.164.



5  LESIVIDADE DA CONDUTA

Um  dos  princípios  que  norteiam  a  aplicação  do  direito  penal  é  o  princípio  da

Ofensividade. 

Trata-se de orientação decorrente da própria idéia de liberdade e excepcionalidade do

direito  penal  que  visa  tipificar  um número  mínimo de  condutas,  ou  seja,  apenas  aquelas

condutas mais ofensivas ao convívio social, de forma que as práticas consideradas criminosas

sejam a exceção e não a regra.

Como ensina FERNANDO CAPEZ:

A atuação repressivo-penal pressupõe que haja um efetivo e concreto ataque
a um interesse socialmente relevante, isto é, o surgimento de, pelo menos,
um real perigo ao bem jurídico” e completa “Na ofensividade, somente se
considera a existência de uma infração penal  quando houver uma efetiva
lesão ou real perigo de lesão ao bem jurídico”.23

Assim, qualquer criação legislativa que vise a qualificação de uma conduta e a criação

da respectiva sanção de ordem penal deverá observar se tal conduta é capaz de causar uma

lesão considerável aos bens jurídicos socialmente importantes ou ao menos se é capaz de criar

um real perigo de lesão a esses bens. 

Nesse contexto é  importante  identificar  qual  o bem jurídico tulelado pelos  Crimes

Contra a Ordem Tributária e quais os efeitos lesivos que as condutas ali tipificadas podem

trazer a esse bem jurídico.

Com relação ao bem jurídico tutelado pelos crimes tributários remetemos o leitor ao

Capítulo 2 do presente trabalho, onde o tema é abordado, aqui consignando-se apenas que o

bem jurídico que se busca proteger  é a Ordem Tributária  Nacional  em sua acepção mais

ampla.

Parte  da  doutrina  entende  que  os  Crimes  Contra  a  Ordem  Tributária  atentam

diretamente contra o patrimônio dos entes tributantes, essa conclusão é estimulada sobretudo

pela redação do art.1° da lei n° 8.137/90 que, em sua cabeça, exige a efetiva supressão ou

redução  de  tributos  como  resultado  necessário  ao  aperfeiçoamento  das  figuras  delituosas

enumeradas em seus incisos. 

23CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Parte Geral. v. 1. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p.25.



Contudo, a análise mais cuidadosa das condutas ali descritas e também da definição do

que se deve entender por Ordem Tributária nos leva a concluir que não é apenas o patrimônio

público que se vê lesionado por esse tipo de prática. Ainda que indiretamente, existe toda uma

estrutura que se vê atingida, comprometendo o próprio funcionamento da atividade tributante

do Estado.

Assim é que podemos dividir os efeitos lesivos das condutas contra a ordem tributária

em duas categorias, uma de efeitos lesivos imediatos e outra de efeitos lesivos mediatos.

No primeiro grupo teríamos a questão patrimonial abordada diretamente, ou seja, a

supressão ou redução de tributos apurável e decorrente direta e objetivamente da conduta do

agente, seria o crédito tributário que se deixou de recolher pela prática da conduta, o que

equivale ao resultado dano a que se refere o caput do artigo 1° da Lei 8.137/90.

No segundo grupo, mas não menos importante, teríamos os efeitos lesivos mediatos,

vale dizer, aqueles efeitos que recaem sobre a estrutura tributante do Estado. Nessa categoria

o  patrimônio  é  lesionado  apenas  de  forma  indireta,  ou  seja,  perpetrando-se  qualquer  das

condutas descritas nos cinco incisos do art. 1° o agente fragiliza o aparato estatal criado para

controlar e fiscalizar arrecadação de tributos, quebra-se a higidez do sistema para esse fim

estatuído, instalando-se um quadro desfavorável à atividade tributária estatal. 

A omissão,  o falseamento ou a fraude em informações,  documentos  e registros de

natureza  fiscal  ou  de  interesse  do  fisco,  por  exemplo,  têm  como  conseqüência  o

enfraquecimento  da  capacidade  estatal  de  identificar  e  coibir  situações  de  evasão  fiscal,

favorecendo a sonegação de tributos e onerando a parcela dos contribuintes que honestamente

busca cumprir suas obrigações tributárias.

