
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

 

ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO 

 
 
 
 
 
 

THAÍS KARINE ALMEIDA TERECIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 

A CRIMINALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO A 
PARTIR DO ESTUDO DOS CASOS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM 

REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2022 



THAÍS KARINE ALMEIDA TERECIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A CRIMINALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO A 
PARTIR DO ESTUDO DOS CASOS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM 

REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado 
Profissional em Direito, da Escola de Direito de São Paulo 
da Fundação Getulio Vargas, como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em Direito. 
 
Área de Concentração: Direito Penal 
Orientador: Prof. Dr. Marcelo Costenaro Cavali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2022 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Tereciano, Thaís Karine Almeida. 
     A criminalização do planejamento tributário abusivo a partir do estudo dos 

casos de amortização de ágio em reorganizações societárias / Thaís Karine 
Almeida Tereciano. - 2022. 

     131 f. 
  
     Orientador: Marcelo Costenaro Cavali. 
     Dissertação (mestrado profissional) - Fundação Getulio Vargas, Escola de 

Direito de São Paulo. 
  
     1. Planejamento tributário. 2. Direito tributário. 3. Sonegação fiscal. 4. 

Abuso de direito. I. Cavali, Marcelo Costenaro. II. Dissertação (mestrado 
profissional) - Escola de Direito de São Paulo. III. Fundação Getulio Vargas. IV. 
Título. 

  
  

CDU 336.2.04 
  

  
Ficha Catalográfica elaborada por: Raphael Figueiredo Xavier CRB SP-009987/O 
Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 

 



THAÍS KARINE ALMEIDA TERECIANO 

 
 
 
 
 

A CRIMINALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO A PARTIR 

DO ESTUDO DOS CASOS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM REORGANIZAÇÕES 

SOCIETÁRIAS 

 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado 
Profissional em Direito, da Escola de Direito de São Paulo 
da Fundação Getulio Vargas, como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em Direito. 
 
Área de Concentração: Direito Penal 
Orientador: Prof. Dr. Marcelo Costenaro Cavali 
 
Data de aprovação: 02/09/2022 
 
Banca Examinadora: 
 
_________________________________________ 
Prof. Dr. Marcelo Costenaro Cavali (Orientador) 
FGV - EDESP 

 
 

_________________________________________ 
Prof. Dra. Heloisa Estellita 
FGV - EDESP  
 
 
_________________________________________ 
Prof. Dr. Adriano Teixeira  
FGV - EDESP 
 
_________________________________________ 
Prof. Dr. Rodrigo Numeriano Dubourcq Dantas 
USP 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

À minha mãe, presença feminina que me alerta, me inspira e me impulsiona. Com a 

minha mãe aprendi que é preciso ter força, raça, coragem, gentileza no trato e humildade nos 

gestos. Todos esses valores foram fundamentais para a construção da minha personalidade 

e, naturalmente, me ajudaram a concluir mais uma etapa importante da vida. 

Ao meu pai, que me deu tudo sem pedir nada em troca, e sempre me incentivou a 

estudar muito e a trabalhar duro.  

Ao meu orientador, professor Dr. Marcelo Costenaro Cavali, um exemplo de 

dedicação à profissão e à vida acadêmica, pela paciência, por acreditar no meu projeto, por 

dividir comigo o peso de pesquisar sobre um tema tão complexo, e por me instigar a evoluir 

e ir além.  

Às professoras e aos professores da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas, 

profissionais brilhantes, generosos, humanos, e absolutamente inspiradores. Cada uma 

dessas pessoas, a seu modo, me transmitiu valiosas lições que levarei para a vida. 

Ao amigo Rômulo Cristiano Coutinho da Silva, pelo elevado nível das discussões 

sobre planejamento tributário, e por me inspirar a escrever sobre o tema com o olhar de uma 

penalista.  

Ao Jatyr Neto, por vivenciar comigo os momentos angustiantes e solitários de um 

mestrado. 

Aos amigos e às amigas da FGV, em especial, Juliane Mendonça, Gabriela Forsman 

e Fernanda Casagrande, por compartilharem comigo as dificuldades dessa longa jornada. 

Aos amigos e amigas da vida, pela compreensão e acolhimento. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É preciso lutar contra a folha de cálculo que elimina, que despede  
é preciso trabalhar contra aquilo que nos põe sem trabalho 

é preciso saudar a poesia, tirá-la da torre e cantá-la 
é preciso abandonar o que nos aprisiona futilmente  

é preciso montar a tenda sobre as possibilidades 
é preciso libertar a liberdade com que se nasceu 

é preciso lutar contra o medo, com ou sem ele 
é preciso vigiar de perto o que se conquista 

é preciso conquistar o lugar que nos cabe 
é preciso rejeitar frases postas na boca 

é preciso deixar de ser um número 
é preciso fugir de rajada à rajada 

é preciso mentir só à mentira 
é preciso questionar 

é preciso dizer não 
é preciso duvidar 

e amar – verdadeiramente 
 

Ricardo Marques 
  



RESUMO 

 

O presente estudo analisa a criminalização das condutas ligadas ao chamado 
“planejamento tributário abusivo” sob o contexto da imposição da denominada “multa 
qualificada”, prevista no artigo 44, § 1º, Lei nº. 9.430, para demonstrar que os tipos penais 
estabelecidos na Lei nº. 8.137/90 possuem definições distintas das condutas de sonegação, 
fraude e conluio previstas na Lei nº. 4.502/64. Optou-se por fazer um recorte para analisar, 
especificamente, os casos das autuações decorrentes de glosa de amortização fiscal de ágio, 
constantemente questionados pelo CARF, sobretudo as operações que envolvem aquisição 
de empresas de um mesmo grupo econômico, em razão da alegação de simulação do negócio 
e da falta de substância das operações com o objetivo de criar um “ágio fictício” visando ao 
não pagamento de tributos. Em tais casos, as autoridades tendem a considerar que as 
condutas que ensejam a aplicação de multa qualificada sob o contexto do planejamento 
tributário se enquadram, automaticamente, nos tipos penais previstos na Lei nº. 8.137/90, 
em função do reconhecimento, pela autoridade administrativa, da presença do dolo 
mencionado nas infrações administrativas previstas na Lei nº. 9.430. Inicialmente, a pesquisa 
explorou os aspectos gerais do planejamento tributário no ordenamento jurídico brasileiro e 
buscou demonstrar que há distinções significativas entre atos de evasão fiscal (ilegal), 
planejamento tributário legítimo e planejamento tributário (considerado pelo fisco como) 
abusivo. Após explorar as infrações administrativas previstas na legislação federal tributária 
e as condições para aplicação da multa qualificada, a pesquisa passou a analisar os elementos 
típicos dos crimes contra a ordem tributária previstos no artigo 1º, incisos I e II, da Lei nº. 
8.137/90, com especial enfoque no tipo objetivo desses delitos, para demonstrar que somente 
os atos evasivos é que, dependendo do caso em concreto, podem gerar reflexos na esfera 
criminal e que, portanto, não há uma relação necessária entre as hipóteses qualificadoras da 
multa de ofício, e as hipóteses criminosas previstas no artigo 1º da Lei nº. 8.137/90. 
 

Palavras-chave: direito penal; direito penal econômico; planejamento tributário abusivo; 

crimes contra a ordem tributária; multa qualificada; ágio; fraude.  

  



ABSTRACT 

 

This study analyzes the criminalization of conducts linked to the so-called 
“aggressive tax planning” in the context of the application of the aggravated penalty, 
provided for in § 1º of article 44 of Law no. 9.430/96, to demonstrate that the crimes against 
the tax system, established in Law noº. 8.137/90, have different definitions of evasion, fraud 
e collusion provided in Law nº. 4.502/64. It was decided to analyze the cases of assessments 
at the federal level resulting from the disallowance of tax amortization of goodwill, 
constantly questioned by Administrative Council of Tax Resources, especially operations 
that involve the acquisition of companies of the same economic group, due to the allegation 
of fraus legis and abuse of law, with the objective of creating a “fictitious goodwill” aiming 
at non-payment of taxes. In such cases, the authorities tend to consider that the conduct that 
gives rise to the application of an aggravated penalty under the context of tax planning 
automatically typifies the crimes against the tax system, provided for in Law no. 8.137/90, 
due to the recognition, by Administrative Council of Tax Resources, of the presence of 
intent. Initially, the dissertation explored the general aspects of tax planning in the Brazilian 
legal system to demonstrate that there are significant distinctions between acts of tax evasion 
(illegal), tax planning and tax avoidance (considered by the tax authorities as abusive). After 
exploring the administrative infractions provided for in the federal tax legislation and the 
conditions for applying the aggravated penalty, the research began to analyze the typical 
elements of crimes against the tax system provided for in article 1, items I and II, of Law no. 
8.137/90, to demonstrate that only evasive acts, depending on the specific case, can generate 
reflexes in the criminal sphere and that, therefore, there is no necessary relationship between 
the qualifying hypotheses of the tax penalties, and the criminal hypotheses provided for in 
article 1 of Law no. 8.137/90. 
 

Keywords: criminal law; economic criminal law; aggressive tax planning; crimes against 
the tax system; aggravated penalty; goodwill; fraud.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma das características marcantes do Direito Penal Econômico é o emprego de 

elementos normativos oriundos de outros ramos do direito nas definições legais das 

condutas passíveis de responsabilização criminal. 

Os elementos normativos dos crimes previstos nos artigos 1º e 2º da Lei nº. 

8.137/90, por exemplo, estão intrinsicamente ligados aos conceitos estabelecidos no âmbito 

do Direito Tributário. Apesar disso, há condutas que configuram apenas infrações à lei 

tributária, sem qualquer reflexo no âmbito penal1.  

O presente trabalho se ocupa justamente dos problemas decorrentes da intersecção 

entre o Direito Penal e o Direito Tributário, tendo como foco a criminalização das condutas 

ligadas ao chamado “planejamento tributário”, sob o contexto da imposição da denominada 

“multa qualificada”, prevista no artigo 44, § 1º, Lei nº. 9.430/962.  