O patrimônio público se vê lesionado de forma indireta, não pela redução ou supressão

imediata de um tributo, mas pela agressão que sofre toda a estrutura de suporte da Ordem

Tributária Nacional. 

No plano moral tais condutas lesionam também o próprio compromisso ético-social

que se estabelece entre o Estado e o cidadão e que decorre do convívio em sociedade. 

Entendemos que, ainda quando ausente a comprovação de supressão ou redução de

tributos, estaríamos diante de atos lesivos à coletividade, tendo em vista que a prática dessas

condutas, sem a devida reprimenda penal do Estado, tem o potencial de causar enormes danos
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a  estrutura  que  dá  suporte  à  Ordem  Tributária  Nacional,  lembrando-se  sempre  que  a

diminuição  da  percepção  do  risco  de  se  transgredir  normas  tributárias  traz  consigo

proporcional redução do cumprimento espontâneo das obrigações tributárias.

A diminuição da arrecadação espontânea, por sua vez, lesiona toda a coletividade de

diversas formas, trazendo dificuldades ao Estado na consecução de seus objetivos de busca do

bem estar social ou impondo cargas tributárias cada vez mais elevadas como uma forma de se

compensar a queda do padrão arrecadatório.

Assim,  todas  as  condutas  do  art.  1°,  mesmo  quando  não  se  verifique  a  efetiva

supressão ou redução de tributos podem ser classificadas como condutas de efeitos lesivos

mediatos,  vale  dizer,  mesmo  sem a  verificação  imediata  do  resultado  dano,  a  prática  da

conduta aliada à intenção dolosa e fraudatória subjacente à mesma já cria quadro de potencial

lesivo bastante para justificar a atuação excepcional do direito penal tributário.

Impõe-se  esta  constatação  pelo  fato  de  que  todas  essas  condutas,  tenham ou  não

gerado dano direto (supressão ou redução de tributo) constituem práticas social e eticamente

condenáveis e dotadas de potencial para lesionar à estrutura arrecadatória, fiscalizatória e de

política fiscal do Estado, na medida em que fragilizam os controles postos à disposição das

autoridades fiscais, criando quadro extremamente favorável à evasão tributária.

Atualmente o Estado não fiscaliza o cumprimento das obrigações tributárias como no

passado, apenas com base na arrecadação; hoje, as autoridades fiscais se valem de uma gama

de informações de natureza econômica, contábil, fiscal, de registros públicos, de transações

comerciais,  movimentação financeira,  dentre  outras.  As modernas  técnicas  de fiscalização

utilizam-se do cruzamento dessas informações, manipulando-as de forma a identificar desvios

e indícios de evasão fiscal. Assim, qualquer conduta que vise falsear, sonegar ou fraudar esse

complexo de informações tem enorme efeito lesivo sobre a estrutura tributária  do Estado,

independentemente da observação direta de supressão ou redução de tributo.

Destarte,  entendemos que a ofensa ao bem jurídico que se pretende tutelar com os

tipos penais tributários  está  localizada  muito mais  no elemento  subjetivo do tipo que é  a

conduta dolosa do agente que no elemento material que seria o resultado danoso ao erário,

aferível pela redução ou supressão do tributo.
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O elemento nuclear e principal desses tipos penais, portanto, seria a conduta em si e

não o resultado desta.
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6  DESNECESSIDADE DO RESULTADO DANO

Na  atual  estrutura  do  tipo  penal  tributário  o  resultado  dano,  caracterizado  pela

supressão ou redução de tributo, assume posição de destaque uma vez que sem sua ocorrência

o crime não se consuma.

Todavia, considerar que o dano ao erário seja o núcleo desse tipo penal, colocando

este elemento em patamar de importância superior à própria conduta dolosa do agente não

guarda compatibilidade com o real objetivo das normas incriminadoras que devem ter por

escopo não a só a punição do agente (função repressiva) como também o desestímulo a que

tais práticas sejam perpetradas (função preventiva).

O efetivo dano ao erário tem importância do ponto de vista econômico, mas na ótica

penal  a  conduta  deve  ter  prevalência  uma  vez  que  é  nela  que  reside  a  vontade,  livre  e

consciente de delinqüir.

Conforme leciona LUCIANO AMARO o elemento nuclear dos tipos penais tributários

está no ardil ou artifício do qual o agente se vale com vistas à obtenção do resultado danoso

ao erário.

A Constituição Federal veda, em regra, a prisão por dívida (art. 5°, LXVII).
Portanto, o simples fato de o sujeito passivo não recolher tributo é inelegível
como  tipo  delituoso.  A criminalização  de  condutas  que  possam afetar  o
interesse da arrecadação sujeita-se, pois, a esse balizamento, que tem levado
legislador  ordinário  (quando  queira  definir  delitos  “tributários”)  a
caracterizar a figura penal pelo meio empregado  e não pelo só fato de o
devedor  inadimplir  o  dever  de  recolher  tributo.  Não  se  alegue  que  a
Constituição somente  veda a prisão civil  por dívida (com as exceções do
dispositivo citado) e, por isso, não estaria proibida a prisão penal por dívida.
Se a Constituição não admite nem a prisão civil (que seria a mera coerção
para  estimular  o  devedor  ao  cumprimento  de  sua  obrigação),  resulta  a
fortiori  vedada  a  prisão  penal.  Assim sendo,  os  crimes  tributários  em
regra têm sua tônica no ardil ou artifício empregado pelo agente com
vistas à obtenção do resultado (que é o não recolhimento de tributo).24

Para demonstramos o quão desarrazoada é a exigência de supressão ou redução de

tributos como elemento nuclear do tipo penal, basta criarmos uma situação hipotética onde

dois contribuintes pratiquem idêntica conduta prevista em um dos incisos do artigo 1° da Lei

n° 8.137/90, sendo que, em relação ao primeiro deles, o processo administrativo fiscal apura a

existência de crédito tributário definitivamente constituído, confirmando assim o dano. Para o

24AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p.447-448.



segundo,  o  resultado  do  processo  administrativo  aponta  para  a  improcedência  do  crédito

tributário à vista do descumprimento de formalidade essencial ao ato.

Ora,  na  situação  desenhada,  temos  dois  agentes  que  praticaram  condutas

absolutamente idênticas, ambas com o mesmo potencial ofensivo à ordem tributária, sendo

que,  pela  sistemática  vigente,  o  primeiro  deles  poderia  ser  processado  criminalmente,

enquanto que o segundo se veria  livre da acusação de crime.  A não punição do segundo

agente se daria não porque procedera de maneira menos reprovável, mas apenas porque fora

agraciado por uma das viscicitudes a que se sujeita o ato administrativo de constituição do

crédito tributário.

Além da situação hipotética acima mencionada podemos imaginar uma série de outras

situações práticas onde a exigência do resultado dano se mostra desarrazoada e injusta no

contexto constitucional dos princípios que regem o direito penal.

Tomemos  outro  exemplo,  desta  feita  no  âmbito  do  Imposto  Sobre  Circulação  de

Mercadorias e Serviços - ICMS, tributo não cumulativo, no qual o valor do imposto devido

em cada período de apuração é o resultado devedor obtido após cotejamento entre débitos

oriundos das operações de saída de mercadorias e créditos oriundos das operações de entrada.

Pois bem,  imaginemos que um contribuinte  do ICMS, em determinado período de

apuração, utilize-se da conhecida prática de falsear notas fiscais de saída com vistas à redução

do  valor  de  seus  débitos,  é  intuitivo  que  estaremos  diante  de  prática  indiscutivelmente

reprovável, seja por aspectos éticos e morais seja pelo potencial lesivo à ordem tributária.

Ocorre que, embora a conduta  se adeque perfeitamente à descrição do inciso III do

art.  1°  da  Lei  n°  8.137/90,  pode ocorrer  que  o  agente  não seja  por  ela  responsabilizado

criminalmente, sendo bastante para isso que, na apuração do imposto devido no período, o

montante de seus créditos seja superior ao montante dos débitos (saldo credor). Nesse caso, ao

se apurar saldo credor de ICMS não haveria imposto devido no período, não se configurando

assim o resultado naturalístico exigido pelo caput do art. 1°, já que não haveria supressão ou

redução de tributo.

Citemos ainda o exemplo formulado pela douta Ministra do STF Ellen Gracie em voto

proferido no julgamento do HC 81.611. No exemplo, uma ação dolosa praticada em desfavor
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da ordem tributária deixa de ser punida, mesmo tendo gerado dano ao erário, simplesmente

porque a fazenda pública deixou de constituir o crédito tributário no prazo decadencial.