A importância do tema decorre da preocupante expansão do Direito Penal por meio 

da atuação das autoridades administrativas fiscais que, em diversas oportunidades, autuam 

o contribuinte sob o argumento de que o planejamento tributário foi realizado de maneira 

ilegítima, por meio de simulações ou fraudes, e, ao mesmo tempo, formalizam 

Representação Fiscal Para Fins Penais3 (“RFFP”) ao Ministério Público, apontando a 

possível prática de crime contra a ordem tributária. 

Sob esse contexto, planejamentos tributários baseados em doutrina e jurisprudência 

até então favoráveis, em regulamentações contábeis e fiscais vigentes à época dos fatos, 

em orientação jurídica independente que atesta a legitimidade da operação, ou em 

posicionamento que não é condenado de forma unânime pelos órgãos julgadores, têm sido 

 
1Nesse sentido, conferir: SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito tributário sancionador. São Paulo: 

Quartier Latan, 2007. p. 189 e SCHMIDT, Andrei Zenker. Exclusão da punibilidade em crimes de 
sonegação fiscal. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2003. p. 77. 

2No âmbito da legislação federal, o artigo 44 da Lei nº. 9.430/96 dispõe que a multa de ofício, de 75%, pode 
ser qualificada, representando 150% do valor devido, nas hipóteses de sonegação, fraude ou conluio, 
definidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei nº. 4.502/64.  

3A Representação Fiscal para Fins Penais é o ato que promove a intersecção entre o processo administrativo 
fiscal e o processo penal. Prevista no artigo 83 da Lei nº. 9.430/96 e nos artigos 1º e 2º do Decreto nº. 
2.370/98, a RFFP deverá ser encaminhada ao Ministério Público pela autoridade fiscal após o encerramento 
do procedimento administrativo, com o objetivo de apurar eventual prática de crime contra a ordem 
tributária. 
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objeto de discussão na esfera criminal, ainda que não haja elementos na autuação fiscal que 

indiquem a prática de atos fraudulentos para suprimir ou reduzir o pagamento de tributos4. 

Em tais situações, tem se tornado frequente a imposição da multa qualificada sob o 

argumento de que haveria uma conduta dolosa do contribuinte, voltada à sonegação de 

tributos, valendo-se de simulações e fraudes. De maneira recorrente, nesses casos, o 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) se utiliza alegadamente do 

conceito penal do dolo para fins de aplicação ou afastamento da multa qualificada, em 

razão da ausência de um conceito próprio de dolo em âmbito tributário5. 

É importante esclarecer que as considerações apresentadas na presente pesquisa 

partirão da premissa de que um planejamento tributário pode ser legítimo ou ilegítimo 

(abusivo), mas, jamais, ilegal6. Se a conduta for ilegal não se trata de planejamento 

tributário, mas de evasão fiscal. Além disso, optou-se por fazer um recorte para analisar, 

especificamente, os casos das autuações na esfera federal decorrentes de glosa de 

amortização fiscal de ágio, como forma de testar, na prática, as conclusões dogmáticas 

atingidas no trabalho.  

A opção por tal recorte se justifica porque, do ponto de vista societário, as cisões e 

as incorporações de empresas costumam ser estruturadas de maneira a garantir uma 

importante economia fiscal para o contribuinte. Neste cenário, os casos de ágio têm sido 

constantemente questionados pelo CARF, sobretudo as operações que envolvem aquisição 

de empresas de um mesmo grupo econômico, em razão da alegação de simulação do 

negócio e da falta de substância das operações com o objetivo de criar um “ágio fictício” 7 

visando ao não pagamento de tributos.  

 
4Para maiores detalhes, conferir: MCNAUGHTON, Charles William. Multa qualificada e multa agravada em 

matéria tributária. In: BOSSA, Gisele Barra; RUIVO, Marcelo Almeida (Coords.). Crimes contra a ordem 
tributária: do direito tributário ao direito penal. São Paulo: Almedina, 2019. 

5Sobre o tema, Fernanda Regina Vilares e James Siqueira observam que, em reiterados julgados proferidos 
pelo CARF, é comum atrelar a aplicação da multa qualificada à presença do dolo em sua acepção criminal. 
Nesse sentido, conferir: VILARES, Fernanda Regina; SIQUEIRA, James. De multa qualificada a multa 
empalhada. Jota, 17 abr. 2017. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/colunas/contraditorio/de-multa-qualificada-a-multa-empalhada-17042017. Acesso em: 20 mar. 
2022. 

6Sobre essa distinção, cf. Capítulo 1 adiante. 
7A título de exemplo, podemos citar o julgamento do Caso Eaton, julgado pela 1ª Turma da Câmara Superior 

de Recursos Fiscais, Acórdão nº. 9101-004.052, sessão de 11 de março de 2019: “Operações empreendidas 
no universo de um mesmo grupo econômico, com transferência de ações com sobrepreço para integralizar 
o capital social de uma empresa relacionada, sem pagamento de sobrepreço, que foram concebidas para 
consumar a criação de um ágio fictício, implicam na presença dos elementos volitivo e cognitivo, 
caracterizando o dolo, o plus na conduta que ultrapassa o tipo objetivo da norma tributária e deve ser 
apenado com a qualificação da multa de ofício”. 
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Mais do que isso, as autoridades tendem a considerar que as condutas que ensejam 

a aplicação de multa qualificada sob o contexto do planejamento tributário se enquadram, 

automaticamente, nas hipóteses criminosas previstas no art. 1º, inciso I e II, da Lei nº. 

8.137/90, em função do reconhecimento, pelo CARF, da presença do dolo. 

Desta forma, após a inscrição do débito tributário em dívida ativa, uma 

Representação Fiscal para Fins Penais é encaminhada ao Ministério Público Federal para 

apuração de eventual responsabilidade criminal de sócios, gerentes e representantes legais 

da pessoa jurídica autuada8.  

Há situações também em que o CARF afasta a aplicação da multa qualificada, 

deixando de reconhecer no planejamento tributário o dolo necessário para fins de 

imposição da sanção tributária. Apesar disso, ainda assim, a RFFP é encaminhada às 

autoridades de investigação para apuração de crime tributário, motivando a discussão, na 

esfera criminal, a respeito de uma suposta persecução penal automática em função da 

inscrição do débito em dívida ativa. 

O objetivo da presente pesquisa, portanto, será demonstrar que há distinções 

significativas entre atos de evasão fiscal (ilegal), planejamento tributário legítimo e 

planejamento tributário (considerado pelo fisco como) abusivo, sendo que somente os atos 

evasivos é que, dependendo do caso, podem gerar reflexos na esfera criminal. 

O trabalho também se ocupará em demonstrar que não há uma relação necessária 

entre as hipóteses qualificadoras da multa de ofício, previstas na Lei nº. 4.502/64, e os 

crimes contra a ordem tributária previstos no artigo 1º, incisos I e II, da Lei nº. 8.137/90.  

A pesquisa encontra-se dividida em quatro grandes capítulos. 

A primeira parte da dissertação se debruçará sobre os aspectos gerais do 

planejamento tributário no ordenamento jurídico brasileiro e explorará, ainda, a 

diferenciação entre elisão e evasão fiscal. 

Na segunda parte do trabalho, exploraremos de maneira breve as infrações 

administrativas previstas na legislação federal tributária, as condições objetivas para 

 
8Dados fornecidos pela Receita Federal indicam que, apenas no ano de 2020, foram elaboradas 2.094 RFFP, 

correspondentes a cerca de 27,8% de todas as ações fiscais encerradas naquele ano. MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA. Receita Federal. Relatório Anual de Fiscalização 2020-2021. Disponível em: 
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/dados-
abertos/resultados/fiscalizacao/arquivos-e-imagens/relatorio-anual-de-
fiscalizacao_sufis_2021_07_01_vfinal-1.pdf. Acesso em: 20 mar. 2022. 
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aplicação da multa qualificada e os aspectos controvertidos relacionados à imposição de 

multa qualificada sob o contexto do planejamento tributário considerado abusivo. 

Na terceira parte da pesquisa, será objeto de estudo a tentativa de expansão do 

direito penal no contexto dos planejamentos tributários tido como abusivos. Para tanto, 

serão explorados os elementos típicos dos crimes contra a ordem tributária previstos no 

artigo 1º, incisos I e II, da Lei nº. 8.137/90, com o objetivo de demonstrar, no último 

capítulo, a assimetria de conceitos entre as hipóteses sancionadoras previstas na Lei nº. 

4.502/64 e os tipos penais.  

O foco da dissertação não foi explorar a fundo a questão do elemento subjetivo no 

tipo penal do art. 1º, caput, da Lei nº. 8137, pois a pesquisa permitiu concluir que, nos casos 

de planejamento tributário, o elemento "fraude" não está presente, de modo que sequer se 

realiza o tipo objetivo. De qualquer forma, não se ignorou a possibilidade de haver 

situações de erro de tipo e de erro de proibição, diante da complexidade da relação entre 

direito penal e direito tributário nesses casos. 

Por meio da solução de dois casos hipotéticos, a pesquisa demonstrará que eventuais 

desconsiderações de operações tributárias adotadas por contribuintes, decorrentes de atos 

cometidos em suposta fraude à lei, abuso de direito ou ainda em outros ilícitos não penais, 

estão sujeitas somente a penalidades previstas na legislação tributária, e desde que os fatos 

sejam enquadráveis nas modalidades dessas infrações, pois os tipos penais previstos no art. 

1º incisos I e II da Lei nº. 8.137/90 exigem a prática de condutas fraudulentas específicas, 

que devem ser interpretadas de maneira restrita pelo aplicador da lei. 

 

2. CASOS 

 

Caso 1 

Os acionistas da empresa A são, também, controladores da empresa B e, em 

assembleia realizada em 01/06/2002, resolveram constituir a empresa C. 