Esses  singelos  exemplos,  deixam claro  a  disparidade  de  tratamento  a  que  o  atual

modelo penal tributário sujeita os dois agentes, mesmo estando patente que ambos agiram

com  o  mesmo  intuito  fraudatório  à  ordem  tributária.  Fere-se  o  princípio  constitucional

tributário  da  isonomia,  apontando assim para  a  necessidade  premente  de  uma  revisão  na

tipificação desse tipo de crime.

A lógica que sustenta a necessidade dessa alteração legislativa reside muito mais em

aspectos morais, éticos e de uma política de criação de percepção dos riscos advindos de tais

condutas, que propriamente nos danos patrimoniais imediatamente causados. 

É nesse sentido que enxergamos a atual estrutura do tipo penal dos Crimes Contra a

Ordem Tributária como retrógrada e carente de reparos na medida em que traz obstáculos à

apuração  desses  delitos,  tratando  desigualmente  condutas  idênticas,  impedido  a  ação

tempestiva  do Estado,  condicionando a atuação  do Ministério  Público  ao deslinde  da  via

administrativa, diminuindo assim a percepção do risco de se cometer essas práticas delituosas.

Fazendo uso do direito comparado importa ressaltarmos que outros sistemas jurídicos

experimentaram grande evolução no combate à criminalidade pelo desenvolvimento de um

sistema penal mais objetivo. 

O Direito Italiano, por exemplo, optou por dar tratamento diametralmente oposto ao

nosso, lá foram criados tipos penais tributários com a feição de crimes formais ou de mera

conduta,  onde  bastante  para  o  aperfeiçoamento  do  delito  é  a  conduta  dolosa  do  agente.

Deixando-se de lado a exigência de comprovação do efetivo dano busca-se maior celeridade

na  punição  desses  delitos,  disseminado  na  sociedade  maior  percepção  de  risco  e  maior

respeito pelas normas tributárias. 

Entendemos  que  a  exigência  do  resultado  dano  mostra-se  desnecessária  na

caracterização dos delitos tributários, bastando para tanto que se verifique a conduta dolosa do

agente, uma vez que esta, por si só, já é capaz de lesionar a ordem tributária, ensejando assim

a atuação excepcional do Direito Penal, conforme demonstrado no capítulo precedente.
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7  INCONVENIENTES DA ATUAL ESTRUTURA DOS TIPOS PENAIS TRIBUTÁRIOS

A inclusão da supressão ou redução de tributo como elemento do tipo penal tributário

é  sem  sombra  de  dúvidas  o  maior  inconveniente  da  nova  estrutura  erigida  pela  Lei  nº

8.137/90.

Conforme  comentado,  essa  exigência  aparentemente  simples  trouxe  consigo  a

necessidade de esgotamento da via administrativa, como um imperativo a atender os reclamos

do devido processo legal, legalidade e ampla defesa.

Sem que se apure a existência de crédito tributário suprimido ou reduzido em função

da conduta dolosa do agente não há que se falar em crime. Eis aí o cerne de toda a celeuma

em torno da temática objeto do presente trabalho.

A necessidade de esgotamento da via administrativa, embora não impeça diretamente

a atuação imediata  do Ministério  Público,  conforme decidiu  o Supremo Tribunal  Federal,

acaba por fazê-lo por via transversa, tendo em vista que o STF também vem decidindo que a

ausência da confirmação do crédito tributário na via administrativa retira a justa causa da ação

penal.

A inovação legal acabou por criar um obstáculo a mais na punição dos Crimes Contra

a Ordem Tributária, amenizando o rigor que deveria permear esse tipo de prescrição penal.

A tendência de amenizar as regras que buscam punir os que atentam contra a ordem

tributária fica bastante nítida quando verificamos que tal alteração se deu sem que se fosse

tomada qualquer precaução com relação à prescrição da pretensão punitiva do Estado nesse

tipo de crime.

Se  por  um lado  a  nova  lei  instituiu  a  obrigatoriedade  de  se  aguardar  o  desfecho

administrativo para só então se iniciar a persecução penal, por outro, não foram efetuados

quaisquer ajustes legais que viessem a evitar a perda do direito de ação pela consumação da

prescrição penal.