Em 05/08/2002, em operação de aumento de capital, os acionistas subscreveram 

participação na empresa C com ações da empresa B sendo que, em razão desta subscrição, 

houve a contabilização de ágio em C. No dia seguinte, 06/08/2002, a empresa C foi 

incorporada pela empresa B, operacional, levando o ágio para a contabilidade de B. Tal 

ágio foi amortizado fiscalmente nos anos seguintes pela empresa B.  



13 

O Diretor de Investimentos e o Diretor Financeiro da empresa A determinaram e 

aprovaram a realização de tais operações. 

Apesar de a empresa C ter sido constituída em junho de 2002, ela não praticou 

qualquer ato vinculado ao seu objeto social até a data de sua incorporação. 

Todos os atos societários e contábeis foram registrados e comunicados aos entes 

competentes. Apesar disso, de acordo com a Receita Federal, essa operação foi articulada 

para criar formalmente uma situação que se enquadrasse na possibilidade de deduzir 

despesas de amortização de ágio, advindas com a publicação da Lei nº. 9.532/97.  

Segundo a fiscalização, a proximidade temporal entre os atos, com a extinção da 

empresa C por incorporação, logo após a subscrição de seu capital, revelaria que nunca 

houve a real intenção de se constituir a empresa C para atuar em conformidade com seu 

objetivo social, mas, sim, “de criar uma sociedade efêmera, de passagem, que 

possibilitasse um registro de ágio a ser amortizado por empresa do grupo”. 

Tal prática, para o Fisco, indicaria que a constituição e posterior incorporação da 

empresa C por B foram meras simulações com o objetivo de criar despesas de amortização 

de ágio para deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social. 

Além disso, os atos praticados pelos acionistas seriam fraudulentos, na forma do art. 72 da 

Lei nº. 4.502/64, indicando a prática de crime contra a ordem tributária previsto na Lei nº. 

8.137/90.  

Por todas essas razões, a amortização do ágio foi considerada indedutível pelo 

Fisco, e a empresa A foi autuada pela Receita Federal com a exigência do recolhimento do 

IRPJ e da CSLL, além da imposição de multa qualificada de 150%.  

Ao apresentarem defesa administrativa, os Diretores argumentaram que os atos de 

constituição e de incorporação da empresa C fizeram parte de um processo de 

reorganização do grupo, e que as operações foram divulgadas aos órgãos competentes, e 

realizadas em adequação com as regras legais. 

O CARF, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, 

apenas para afastar a multa qualificada, reduzindo-a de 150% para 75%, reconhecendo que 

não houve dolo específico/fraude nos procedimentos levados a efeito pelos Diretores 

quando da constituição e incorporação da empresa C.  

Em decorrência do encerramento do processo administrativo tributário e da 

inscrição do débito em dívida ativa, foi encaminhada Representação Fiscal Para Fins Penais 
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ao Ministério Público Federal para apuração do crime contra a ordem tributária previsto no 

artigo 1º, inciso II, da lei nº. 8.137/90. 

Ainda que a defesa dos Diretores tenha alegado em sede de inquérito policial a 

atipicidade dos fatos, na medida em que o CARF reconheceu a ausência de dolo, o Diretor-

Presidente e o Diretor-Financeiro da empresa autuada foram denunciados pelo crime 

previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei nº. 8.137/90. Há responsabilidade penal dos 

Diretores? 

 

Caso 2 

O Diretor Presidente e o Diretor Financeiro da empresa A determinaram e 

aprovaram a aquisição da empresa B e de outras cinco empresas por ela controladas no ano 

de 2010. Ocorre que, de acordo com a Receita Federal, após a incorporação societária, os 

dois Diretores teriam determinado a amortização do ágio pago na operação de maneira 

irregular nos balanços correspondentes à apuração do seu lucro real, reduzindo, com isso, 

o valor do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e da Contribuição Social Sobre 

o Lucro Líquido (“CSLL”) devidos durante o período de outubro de 2010 a dezembro de 

2013.  

Segundo a Receita Federal, a irregularidade fiscal estaria demonstrada porque, para 

a concretização da aquisição da empresa B, os Diretores determinaram que a empresa A 

contratasse a elaboração de um parecer de consultoria contábil inidôneo para criar 

fundamento legal para poder amortizar o ágio decorrente da operação. Essa irregularidade 

teria sido comprovada após uma perícia ter analisado a operação e constatado que as 

despesas com a aquisição do grupo empresarial foram manipuladas, retratando um valor 

50% a maior. 

Os Diretores consultaram contadores e advogados que os aconselharam a não seguir 

com esse expediente em razão dos riscos de uma fiscalização identificar a irregularidade 

da operação com a finalidade de enganar o Fisco e glosar indevidamente despesas para 

reduzir o pagamento de tributos.  

Apesar disso, os Diretores optaram por seguir com o expediente, simulando uma 

projeção de rentabilidade futura totalmente incompatível com o negócio praticado. Para 

tanto, foram inseridos na Declaração de Rendimentos de Pessoa Jurídica, no Livro de 

Apuração do Lucro Real, no Livro Diário e no Livro Razão da empresa informações 

inverídicas sobre o valor da aquisição. 
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Tal prática, para o Fisco, teria violado os artigos 385 e 386 do Decreto nº. 3.000/999. 

Além disso, os atos praticados pelos Diretores da empresa seriam fraudulentos, indicando 

a prática de crime contra a ordem tributária.  

Por todas essas razões, a empresa A foi autuada pela Receita Federal, com a 

exigência do recolhimento do IRPJ e da CSLL, além da imposição de multa qualificada de 

150%.  No auto de infração, o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro foram apontados 

como responsáveis solidários, na forma do artigo 135 do CTN. 

Apesar de a empresa A e os Diretores terem tentado demonstrar em suas defesas 

que o estudo de avaliação da empresa incorporada com base em sua rentabilidade futura 

era idôneo, e que os valores inseridos nos documentos fiscais refletiam a realidade 

financeira e contábil das empresas adquiridas, o CARF, por maioria de votos, não deu 

provimento ao Recurso Voluntário interposto, mantendo integralmente a autuação. Diante 

deste cenário, a empresa A optou por desistir da discussão na esfera administrativa, 

ajuizando uma ação anulatória para discutir judicialmente a autuação.  

Em decorrência do encerramento do processo administrativo tributário e da 

inscrição do débito em dívida ativa, foi encaminhada Representação Fiscal Para Fins Penais 

ao Ministério Público Federal para apuração de crime contra a ordem tributária. Na RFFP, 

foi consignado que os contribuintes inseriram informações incorretas nos documentos 

fiscais entregues ao Fisco. 

Ao final, o Diretor-Presidente e o Diretor-Financeiro foram denunciados pelo crime 

previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei nº. 8.137/90. Há responsabilidade penal dos 

Diretores? 

  

 
9Tais dispositivos regulavam a matéria à época dos fatos, prevendo como requisitos para amortização do 

ágio: a aquisição de participação societária; o custo da participação societária ser superior ao valor contábil 
do patrimônio líquido adquirido; o ágio ser fundamentado em expectativa de rentabilidade futura; e a 
participação societária ser liquidada mediante incorporação, fusão ou cisão. 
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3. O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E A EVASÃO FISCAL 

 

3.1. Conceito de planejamento tributário 

 

Planejamento tributário e elisão tributária são expressões que remetem, nas 

manifestações da doutrina brasileira, a variadas significações10. Por essa razão, a 

construção da presente dissertação se iniciará pela indicação do conceito de planejamento 

tributário que se pretende adotar para facilitar o entendimento da posição aqui defendida e, 

a partir dele, tratar das questões relativas à imposição de multa qualificada pelo fisco e dos 

seus eventuais reflexos em âmbito criminal. 

Em um valioso estudo a respeito dos limites normativos do planejamento tributário, 

Paulo Ayres Barreto esclarece que o planejamento tributário é comumente denominado de 

elisão tributária, e expõe uma série de posicionamentos doutrinários a respeito do tema. Ao 

final, o autor define o planejamento tributário como “o direito subjetivo assegurado ao 

contribuinte de, por meios lícitos, (i) evitar a ocorrência do fato jurídico tributário; (ii) 

reduzir o montante devido a título de tributo; ou (iii) postergar a sua incidência”11. 

Marco Aurelio Greco, por sua vez, define “planejamento tributário” como “um 

conjunto de condutas que o contribuinte pode realizar visando buscar a menor carga 

tributária legalmente possível”. O autor sustenta, ainda, que a expressão “conduta legal” 

tem um sentido amplo, “por dizer respeito às condutas que estejam de acordo com a lei 

(preceitos específicos) e com o Direito (que abrange, além das leis, os princípios 

jurídicos)12. 

Existe muita controvérsia entre os estudiosos do tema no que se refere aos conceitos 

de planejamento tributário e elisão tributária sendo que até mesmo a dicotomia elisão e 

evasão não é integralmente acatada pela doutrina13.  

 
10BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento tributário: limites normativos. 1. ed. São Paulo: Noeses, 2016. p. 

155.  
11Id. Ibid., p. 227. 
12GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 4. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 135. Na mesma 

linha, James Martins define planejamento tributário como “a análise do conjunto de atividades atuais ou 
dos projetos de atividades econômico-financeiras do contribuinte (pessoa física ou jurídica), em relação ao 
seu conjunto de obrigações fiscais, com o escopo de organizar suas finanças, seus bens, negócios, rendas e 
demais atividades com repercussões tributárias, de modo que venha a sofrer o menor ônus fiscal possível”. 
In: MARINS, James. Elisão tributária e sua regulação. São Paulo: Ed. Dialética, 2002, p; 32.  

13Alberto Xavier, por exemplo, trata da falta de uniformidade em relação ao conceito de planejamento 
tributário, e observa que alguns doutrinadores falam em evasão fiscal legítima enquanto outros, com maior 
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Examinando essa ausência de um consenso terminológico na doutrina, Greco14 

defende que “planejamento tributário” e “elisão tributária” indicam perspectivas distintas 

de um mesmo fenômeno, ou seja, o “planejamento” é a atividade exercida pelo 

contribuinte, enquanto a “elisão” é o efeito de submeter-se a uma menor carga tributária, 

obtido pelo planejamento: 

Quando se menciona “planejamento”, o foco de preocupação é a conduta 
de alguém (em geral, o contribuinte); por isso, a análise desta figura dá 
maior relevo para as qualidades de que se reveste tal conduta, bem como 
para os elementos: liberdade contratual, licitude da conduta, momento em 
que ela ocorre, outras qualidades de que se revista etc. 

Quando se menciona “elisão”, o foco de análise é o efeito da conduta em 
relação à incidência e cobrança do tributo; por isso, sua análise envolve 
debate sobre os temas da capacidade contributiva, da isonomia, etc. 

 

Seguindo o entendimento do referido autor, o presente trabalho utilizará as 

expressões “elisão” e “planejamento tributário” em contraposição ao conceito de evasão 

fiscal e não se ocupará das controvérsias suscitadas por outros autores. 

Superada essa questão terminológica, cabe destacar que diversos doutrinadores 

apontam que o planejamento tributário está diretamente atrelado ao princípio da livre 

iniciativa, assegurado pela Constituição Federal como garantia fundamental15. 

Para Paulo Ayres Barreto, o contribuinte tem o direito de gerir suas atividades e 

negócios, buscando menor onerosidade tributária, desde que atue de forma lícita, o que não 

pode ser confundido com evasão fiscal, esta sim, vedada pelo ordenamento jurídico 

brasileiro16. 

Tal perspectiva, aliás, é bastante convincente já que, em um mercado altamente 

competitivo, não se pode esperar que uma empresa deixe de adotar medidas capazes de 

mitigar despesas para proteger a rentabilidade e a expansão do seu negócio. 

 
rigor terminológico, optam pelo termo elisão fiscal. O autor observa que há doutrinadores que aludem a um 
direito à economia de imposto. Já na doutrina alemã, ele observa que se generalizou o conceito de liberdade 
de uso das formas e institutos do direito privado. Além disso, tem-se também aludido à figura do negócio 
jurídico fiscalmente menos oneroso, de que uma das principais modalidades seria o negócio indireto. Nesse 
sentido, conferir: XAVIER, Alberto. Liberdade fiscal, simulação e fraude no direito tributário brasileiro. 
Revista de Direito Tributário, São Paulo, ano 4, n. 11/12, p. 286, jan./jun. 1980. 

14GRECO, Marco Aurélio. op. cit., p. 95-96. 
15Art. 1º: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; 
II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 

16BARRETO, Paulo Ayres. op. cit., p. 103-104. 
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Corroborando tal entendimento, Luciano Amaro17 insere o planejamento tributário 

no contexto do “planejamento empresarial” e cita, nesse contexto, os tributos com 

finalidades regulatórias, as isenções setoriais e regionais, e os diversos incentivos fiscais 

concedidos pelo Estado que buscam induzir o comportamento dos agentes econômicos, 

estimulando ou desestimulando determinados investimentos. 

Para Greco18, a busca pela menor carga tributária legalmente possível envolve o uso 

de uma liberdade individual prestigiada pela Constituição, seja na liberdade de iniciativa 

(CF/88, art. 1º, IV e art. 170, caput), seja na livre concorrência (art. 170, IV), seja nas 

inúmeras liberdades descritas no artigo 5º. 

Exatamente sob esse contexto é que se desenvolve um conflito entre dois direitos 

fundamentais: de um lado, a liberdade dos contribuintes em organizar seus negócios de 

modo a minimizar a carga tributária incidente sobre eles e, de outro, o dever de pagar 

tributos e contribuir solidariamente para o custeio do Estado19. 

 

3.2. Diferenciação entre elisão e evasão fiscal 

 

O liame entre a ocorrência de elisão fiscal e a prática de atos de evasão fiscal é 

complexo e tem grande relevância neste estudo. Por esta razão, passaremos a traçar breves 

considerações a respeito das diferenças entre essas duas figuras, sem qualquer pretensão 

de esgotar o tema. 

Como já se adiantou, a doutrina brasileira atribui à expressão “elisão tributária” 

distintos significados que, de uma maneira geral, estão associados à prática de atos lícitos 

visando a alcançar a menor carga tributária possível.  

 
17AMARO, Luciano. Planejamento tributário e evasão. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). 

Planejamento fiscal: teoria e prática. São Paulo: Dialética, 1995. p. 115-116. 
18GRECO, Marco Aurélio. op. cit., p. 132-133. Na mesma linha, Aires Barreto leciona que o contribuinte 

pode atuar dentro de um amplo espectro de alternativas lícitas, avaliando as vantagens e desvantagens que 
decorrerão de cada qual para, afinal, adotar aquela que mais benefícios lhe possa proporcionar, inclusive 
no que respeita à carga tributária que deverá suportar. In: BARRETO, Aires Fernandino. ISS na 
Constituição e na lei. 2. ed. São Paulo: Dialética, 2005. p. 13. 

19ABREU, Paula. A abusividade nos planejamentos fiscais: uma análise da jurisprudência do CARF. In: 
FARIA, Aline Cardoso de; GOMES, Marcus Lívio (Coords.). Planejamento tributário sob a ótica do 
CARF: uma análise de casos concretos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 394. Na mesma linha, Leandro 
Paulsen observa que: “A compreensão e o enfrentamento das questões relativas aos limites do planejamento 
tributário exigem a ponderação do livre exercício de atividade econômica e da liberdade em geral, de um 
lado, com a capacidade contributiva e a solidariedade social, de outro.” (PAULSEN, Leandro. Tratado de 
direito penal tributário brasileiro. São Paulo: Saraiva Educação, 2022. p. 208). 
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Ao definir elisão tributária, Marcelo Costenaro Cavali20 destaca que há uma série 

de possibilidades oferecidas pelo sistema jurídico, principalmente através do 

entrelaçamento dos subsistemas civil, societário e tributário, que permitem ao contribuinte 

desenhar o seu modelo de negócio para atingir caminhos menos tributados que outros. E, 

mais adiante, arremata que a elisão tributária, por vezes, “deriva de situações previstas 

pelo legislador como aptas à concessão de um tratamento tributário mais benéfico ao 

contribuinte que, para tanto, deve adequar seu comportamento à norma”. 

Na lição de Sacha Calmon Navarro Coelho, para que efetivamente se verifique a 

utilização da elisão fiscal, faz-se necessário o preenchimento de três pressupostos: a) a 

existência de um negócio típico tributável que o contribuinte quer evitar; b) a possibilidade 

de praticar um outro negócio ou negócios lícitos, chamados de determinativos e indiretos, 

para evitar ou diminuir a carga fiscal; e c) a impossibilidade de se aplicar penalidades ao 

contribuinte, vez que nenhum ato ou negócio ilícito foi praticado21.  

Neste ponto, cabe trazer a lição de Paulo Ayres Barreto, que esclarece que a elisão 

não pode ser confundida com a opção fiscal pois, neste último caso, o próprio legislador 

induz ou admite o comportamento do contribuinte, propiciando a escolha de uma 

alternativa dentre duas ou mais existentes no ordenamento jurídico22.  

Um bom exemplo de opção fiscal é o que ocorre na sistemática da tributação das 

pessoas jurídicas pelo imposto sobre a renda, já que própria legislação admite a tributação 

em bases reais (lucro real) ou por presunção (lucro presumido), escolha que dependerá do 

atendimento às exigências definidas em lei e da avaliação do contribuinte quanto à 

viabilidade no caso em concreto.  

A elisão tributária, por sua vez, vai decorrer de providências adotadas diretamente 

pelo contribuinte no campo da licitude e, portanto, sem desvios ou violações ao 

ordenamento jurídico, para construir o pressuposto legal necessário visando ao 

aproveitamento de facilidades contidas nas leis fiscais23. 

 
20CAVALI, Marcelo Costenaro. Cláusulas gerais antielusivas: reflexões acerca de sua conformidade 

constitucional em Portugal e no Brasil. São Paulo: Almedina, 2006. p. 28. 
21COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2007. p. 681. 
22BARRETO, Paulo Ayres. op. cit., p. 226. Na mesma linha, Greco leciona que as opções fiscais estão fora 

do âmbito do planejamento tributário, pois correspondem a escolhas que o ordenamento positivamente 
coloca à disposição do contribuinte, abrindo expressamente a possibilidade de escolha. In: GRECO, Marco 
Aurélio. op. cit., p. 113. 

23GRECO, Marco Aurélio. op. cit., p. 202. 
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O contraponto da elisão tributária é a evasão fiscal, que pode ser definida como a 

conduta realizada com o intuito de não pagar ou pagar menos tributos, caracterizada pela 

ilicitude dos atos praticados, tal como a prestação de informações incorretas, por meio de 

declarações falsas ao Fisco, ou a falsificação de notas fiscais com o propósito de ocultar 

riqueza tributável da administração fiscal24.  

Um bom exemplo da configuração de evasão fiscal se dá no caso da obrigação 

tributária decorrente do chamado “ganho de capital” no Imposto de Renda Pessoa Física 

(“IRPF”). Sob esse contexto, uma pessoa física que realiza a venda de um imóvel pelo 

dobro do valor que havia adquirido, gerando a obrigação de recolhimento do imposto em 

função do lucro da operação, pratica um ato de evasão fiscal caso formalize a venda em 

valor inferior ao avençado, acobertando o ganho de capital na operação.  

Cabe destacar que a prática de evasão fiscal não corresponde, necessariamente, à 

prática de um crime tributário, pois os atos de evasão podem decorrer de ilícitos civis, 

administrativos ou estritamente tributários25. 

Sobre esse tema, Paulo Ayres Barreto observa que um ato ilícito pode ser tão 

somente administrativo, como pode também ser penal. Nas palavras do autor: “É possível, 

então, distinguir graus diversos da ilicitude dentro da evasão”26. 