Quando observamos os reflexos dessa escolha legislativa sobre o meio social,  logo

constatamos  que  algo  não  vai  bem,  seja  pelo  pequeno  número  de  condenações  penais

decorrentes da prática de crimes tributários, seja pela postura condescendente com que nossa

sociedade enxerga esse tipo de conduta.



Muito se comenta sobre o elevado nível de sonegação do país e não raro vemos no

nosso dia a dia práticas dessa natureza sendo perpetradas com a maior naturalidade, como se

crime  não  fossem.  Mais  do  que  isso,  chegamos  ao  absurdo  de  ver  tais  práticas  serem

divulgadas com orgulho, o que demonstra que a sociedade não enxerga riscos no atual modelo

penal.

A possibilidade de extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo é outra medida

que vai no mesmo caminho de incentivo a práticas contra a ordem tributária, na medida em

que valoriza demasiadamente o aspecto arrecadatório em detrimento de questões ligadas à

capacidade intimidatória do direito penal. É como se nossa legislação admitisse que os crimes

tributários sejam praticados desde que sem o conhecimento do Estado e, mesmo quando sua

prática fosse descoberta, ainda assim, tudo poderia ser resolvido pelo simples pagamento do

que se sonegou. Não é preciso muito esforço para se concluir que essa benesse legal incentiva

a sonegação fiscal.

A postergação da persecução penal é outro problema inerente à atual estrutura uma

vez que seu início deverá obrigatoriamente aguardar o desfecho administrativo. 

Com isso, cria-se distanciamento temporal entre a prática da conduta e o início da

persecução penal pela denúncia a cargo do Ministério Público. Na prática, a alteração contida

na Lei n° 8.137/90 impôs esse afastamento, vale dizer, fez com que a apuração da autoria e da

materialidade  do  crime  fosse  postergada  para  um  momento  posterior  ao  processo

administrativo fiscal que, via de regra é demorado, podendo sujeitar-se a várias instâncias

administrativas.

Os  efeitos  negativos  não  se  restringem apenas  à  demora  na  punição,  criam ainda

dificuldades práticas e técnicas na apuração dos delitos,  sendo de conhecimento geral que

com o passar do tempo fica cada vez mais difícil a apreciação de provas, sejam testemunhais

ou documentais. 

Essa dificuldade pode ser prejudicial a ambas as partes, mas é especialmente negativa

para a função jurisdicional penal do Estado que, no processo penal, busca a verdade real como

meta.
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Todas as justificativas voltadas a defender a extinção da punibilidade pelo pagamento

vão na direção da facilitação da arrecadação e ainda na equivocada idéia de que tais crimes

possuiriam um baixo potencial ofensivo.

No que toca à arrecadação esquecem-se, os que defendem essa tese, que os efeitos

positivos advindos do pagamento para evitar a punibilidade são irrisórios se comparados com

os efeitos negativos de um sistema penal tributário que não intimida a prática de condutas

lesivas aos cofres públicos, afetando sensivelmente a arrecadação espontânea de tributos.

Quanto às alegações de um menor potencial ofensivo desse tipo de crime talvez por

questões históricas de um país onde nunca foi costume punir as classes mais abastadas, se

explique esse ponto de vista,  sendo certo que as camadas  mais  baixas  da população têm

poucas chances de cometer crimes dessa natureza. 

Como visto, a atual estrutura dos tipos penais tributários dá relevo especial à questão

patrimonial  direta  (supressão ou redução de tributo),  essa circunstancia,  por  sua vez,  traz

consigo alguns inconvenientes, dos quais destacamos os seguintes:

a)  Obstaculariza  a  atuação  das  Autoridades  Fiscais,  Ministério  Público  e  Poder