Nessa linha, Ricardo Mariz de Oliveira adverte que, principalmente quanto à 

penalização da evasão, há que se distinguir situações em que o direito aplicável seja 

incontroverso na doutrina e na jurisprudência assentada, das situações em que haja disputas 

doutrinárias, em que não haja jurisprudência firmada, ou em que a jurisprudência não tenha 

sido alterada.27  

 
24 Nessa linha, Ricardo Lôbo Torres compreende que a evasão se dá, em regra, após a ocorrência do fato 

gerador, tendo a ocultação “o objetivo de não pagar o tributo devido de acordo com a lei, sem qualquer 
modificação na estrutura da obrigação ou na responsabilidade do contribuinte”. Como exemplo, o autor cita 
os atos de falsificação de documentos fiscais, prestação de informações falsas ou inserção de elementos 
inexatos nos livros fiscais, com o objetivo de não pagar tributo ou de pagar importância inferior à devida. 
Nesse sentido, conferir: TORRES, Ricardo Lobo. Planejamento tributário: elisão abusiva e evasão fiscal. 
Rio de Janeiro: Elsevir, 2012. p; 9-10. 

25Sobre o tema, conferir a lição de Marco Aurélio Greco, que entende não ser adequado tratar o ilícito penal-
tributário no mesmo plano dos ilícitos propriamente tributários ou extratributários. Por essa razão, o autor 
denomina os casos de efetivo crime contra a ordem tributária como casos de sonegação, ao passo que a 
ilicitude extratributária ou tributária são denominadas como hipóteses de evasão - GRECO, Marco Aurélio. 
op. cit., p. 102. 

26BARRETO, Paulo Ayres. op. cit., p. 221. 
27OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Cabimento e dimensionamento das penalidades por planejamentos fiscais 

inaceitáveis (breves notas). Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 197, p. 142, fev. 2012. 
Seguindo o mesmo raciocínio, Leandro Paulsen analisa os conceitos de elisão fiscal e evasão e reconhece 
que escolhas menos onerosas de tributação são admitidas, sugeridas e até mesmo estimuladas pelo 
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Independentemente das controvérsias a respeito da diferenciação de tais conceitos, 

entendemos que a licitude do ato praticado será, sempre, o principal aspecto a ser 

considerado para se diferenciar a elisão da evasão. Além disso, dentro da categoria da 

evasão, existem diversos graus de ilicitude que poderão ser cometidas pelo contribuinte 

que, não necessariamente, tipificarão os crimes previstos na lei nº. 8.137/90 – tema que é 

o cerne da presente pesquisa, e deverá ser explorado no capítulo 3 da dissertação. 

 

3.3. Controvérsias acerca do conceito de elusão fiscal 

 

A utilização dos conceitos de elisão, elusão e evasão, apesar de estar consolidada 

em diversos países, não é pacífica na doutrina e na jurisprudência brasileira28.  

A bem da verdade, por muito tempo não se reconhecia no país uma figura 

intermediária entre os atos evasivos e os atos lícitos praticados pelo contribuinte, visando 

à economia legítima de tributos. Isso significa dizer que não se admitia a existência de uma 

ofensa aos princípios da igualdade e da capacidade contributiva quando um contribuinte, 

por meio de artifícios formais, se esquivava da tributação incidente sobre suas operações, 

amparado no princípio da legalidade estrita e na liberdade constitucionalmente garantida. 

“Ou o comportamento se definia como evasivo, contrário à lei, ou elisivo, dentro das 

possibilidades legais”29.  

Heleno Taveira Torres foi um dos primeiros doutrinadores, no Brasil, a fazer a 

distinção entre elisão, evasão e elusão, enquadrando a elusão tributária nas hipóteses em 

que o contribuinte se utiliza de negócios jurídicos atípicos ou indiretos, desprovidos de 

causa, ou organizados com simulação ou fraude à lei, com a finalidade de evitar a 

incidência de norma tributária impositiva, de enquadrar-se em regime tributário mais 

 
ordenamento jurídico brasileiro. Por outro lado, Paulsen observa que condutas fraudulentas ou de omissão, 
que encobrem a ocorrência, a natureza ou a dimensão de fatos geradores, implicando supressão ou redução 
dolosas do montante a pagar, constituem infrações graves à legislação tributária, e podem ser enquadradas 
como crimes materiais contra a ordem tributária. (PAULSEN, Leandro. Tratado de direito penal tributário 
brasileiro, cit., p. 208). 

28Nesse sentido, Cavali identificou que na Alemanha, na Itália e na Espanha, por exemplo, a caracterização 
das três figuras – elisão, elusão e evasão –, de uma maneira geral, é consolidada pelos doutrinadores. No 
Brasil, porém, essa classificação tríplice só recentemente passou a ser admitida pela doutrina. Apesar de 
serem reconhecidos os malefícios causados pela fuga aos impostos em sentido amplo, o autor esclarece 
que, durante muito tempo, prevaleceu inconteste a ideia de que sequer havia que se considerar uma figura 
intermediária da elusão na busca pela diminuição da carga tributária, ou seja, ou o contribuinte cometia atos 
ilícitos ou, pelo contrário, ainda que se valesse de formas não usuais, inadequadas, artificiais, com a única 
finalidade de economizar impostos, desde que lícita do ponto de vista negocial, realizava o planejamento 
lícito de impostos, a chamada ‘elisão tributária’. Conferir: CAVALI, Marcelo Costenaro. op. cit., p. 20. 

29Id. Ibid. p. 22. 
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favorável, ou de obter alguma vantagem fiscal específica30. Para o autor, a finalidade da 

elisão tributária é a mesma da elusão, ou seja, economizar tributos. Ocorre que, na elisão, 

os atos praticados pelo contribuinte não violam – direta ou indiretamente – dispositivos 

legais, diferentemente do que ocorre na elusão. Já na evasão, o contribuinte age de maneira 

voluntária e dolosa para se eximir do pagamento do tributo devido.  

Cavali, por sua vez, estabelece um conceito próprio para a elusão tributária, 

definindo-a como a “prática de atos ou negócios jurídicos distintos daqueles previstos em 

hipóteses de incidência tributária, mas geradores de efeitos econômicos equivalentes, 

evitando, dessa forma, a tributação, ou enquadrando-se em norma de tributação mais 

favorável”31.  

Cavali observa também que a complexidade das normas tributárias agravou o 

fenômeno da elusão, na medida em que os países vêm encontrando dificuldades para coibir 

a engenhosidade dos contribuintes em identificar as falhas na lei e, com isso, adotar práticas 

visando o pagamento a menor de tributos32.  

É exatamente sob esse contexto de complexidade da malha legislativa, de 

dificuldade dos países em combater a fuga do pagamento dos tributos, e de desigualdade 

no tratamento fiscal entre contribuintes que se discute a aplicação das chamadas “cláusulas 

gerais antielusivas”. Tais normas, em regra, permitem à administração tributária 

desconsiderar determinados atos ou negócios jurídicos praticados pelos contribuintes com 

a finalidade de eludir a norma tributária33.  

No Brasil, cabe destacar as controvérsias no que se refere à promulgação da Lei 

Complementar nº. 104/2001, que incluiu um parágrafo único ao artigo 116 do Código 

Tributário Nacional, nos seguintes termos: “A autoridade administrativa poderá 

desconsiderar atos e negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a 

 
30TÔRRES, Heleno Taveira. Direito tributário e direito privado: autonomia privada: simulação: elusão 

tributária. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 189. 
31Tal definição, alerta o autor, é “precária e não jurídica”, na medida em que os seus contornos dependem da 

previsão e da delimitação realizada a partir da análise do ordenamento jurídico de cada país. Conferir: 
CAVALI, Marcelo Costenaro. op. cit., p. 29. 

32Outro ponto interessante trazido por Cavali é o que Casalta Nabais denomina de “estado de apartheid 
fiscal”, no sentido de que apenas os contribuintes bem assessorados é que têm condições de reduzir a carga 
de tributos imposta pelo estado, cabendo aos demais cidadãos, desprovidos de aconselhamento especializado, 
custear, sozinhos, encargos que deveriam ser suportados por toda a sociedade. Id. Ibid., p. 18. 

33No que se refere às cláusulas antielusivas, esclarece Marcelo Cavali que: “Cada ordenamento jurídico que 
a adota, pode fundamentar sua cláusula geral antielusiva em conceitos e institutos diversos. Pode-se valer 
da aproximação com o abuso do direito ou a fraude à lei, prevendo pressupostos de aplicação e consequências 
jurídicas distintos dos estabelecidos no direito privado, ou pode criar figuras novas, como o abuso de formas 
jurídicas, a necessidade de interesse negocial (business purpose test), etc.” (Id. Ibid., p. 118). 
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ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da 

obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei 

ordinária”. 

Na exposição de motivos da LC nº. 104/2001, destaca-se o seguinte trecho, 

relacionado à alteração do art. 116 do CTN: 

[...] 6. A inclusão do parágrafo único ao art. 116 faz-se necessária para 
estabelecer, no âmbito da legislação brasileira, norma que permita à 
autoridade tributária desconsiderar atos ou negócios jurídicos com 
finalidade de elisão, constituindo-se, dessa forma, em instrumento eficaz 
para o combate aos procedimentos de planejamento tributário praticados 
com abuso de forma ou de direito.  

 

Ao analisar a exposição de motivos em conjunto com o conteúdo normativo 

inserido no artigo 116 do CTN, Ayres Barreto34 aponta uma série de divergências 

conceituais, já que o texto legislado não coincide com a intenção manifestada pelo 

legislador: 

A exposição de motivos faz menção ao combate à elisão e à possibilidade 
de desconsideração de planejamentos tributários praticados com abuso 
de forma e abuso de direito. O parágrafo único acrescido ao art, 116 do 
CTN prescreve que a autoridade administrativa pode desconsiderar atos 
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador. 
Dissimular é signo que tem amplitude semântica distinta dos conceitos 
de abuso de forma e abuso de direito. Não há menção ou referência, nos 
enunciados prescritivos que constam da legislação aprovada, ao abuso de 
forma, nem ao abuso de direito. O ato dissimulado enquadra-se no plano 
da ilicitude; a elisão tributária, em tese, no campo da licitude.  

 

Mais adiante, o autor elucida que, diante dessas incongruências, a doutrina se divide 

em duas frentes: a primeira consiste em atribuir ao parágrafo único, acrescido ao art. 116 

do CTN, o caráter de norma geral antielisiva. Já para uma segunda corrente, esse 

dispositivo representa, na realidade, uma cláusula antissimulação35.  

Lobo Torres, por exemplo, elenca oito argumentos que justificariam o 

enquadramento do artigo 116 do CTN como norma antielisiva36. 

 
34BARRETO, Paulo Ayres. op. cit., p. 173. 
35Id. Ibid., p. 173. 
36Os argumentos utilizados por Ricardo Lobo Torres são os seguintes: “a) não tem peso argumentativo 

concluir-se que o Congresso Nacional, legitimamente eleito, teria se reunido para votar lei inócua, que 
repetira a proibição já constante do CTN (arts. 149, VII, e 150, §4º); b) não faz sentido admitir-se que a lei 
inócua foi votada por engano ou por ignorância, já que a Mensagem que encaminhou o projeto se referia 
expressamente à necessidade de introdução da regra antielisiva no ordenamento jurídico brasileiro; c) não 
pode haver nenhuma incompatibilidade da norma antielisiva com o Estado Democrático de Direito, senão 
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Já Cavali filia-se à corrente que enquadra o artigo 116 do CTN como uma norma 

antissimulação, ressaltando que esse tipo de norma não pode ser confundida com as 

cláusulas gerais antielusivas, pois a simulação está ligada a negócios jurídicos aparentes, 

ao passo que a elusão se ocupa de atos jurídicos verdadeiros que não estão previstos na 

norma tributária37. 

Vale destacar que constitucionalidade do parágrafo único do artigo 116 do CTN foi 

analisada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº. 2.44638, de relatoria da 

Ministra Rosa Weber, em sessão virtual encerrada em 08/04/2022.  

Na oportunidade, o Plenário do STF julgou constitucional o referido dispositivo, 

entendendo que sua aplicação não tem o condão de coibir ou limitar o planejamento 

tributário, mas, sim, de incrementar o arsenal legislativo da Fazenda Pública contra a 

economia de tributos realizada por meio de práticas evasivas39. No voto da Ministra 

relatora, restou consignado que a desconsideração autorizada pelo parágrafo único do 

artigo 116 do CTN está limitada aos atos ou negócios jurídicos praticados com a intenção 

de dissimulação ou ocultação do fato gerador que, além de estar previsto em lei, já tenha 

se materializado. Para a Ministra, portanto, o parágrafo único do artigo 116 do CTN não é 

uma norma antielisiva, pois seu objetivo é combater a evasão fiscal40. 

 
até que se tornou necessidade premente nas principais nas principais nações democráticas na década de 
1990; d) em nenhum país democrático levantou a doutrina a tese da inconstitucionalidade, e muito menos 
a declararam os Tribunais Superiores; e) quando muito se encontra a afirmativa de que certas nações não 
estão ‘maduras’ para a prática das normas antielisivas, como acontece naquelas em que o planejamento 
tributário se tornava frequentemente abusivo; f) as teses da legalidade ‘estrita’ e da tipicidade ‘fechada’ tem 
conotação fortemente ideológica e se filiam ao positivismo formalista e conceptualista; g) as normas 
antielisivas equilibram a legalidade com a capacidade contributiva; h) as normas antielisivas no direito 
comparado têm fundamento no combate à fraude (Alemanha, Espanha, Portugal), ao abuso do direito 
(França) ou ao primado da substância sobre a forma (Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, etc.), e não há 
motivo para que tais fundamentos não possam ser invocados no Brasil.” (TORRES, Ricardo Lobo. Normas 
gerais antielisivas. In: TORRES, Ricardo Lobo (Coord.). Temas de interpretação do direito tributário. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2003. p. 300-302). 

37CAVALI, Marcelo Costenaro. op. cit., p. 56-63. 
38A ADI 2.446 foi proposta pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) em 17/04/2001 visando 

suspender a eficácia e declarar a inconstitucionalidade da disposição contida no artigo 1º da Lei 
Complementar nº. 104, de 10.01.2001, no que concerne ao acréscimo do parágrafo único ao artigo 116 do 
CTN, contando com a relatoria da Ministra Carmen Lúcia. Em 08.04.2022, o Tribunal do Supremo, por 
maioria, julgou improcedente o pedido formulado, ficando vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski e 
Alexandre de Moraes. 

39Nesse sentido: QUINTELLA, Caio Cesar Nader. Acaba a criminalização do planejamento tributário? Valor 
Econômico, 18 abr. 2022. Disponível em: https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2022/04/18/acaba-a-
criminalizacao-do-planejamento-tributario.ghtml. Acesso em: 19 abr. 2022. 

40Segundo seu entendimento, o dispositivo em questão não proíbe o contribuinte de buscar economia fiscal 
pelas vias legítimas, realizando suas atividades de forma menos onerosa. Para maiores detalhes, ver: 
“Autoridade Fiscal pode anular atos praticados para dissimular tributo, decide STF: AUTORIDADE fiscal 
pode anular atos praticados para dissimular tributo, decide STF. Notícias STF, 14 abr. 2022. Disponível em: 
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=485260&ori=1. Acesso em: 19 abr. 2022. 
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A linha tênue entre a validade e a desconsideração de um planejamento tributário é 

de extrema importância também em outros ordenamentos jurídicos não apenas pela 

crescente necessidade de incremento da arrecadação tributária, mas também pelo aumento 

da criatividade dos contribuintes na organização dos seus negócios41.  

Ao tratar do tema na experiência internacional, Greco leciona que países de tradição 

romano-germânica, como a Alemanha e a França, procuram enfrentar esse problema 

mediante a edição de normas jurídicas expressas, prevendo categorias abstratas que 

autorizam a desqualificação de operações realizadas pelo contribuinte e, até mesmo, 

enumeram hipóteses de operações inoponíveis ao fisco42. Já nos países de tradição anglo-

saxã, a desqualificação e a requalificação não dependem de norma legal expressa, por se 

entender que práticas abusivas ou em fraude à lei são implicitamente vedadas pelo 

sistema43.  

No exame das experiências estrangeiras, encontramos países como, por exemplo, a 

Espanha, que prevê a figura do chamado “conflito na aplicação da norma tributária” no 

artigo 15 da Lei Geral Espanhola, vigente desde 2004. Tal conflito existirá, conforme 

elucida Paulo Ayres Barreto44, quando se evite, total ou parcialmente, a realização do fato 

tributário, ou se reduza o tributo devido mediante atos ou negócios para os quais concorram 

as seguintes circunstâncias: (i) que, individualmente ou considerados em seu conjunto, 

sejam notoriamente artificiosos ou impróprios para a consecução do resultado obtido; ou 

(jj) que, de sua utilização, não resultem efeitos jurídicos ou econômicos relevantes, 

distintos da redução da carga tributária e dos efeitos que se teria obtido por força da 

realização de negócios usuais ou próprios.  

Ainda sobre o modelo espanhol, chama a atenção o fato de que, até outubro de 2015, 

eventuais débitos tributários que resultavam do conflito normativo instaurado entre Fisco 

 
41ABREU, Paula. op. cit., p. 393. 
42Na Alemanha, por exemplo, o §42 do Código Tributário prevê a figura do abuso de formas. Na França, o 

artigo 64 do Código de Procedimentos Fiscais prevê a figura do abuso de direito (GRECO, Marco Aurélio. 
op. cit., p. 410). 

43Na Inglaterra, por exemplo, surgiu a doutrina do step transaction segundo a qual, ao existir uma série 
encadeada de negócios jurídicos cujos passos não têm outro objetivo a não ser economia de imposto, deve-
se examinar o conjunto e o efeito que se visou atingir, mais do que as operações isoladas. Nos Estados 
Unidos, desenvolveu-se o conceito do business purpose, que exige que o negócio jurídico seja motivado 
por alguma razão econômica.  

44BARRETO, Paulo Ayres. op. cit., p. 110. 
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e contribuinte eram cobrados com a incidência de juros moratórios, porém sem a aplicação 

de quaisquer penalidades45.  

No Brasil, em razão da controvérsia acerca da aplicabilidade de um conceito de 

elusão, o CARF tem desconsiderado planejamentos que poderiam ser considerados 

elusivos, tratando-os como formas de evasão46. Na prática, portanto, o contribuinte que 

realiza um planejamento tributário que pode ser considerado abusivo, mas não comete ato 

ilícito, por vezes acaba sendo tratado como um sonegador. 

Seja como for, a premissa adotada neste trabalho justamente é a de que, entre a 

ilicitude da evasão fiscal e a legalidade dos planejamentos tributários, há uma terceira 

categoria jurídica que compreende os planejamentos abusivos.  

Não é demais reforçar que, independentemente das controvérsias a respeito do 

tema, o escopo do presente trabalho não é esmiuçar a coexistência dos fenômenos da elisão, 

elusão e evasão, ou a necessidade de um tratamento diferenciado de tais hipóteses pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, mas, sim, enfrentar a preocupante expansão do Direito 

Penal nos casos em que os planejamentos fiscais são reconhecidos como ilegítimos ou 

abusivos pela autoridade fiscal (que, como regra, é a primeira a se manifestar quanto à 

existência ou não de crime contra a ordem tributária).  

 

3.4. O planejamento tributário abusivo 

 

De acordo com as premissas adotadas neste trabalho, o planejamento tributário (em 

sentido estrito) está associado à legítima economia de tributos praticada a partir de atos 

 
45Neste ponto, Paulo Ayres Barreto observa que uma reforma levada a efeito pela Lei nº. 34, de 21/09/2015, 

suprimiu a disposição da não incidência de penalidade de cunho sancionatório nas hipóteses de conflito 
normativo. Ademais, o art. 206 bis foi adicionado à Lei Geral Tributária. Tal dispositivo prescreve que é 
infração o descumprimento de obrigações tributárias mediante situação que possa se enquadrar como 
conflito de aplicação, prevendo multas de até 50% do valor do imposto não recolhido (Id. Ibid., p. 112). 