Judiciário,  por  exigir  o  encerramento  da  via  administrativa  e  a  manutenção  do  crédito

tributário como fator que empreste justa causa à ação penal;

b) Subordina o poder-dever do Ministério Público à burocracia do poder executivo;

c) Cria injustificável risco de prescrição da pretensão punitiva do Estado em virtude da

demora do deslinde da via administrativa;

d) Valoriza a existência de institutos como a extinção da punibilidade pelo pagamento,

os quais estimulam a prática desse tipo de delito, pela disseminação da sensação de quase

nenhuma possibilidade de punição em função de tais práticas;

e)  Fere o Princípio  Constitucional  da isonomia  ao  tipificar  como crime  a conduta

dolosa quando acompanhada da supressão ou redução de tributo, deixando de fazê-lo quando

este último elemento não puder ser verificado, mesmo que a conduta tenha sido praticada;

f)  Agride  o  Princípio  Constitucional  da  Razoável  Duração  do  Processo  tornando

morosa a prestação jurisdicional penal, nos casos de impugnação administrativa do crédito

tributário;
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g) Reduz a percepção do risco de punição, disseminando a sensação de impunidade

que,  por  sua  vez,  estimula  o  cometimento  desse  tipo  de  delito  e  reduz  a  arrecadação

espontânea de tributos; e

h) Aponta em direção contrária  ao próprio espírito  da Lei  n° 8.137/90 que é o de

reprimir com maior severidade os crimes tributários.
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8  PROPOSTA DE ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA DOS CRIMES TRIBUTÁRIOS

Já foi comentado que a Lei n° 8.137/90 inovou em matéria de tipificação dos crimes

tributários. O antigo diploma legal (Lei 4.729/65), embora não expressamente revogado, foi

substituído pelo atual que criou tipos legais bastante semelhantes ao da Lei n° 4.729/65.

O legislador da Lei 8.137/90 inovou quando optou por alterar a estrutura dos tipos

penais então vigente (crimes formais), criando figuras penais destinadas a coibir práticas que

causassem lesão direta ao patrimônio do Estado (crimes materiais).

A necessidade de lesão direta ao patrimônio público ficou caracterizada pela expressão

“suprimir ou reduzir tributos”, inserida no caput do art. 1° da referida lei.

Art.  1°  Constitui  crime  contra  a  ordem  tributária  suprimir  ou  reduzir
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes
condutas: (grifo nosso)

Numa análise superficial poder-se-ia entender que a alteração definiu melhor esse tipo

de crime visando punir  apenas  as  condutas  que efetivamente  causem dano ao erário pela

supressão ou redução ilegal de tributos.

Não é isso que ocorre. Na prática, a exigência de efetivo dano para a caracterização

dos crimes tributários acabou criando injustificados obstáculos à punição dos agentes que,

mediante práticas ilegais, atentam contra a integridade da Ordem Tributária Nacional.

Já foi exaustivamente demonstrado que, tanto a doutrina como a jurisprudência do

STF, são unânimes em afirmar que essa nova estrutura dos Crimes Contra a Ordem Tributária

os  enquadrou  dentre  as  espécies  de  crimes  materiais  ou  de  resultado,  exigindo  a  efetiva

ocorrência  do resultado naturalístico previsto na norma para que os mesmos se dêem por

consumados.

Também já foi  visto que somente com o encerramento  do processo administrativo

fiscal de acertamento do crédito tributário em que se confirme sua procedência é que se pode

afirmar que houve efetiva supressão ou redução de tributo. 

A doutrina em peso abraçou a idéia de que o aguardo da decisão final administrativa

seria expressão dos princípios do contraditório e da ampla defesa e que por esse motivo não

pode ser desconsiderada pelo Ministério Público quando a apresentação da denúncia penal em

matéria de crimes tributários.



Também a  jurisprudência  do  STF aponta  nesse sentido  e,  em ambos  os  casos,  os

argumentos  são consistentes,  pois se encontram calcados na feição material  desse tipo de

crime.

Todavia,  não podemos deixar de observar que no processo administrativo o agente

exerce sua ampla defesa em relação ao crédito tributário, vale dizer, a via administrativa não é

o fórum adequado para que o contribuinte defenda-se da conduta supostamente dolosa; em

relação a esta, ele poderá defender-se no âmbito do respectivo processo penal a desenvolver-

se  perante  o  poder  judiciário  com  todas  as  garantias  que  lhe  são  asseguradas

constitucionalmente.

Ocorre que, tendo a Lei 8.137/90 trazido a necessidade de comprovação da existência

do  crédito  tributário  devido  (que  reflete  a  supressão  ou  redução  de  tributos)  como  uma

questão prejudicial ao processo penal, o aguardo do deslinde da via administrativa tornou-se

obrigatório em respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.