46Como exemplo, podemos citar o Caso Estaleiro Shaefer, envolvendo segregação operacional e societária 
de fontes produtoras de rendimentos (Acórdão nº. 9101-002.397, de relatoria do Conselheiro Luis Flavio 
Neto, publicado em 16.11.2016). Na oportunidade, o CARF decidiu pela desconsideração, para fins fiscais, 
da estrutura montada pela empresa, e entendeu que restou demonstrado o dolo para evasão de tributos. Ocorre 
que, a mesma situação fática foi objeto de análise em momento anterior, referente a um outro período de 
autuação, e teve desfecho favorável ao mesmo contribuinte (acórdão nº. 103-23.357, Caso Kiwi Boats, 
publicado em 25.03.2008. Na ocasião, o auto de infração foi julgado improcedente e a segregação das 
atividades da empresa foi considerada regular sob o argumento de que não haveria empecilhos ao 
desdobramento de atividades implementado com o objetivo de racionalizar operações e minorar carga 
tributária, sendo justificável a desconsideração do desmembramento apenas na hipótese de comprovada 
simulação). 
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lícitos, realizados sem desvios ou violações ao ordenamento jurídico, e não abrange atos 

elusivos ou evasivos.  

Isso significa dizer que toda operação que tenha por efeito minimizar a carga 

tributária incidente nas operações mediante a prática de atos ilícitos está fora do que 

compreendemos como planejamento tributário. Não há como se admitir uma hipótese de 

planejamento tributário, mesmo que abusivo, se a conduta examinada em determinada 

operação se enquadra em crime contra a ordem tributária, ou foi realizada conjuntamente 

com a prática de crime de evasão de divisas, falsidade ou apropriação indébita, por 

exemplo. 

Exatamente por essa razão, o objeto de preocupação deste estudo é a expansão do 

Direito Penal para os casos em que as autoridades administrativas analisam o planejamento 

tributário e julgam os atos praticados pelo contribuinte como ilegítimos ou abusivos em 

função da prática, por exemplo, de fraude à lei ou abuso do direito. 

A característica essencial do planejamento tributário abusivo, segundo Tulio 

Rosembuj, consiste na minoração do montante da obrigação tributária sem uma violação 

direta da lei47.  

Na perspectiva do Direito Financeiro, a reação do Fisco ao planejamento tributário 

abusivo é considerada necessária para a prevenção e a mitigação dos riscos de minoração 

da arrecadação tributária, e é fundamental para a satisfação das necessidades públicas48. 

É importante ter em mente que a delimitação de situações que podem ser 

consideradas como planejamentos tributários abusivos dependerá do ordenamento jurídico 

de cada país, ou seja, o que é normalmente tolerado por um Estado pode ser considerado 

abusivo por outro49. 

Nos tópicos seguintes, serão abordados dois conceitos do Direito Civil que são 

objeto de relevante discussão doutrinária e jurisprudencial sob o contexto do planejamento 

 
47ROSEMBUJ, Tulio. El fraude de lei, la simulación y el abuso de las formas en el derecho tributario. 

Barcelona: Marcial Pons, 1999. p. 101-103. 
48RUBINSTEIN, Flávio. Boa-fé objetiva no direito financeiro e tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2010. 

p. 208. (Série Doutrina Tributária, v. 3). 
49Ao analisar esse tema, Luís Flávio Neto traz a lição de Klaus Vogel no sentido de que a constatação das 

situações de abuso pode variar entre os diferentes países, e de que os precedentes judiciais a respeito do 
tema sempre estarão sujeitos a mudanças. O autor ainda observa que algumas jurisdições podem até mesmo 
não reconhecer esse conceito, de modo que ou as condutas são legítimas ou, se ilegítimas, constituem 
hipóteses de evasão fiscal. Nesse sentido, conferir: NETO, Luis Flávio. Teorias do “abuso” no 
planejamento tributário. 2011, 266f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2011. Disponível em: 
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-03092012-
143317/publico/Luis_Flavio_Neto_Dissertacao_Mestrado_USP_Teorias_do_A.pdf. Acesso em: 21 mar. 
2022. 
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tributário reconhecido como abusivo pelo Fisco e que, por vezes, são confundidos pelas 

autoridades como "indícios” da prática de crime contra a ordem tributária.  

 

3.4.1. Fraude à lei e o planejamento tributário abusivo 

 

A figura da fraude à lei (fraude civil) é comumente trazida nos debates ao se discutir 

o planejamento tributário reconhecido como ilegítimo ou abusivo pelas autoridades 

competentes. 

Nas palavras do professor Sílvio de Salvo Venosa50, a fraude civil: 

[...] caracteriza-se por meios que iludem a lei por via indireta, sem que 
ocorra forma ostensiva. A fraude orienta-se em direção à finalidade do 
ato ou negócio jurídico. Geralmente, o objeto e as condições do ato ou 
negócio são perfeitos. A causa final do ato é que apresenta vício.  

 

O artigo 166, inciso VI, do Código Civil brasileiro estabelece que o negócio jurídico 

é nulo quando tiver por objetivo fraudar lei imperativa. Um exemplo prático de fraude à lei 

citado na doutrina de Cavali é o do pupilo que, representado pelo seu tutor, aliena o bem a 

um terceiro que, posteriormente, vende tal bem ao tutor. E isto porque, tal prática viola o 

artigo 497, inciso I, do Código Civil, que assim dispõe: “sob pena de nulidade, não podem 

ser comprados, ainda que em hasta pública, I – pelos tutores, curadores, testamenteiros e 

administradores, os bens confiados à sua guarda ou administração”.  

Dito isto, existe uma discussão doutrinária quanto à transposição ou não do conceito 

da fraude à lei, previsto no Código Civil brasileiro, ao Direito Tributário, pois o Fisco 

passou a sustentar a existência do instituto da fraude à lei como limite ao planejamento 

tributário, no sentido de que os negócios celebrados com a única finalidade de afastar a 

tributação seriam nulos e, portanto, ineficazes perante a administração tributária51. 

Alberto Xavier, por exemplo, argumenta que, para haver fraude à lei, a norma 

contornada precisa ser uma norma proibitiva, circunstância que, por si só, já impede a aplicação 

de tal conceito ao Direito Tributário, já que a norma tributária não tem caráter proibitivo52. 

 
50VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2016. v. 1, p. 476. 
51Nesse sentido, conferir: SILVA, Rômulo Cristiano Coutinho da. Planejamento tributário e segurança 

jurídica. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 108. 
52Sobre o tema, conferir: XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São 

Paulo: Dialética, 2001. p. 99. 
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Já para Greco, o contribuinte pode agir em fraude à lei, por exemplo, quando 

desenha determinada estrutura negocial que se enquadre na norma de contorno para, desta 

forma, “driblar” a norma contornada e, com isso, fazer com que a situação concreta que foi 

projetada seja regulada pela norma de contorno, afastando ou minimizando a tributação. 

Tal prática, segundo o autor, não configuraria ato ilícito, mas, sim, hipótese de nulidade do 

negócio jurídico, na forma do artigo 166, inciso VI, do Código Civil, na medida em que 

não há violação direta à norma contornada53.  

Ao analisar o tema, Cavali compreende que a norma tributária é uma “norma 

imperativa de segundo grau” quando comparada às normas de Direito Civil, pois seus 

preceitos somente devem ser obedecidos quando o fato jurídico previsto abstratamente na 

hipótese de incidência tributária for realizado. Nesse sentido, Cavali defende que o 

contribuinte que realiza uma operação de subscrição e aumento de capital social seguida 

de cisão parcial da sociedade, ao invés de efetuar uma compra e venda de participação 

societária, não comete fraude à lei tributária, ainda que venha a obter economia de imposto, 

pois “a economia de impostos não é um resultado vedado por lei. Entender como 

caracterizada a fraude à lei em qualquer situação na qual se obtenha o resultado de 

economia de tributos é deslegitimar completamente o planejamento tributário”54. Tal 

raciocínio se justifica porque, segundo o autor, não há obrigatoriedade de se praticar um 

negócio jurídico quando outro negócio pode ser praticado para atender às mesmas 

necessidades, salvo se a lei assim o impuser55.  

Outra questão que deve ser elucidada, ainda que brevemente, é a diferença entre os 

conceitos de fraude à lei e a fraude propriamente dita, cometida contra o Fisco. 

Ao tratar deste tema, Marciano Seabra de Godoi distingue a fraude à lei da hipótese 

de fraude ao Fisco e de viés penal da seguinte forma: 

A fraude ou defraudação tributária implica necessariamente violação 
grave e frontal de deveres tributários principais e acessórios, como 
falsificar documentos, livros fiscais, ‘fazer caixa dois’ etc. Neste sentido, 
a fraude tributária ou defraudação são típicos fenômenos da evasão de 
tributos através quase sempre de comportamentos criminosos. Muito 
diferente é a fraude à lei tributária (fraus legis) que a rigor não se 
configura como uma violação frontal ao ordenamento tributário, mas em 
um procedimento sofisticado pelo qual se busca evitar a ocorrência do 
fato gerador56.  

 
53GRECO, Marco Aurélio. op. cit., p. 259-261. 
54CAVALI, Marcelo Costenaro. op. cit., p. 99. 
55Id. Ibid., p. 98. 
56GODOI, Marciano Seabra de. “A figura da ‘fraude a lei tributária’ prevista no art. 116, parágrafo único, do 

CTN”. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 68, p. 115, maio 2001. 
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Seguindo essa mesma linha, Greco57 leciona que existem duas situações distintas 

nas quais o conceito de fraude pode se inserir: fraude à lei, em que o contribuinte pratica 

atos lícitos com violação indireta do ordenamento jurídico, e a fraude contra o Fisco, em 

que a conduta do contribuinte agride diretamente uma norma que assegura um direito ou 

crédito do Fisco. Desta forma, nos casos em que o planejamento tributário é considerado 

abusivo em razão da prática de fraude, não se está diante da realização de um ato ilícito, 

pois a conduta do contribuinte não viola a letra da lei, e nem visa manter o Fisco em engano.  