Como forma de contornar o problema, entendemos que a  criação de figuras penais

tributárias onde o dano patrimonial não seja visto como elemento nuclear do tipo penal, seja

uma opção a tornar mais ágil a punição desses delitos, sem ofensa ao princípio do devido

processo legal  e  mantendo-se os postulados do contraditório  e  da ampla  defesa,  os quais

desenvolver-se-iam, como de regra, no âmbito do poder judiciário.

Apenas para comprovar  a procedência da alteração proposta,  ressaltemos,  uma vez

mais, que, além da antiga Lei de Sonegação Fiscal (Lei n° 4.729/65), outros sistemas penais, a

exemplo do italiano, adotam configuração que exclui o resultado dano do núcleo dos tipos

penais tributários.

Nos  seus  “Estudos  de  Direito  Penal  Tributário”  o  professor  HUGO  DE  BRITO

MACHADO traz importante observação acerca das alterações verificadas no Direito Italiano,

que tiveram por fim melhor definir os crimes tributários:

De todo modo, a análise da doutrina italiana demonstra que, ali, a lei anterior
defina como crime a evasão, por isso mesmo se considerava indispensável o
prévio lançamento  do tributo,  ou,  em outras  palavras,  a  determinação da
ocorrência da efetiva supressão ou redução de tributo devido constituía uma
circunstância prejudicial. Tinha-se a prejudicial tributária. E para afastá-la, a
reforma penal  alterou a  definição do crime,  que deixou de ser  um crime
material, de resultado, para tornar-se um crime de mera conduta, ou crime
formal.
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No Brasil deu-se o contrário, como se passa a demonstrar.  Com a Lei n°
8.137/90,  operou-se  a  substituição  de  tipo  penal  de  mera  conduta,  crime
formal,  por  tipo  penal  em  que  o  elemento  essencial  é  precisamente  a
supressão ou redução de tributo. Crime de Resultado.25

Conforme se observa, trata-se de ordenamento que, entendendo que a lesão à ordem

tributária  reside  na  conduta  do  agente  e  não  na  mera  supressão  ou  redução  de  tributo

imediatamente aferível, evoluiu no sentido de criminalizar as práticas em que o agente tenha a

intenção de macular a ordem tributária sem se perquerir acerca da existência imediata de dano

patrimonial,  vale  dizer,  busca-se  punir  a  conduta  pura  e  simples,  considerando-se  sua

reprovabilidade  e  seu  potencial  efeito  lesivo  e  não  a  lesão  patrimonial  em  concreto,

diretamente aferível (dano imediato).

Nessa nova estrutura proposta, entendemos que Ordem Tributária  Nacional  restaria

melhor protegida, uma vez que seriam eliminados os entraves trazidos pela feição material do

tipo, protegendo-se o patrimônio dos entes tributantes tanto de forma direta como indireta,

uma vez que a percepção do risco que se cria pela maior possibilidade de responsabilização

do agente, acaba por estabelecer uma atmosfera que desencoraja esse tipo de prática.

Por esses motivos entendemos ser necessário a alteração do art. 1° da Lei n° 8.137/90,

retirando-se do seu caput a expressão “suprimir ou reduzir tributo” estruturando-se assim os

Crimes Contra a Ordem Tributária com a feição de delitos formais, onde a conduta dolosa do

agente  seria  o  núcleo  do  tipo  penal,  dispensado-se  para  o  aperfeiçoamento  do  crime,  a

demonstração do resultado dano. 

Com o deslocamento do núcleo do tipo penal do dano para a conduta, eliminar-se-ia a

necessidade de se demonstrar a efetiva supressão ou redução de tributos para a caracterização

do ilícito, sendo bastante para a tipificação penal a comprovação de que o agente agiu com

intenção de macular a ordem tributária, agredindo-a por meio de uma das condutas descritas.

A intenção de agredir  a  Ordem Tributária  estaria  manifesta  tanto nas  práticas  que

causam supressão ou redução de tributos, quanto naquelas onde se busca burlar a normas que

estruturam os controles, a fiscalização ou a arrecadação de tributos e contribuições. 

25MACHADO, Hugo de Brito. Estudos de Direito Penal Tributário. São Paulo: Atlas, 2002. p.157.
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Ficaria também eliminada a necessidade de prévio esgotamento da via administrativa

como fator  que empresta  justa  causa à  ação penal,  já  que,  no atual  contexto,  o  processo

administrativo  onde  se  discute  o  crédito  tributário,  funciona  como  verdadeira  questão

prejudicial ao processo penal. 

A estruturação dos crimes tributários sob a feição de crimes formais permitiria ainda a

propositura imediata  da respectiva ação penal por parte do Ministério Público,  sem que a

eventual pendência de processo administrativo fiscal, onde se discutisse o crédito tributário,

tivesse o condão de retirar a justa causa da ação.
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CONCLUSÃO

Como objetivo geral do presente trabalho buscou-se uma análise da estrutura dos tipos

penais  tributários,  seus  elementos  essenciais,  principais  inconvenientes,  com  ênfase  na

polêmica  acerca  da  necessidade  de  esgotamento  da  via  administrativa  como  pressuposto

legitimador da atuação do Ministério Público.

O trabalho desenvolveu-se por meio de pesquisa na legislação específica, doutrina e

jurisprudência dos tribunais superiores.

No Capítulo  inicial,  fez-se a  diferenciação entre  Direito  Penal Tributário e Direito

Tributário  Penal,  o  segundo  capítulo  trata  dos  Crimes  Contra  a  Ordem  Tributária,  sua

evolução  histórica  recente,  suas  espécies  e  o  bem jurídico  tutelado,  no  terceiro  e  quarto

tópicos, buscou-se estudar o Processo Administrativo Fiscal a comprovação do dano como

elemento dos tipos penais tributários e os principais julgados do STF acerca da matéria, nos

capítulos seguintes foram abordados a importância  da lesividade inerente às condutas dos

tipos penais tributários, a desnecessidade de comprovação do resultado dano (supressão ou

redução de tributo) e os inconvenientes da atual estrutura introduzida pela Lei n° 8.137/90,

por fim foi  apresentada  proposta  de alteração dos tipos  que definem os  Crimes  Contra  a

Ordem Tributária.

Diante de tudo o foi exposto e cientes que a complexidade e interdisciplinaridade do

tema não permitem que o mesmo se dê por esgotado, encerramos o presente trabalho com as

seguintes conclusões:

1. Os tipos penais tributários postos pelo art. 1° da Lei n° 8.137/90 prescrevem crimes de

natureza material  ou de resultado,  sendo que essa estrutura cria obstáculos à punição dos

agentes que buscam furtar-se ao cumprimento de suas obrigações tributárias, na medida em

que impõe, para caracterização dos delitos, que se comprove, previamente, o efetivo dano aos

cofres públicos.

2. A lesão à Ordem Tributária não reside unicamente na questão patrimonial diretamente

identificável,  vale  dizer,  na  redução  ou  supressão  de  tributo  decorrente  diretamente  da

conduta. Qualquer prática que enfraqueça o sistema criado para prover o Estado dos recursos

necessários aos seus fins agride, por si só, a Ordem Tributária, seja diretamente, pela redução



ou supressão de tributo, seja indiretamente, pelo potencial efeito desarticulador das estruturas

arrecadatória, fiscalizatória, de controle e de política fiscal do Estado.

3. A atual tipificação penal contemplada no artigo 1°da Lei n° 8.137/90 faz com que o

Processo Administrativo Fiscal deva ser encarado como uma questão prejudicial ao processo

penal,  impondo  ao  Ministério  Público  o  ônus  de  aguardar  seu  deslinde  antes  de  dar

seguimento à persecução penal, sob pena de retirar a justa da respectiva ação penal.

4. A manutenção da estrutura dos tipos penais tributários, trazida pela Lei nº 8.137/90,

afigura-se  retrógrada  e  em  descompasso  com  a  premente  necessidade  de  se  coibir  e

desestimular  as  práticas  lesivas  à  Ordem Tributária,  na medida  em que cria  obstáculos  à

tipificação e punição desses delitos.

5. Como forma de melhor tutelar a Ordem Tributária Nacional, faz-se necessária uma

alteração  substancial  na  estrutura  do  tipo  penal  tributário,  especialmente  em relação  aos

elementos  que a  integram,  excluindo-se do seu núcleo o elemento objetivo (supressão ou

redução de tributo), passando-se a punir exclusivamente a conduta do agente que, de forma

ilegal  e  dolosa,  busque  a  obtenção  de  vantagem  em desfavor  da  atividade  tributante  do

Estado.
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