Apesar das controvérsias a respeito do tema, em inúmeras oportunidades o CARF 

se manifestou favoravelmente à transposição do conceito de fraude à lei para a esfera 

tributária, notadamente, ao julgar os casos de planejamento tributário. Como exemplo, 

podemos citar o acórdão nº.1201-005.559, proferido pela 1ª Turma do CARF em 

09/12/2021, em que restou decidido que “o uso abusivo de forma prevista em lei com a 

finalidade de produzir efeitos tributários diversos daqueles previstos na norma manejada 

constitui fraude à lei e dá ensejo ao lançamento tributário tendente a alcançar a capacidade 

contributiva iludida pelo artifício”58. 

 

3.4.2. Abuso do direito e o planejamento tributário abusivo 

 

O desenvolvimento do conceito de abuso de direito, segundo leciona Ayres Barreto, 

tem a sua origem na doutrina francesa, que o aplicava, principalmente, para corrigir 

distorções relacionadas ao direito de propriedade59.  

 
57Tal constatação, segundo o autor, é relevante, sobretudo quando se discute a incidência da multa qualificada 

na forma do artigo 44 da Lei nº. 9.430/96 – questão que será aprofundada no capítulo 2 do presente estudo 
(GRECO, Marco Aurélio. op. cit., p. 263-264). 

58Na ocasião, restou decidido que: “A manutenção de plano de previdência privada complementar com 
aportes regulares muito acima do necessário para a garantia dos benefícios previdenciários e com resgates 
regulares por todos os beneficiários no exato momento em que é cumprido o prazo de carência para tal 
configura a utilização abusiva do instituto previdenciário com a finalidade de iludir a tributação do imposto 
de renda e das contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a remuneração que transitou pelo 
mecanismo, dando ensejo ao devido lançamento tributário para exigir os tributos devidos, bem como para 
impor as sanções tributárias correspondentes.”(BRASIL. Ministério da Economia. Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais. Processo nº. 16327.721201/2014-13. Acórdão nº. 1201-005.559, 2ª 
Câmara, 1ª Turma Ordinária. Relator Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, j. 09.12.2021). 

59A esse respeito, conferir: BARRETO, Paulo Ayres. op. cit., p. 148. 
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No Código Civil brasileiro, há menção expressa ao abuso de direito, qualificado 

como um ato ilícito60 associado a diversos conceitos vagos como a boa-fé, os bons 

costumes e o fim econômico e social. No Código Tributário Nacional, porém, não existe 

uma previsão legal desse gênero. 

Em um valioso estudo sobre as “teorias do abuso” no planejamento tributário, Luís 

Flávio Neto61 observa que, no Brasil, o abuso de direito tem sido suscitado com frequência 

pela doutrina e jurisprudência como fundamento para a reação a planejamentos tributários 

abusivos:  

[...] No discurso acadêmico e jurisprudencial brasileiro, o abuso do 
direito em matéria tributária tem sido suscitado para situações em que o 
exclusivo propósito dos atos negociais praticados pelo contribuinte seja 
a minoração do ônus fiscal. Os fundamentos citados para a aplicação da 
tese, contudo, variam. Em primeiro lugar, o ‘abuso do direito seria 
compreendido como figura de tal forma ampla que poderia ser aplicável 
a todos os ramos do direito, incluindo-se o Direito Tributário’. Ademais, 
seria gênero que congregaria em suas espécies o abuso de formas, a 
fraude à lei, a ausência de propósito mercantil e a dissimulação da 
ocorrência do fato gerador.  

 

Autores como Ricardo Lobo Torres, por exemplo, entendem que o parágrafo único 

do artigo 116 do Código Tributário Nacional, inserido pela Lei Complementar nº. 104 de 

2001, teria positivado a proibição do abuso no Direito Tributário. Nesse sentido, a palavra 

“dissimulação”, utilizada pela referida norma, estaria associada à dissimulação do fato 

gerador (hipótese de incidência) em abstrato62. 

No entendimento de Greco, a partir do novo Código Civil, o abuso de direito passou 

a ser, indiscutivelmente, um ato ilícito, o que significa dizer que o reconhecimento do abuso 

de direito em uma operação retiraria um dos requisitos básicos do planejamento, que é, 

justamente, o de se apoiar em atos lícitos. Nessa ordem de ideias, a presença de um ato 

abusivo (ilícito) faria com que não se estivesse mais diante de uma prática elisiva, mas, sim 

de evasão63.  

Com base nesses fundamentos, a 1ª Turma Ordinária do CARF proferiu o Acórdão 

nº 1201-001.872 em 19/09/2017, e desconsiderou um planejamento tributário realizado 

pelo contribuinte no qual houve amortização de ágio de operações societárias dentro e fora 

 
60Art. 187: Também comete ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.  
61NETO, Luis Flávio. op. cit., p. 116-117. 
62TORRES, Ricardo Lobo. Planejamento tributário: elisão abusiva e evasão fiscal, cit., p. 5. 
63GRECO, Marco Aurélio. op. cit., p. 618. 
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do grupo econômico, sob o argumento de que, após a vigência do Código Civil de 2002, o 

ato abusivo não só seria inoponível ao Fisco, mas constituiria um ilícito, nos termos do art. 

187 do Código Civil64.  

Outra parcela da doutrina, porém, refuta a aplicação do conceito de abuso de direito 

para desconsideração dos planejamentos tributários, seja em razão da ausência de previsão 

legal, seja em função da indevida limitação à liberdade do contribuinte65. 

Para Martha Leão, o direito fundamental de economizar tributos deve ser defendido 

a partir da delimitação das funções que a Constituição Federal atribuiu aos princípios da 

legalidade, da liberdade e da solidariedade. Segundo a autora, haveria um aspecto formal e 

material contra a aplicação do conceito de abuso de direito para a desconsideração, pelo 

Fisco, dos planejamentos tributários. Quanto ao aspecto formal, a Constituição Federal 

reservou à lei complementar a previsão de normas gerais de Direito Tributário, contudo, o 

Código Civil de 2002 é lei ordinária. Nesse sentido, somente os vícios previstos no Código 

Tributário Nacional deveriam ser aplicáveis para desconsiderar exclusivamente efeitos 

fiscais. Já o aspecto material se relaciona com o fato de que inexiste um direito da Fazenda 

passível de abuso66. 

Luís Eduardo Schoueri também compreende que é impróprio cogitar de abuso do 

direito, em caso de planejamento tributário. Segundo o autor, o legislador poderia 

considerar abusivo o comportamento do contribuinte, ou mesmo denominá-lo de “abuso 

do direito”, contudo, “ainda assim, será impróprio equiparar tal situação ao abuso do 

direito, como conhecido na tradição do Direito Privado”67.  

Sob o contexto de absoluta controvérsia a respeito do tema, cabe destacar um 

julgamento recente, em que a 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF 

se manifestou no sentido de que tanto o abuso de direito como a fraude à lei são institutos 

previstos no Código Civil, com características próprias. Por essa razão, tais conceitos não 

 
64BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Processo nº. 

166443.720041/2011-51. Acórdão nº. 1201-0001.872, 2ª Câmara, 1ª Turma Ordinária. Relator Conselheiro 
Roberto Caparroz de Almeida, j. 19.09.2017. 

65Nesse sentido, ver AGLIARDI, Débora Dolfini. A aplicação do abuso de direito como limite ao 
planejamento tributário. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 46, p. 171-198, 2020. Disponível 
em: https://ibdt.org.br/RDTA/wp-content/uploads/2020/12/D%C3%A9bora-Dolfini-Agliardi.pdf. Acesso 
em: 22 mar. 2022. 

66LEÃO, Martha Toribio. O direito fundamental de economizar tributos: entre legalidade, liberdade e 
solidariedade. São Paulo: Malheiros Editores, 2018. p. 235-236. 

67SCHOUERI, Luís Eduardo. Planejamento tributário: limites à norma antiabuso. Revista Direito Tributário 
Atual, São Paulo, n. 24, p. 348, 2010. Disponível em: 
https://www.academia.edu/44239719/Planejamento_tribut%C3%A1rio_limites_%C3%A0_norma_antiabuso. 
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poderiam ser transportados ao Direito Tributário com o intuito de impor penalidades ao 

contribuinte, ainda que o planejamento tributário analisado seja considerado abusivo68. 

 

3.5. Conclusões intermediárias 

 

Não se buscou nos tópicos anteriores justificar posição favorável ou não à 

transposição dos conceitos de fraude à lei e abuso de direito ao campo do direito tributário, 

mas, sim, elucidar que, para os fins deste estudo, planejamentos tributários analisados e, 

posteriormente, considerados abusivos pelas autoridades competentes não podem ser 

considerados ilegais sob o argumento de que visaram à redução do pagamento de tributo. 

E isto porque a prática de um ato ilícito pelo contribuinte configura ato de evasão fiscal 

(que, como já manifestado, pode configurar ou não crime contra a ordem tributária). 

Isso significa dizer que o objetivo de não pagar, reduzir ou postergar o dever 

tributário deve ser irrelevante quando se analisa se um planejamento tributário é abusivo 

ou não, pois todo planejamento tributário tem como finalidade primária não pagar, reduzir 

ou postergar o dever tributário69. 

Outra conclusão que se chegou é a de que, nos casos de verdadeiro planejamento 

tributário, o contribuinte estrutura a sua atividade econômica com o objetivo de obter uma 

economia fiscal que seja possível por meios legais ou que, pelo menos, se supõe seriam 

legais, com base em fundamentos condizentes com uma interpretação razoável e possível 

da lei. Para tanto, realiza-se o sopesamento de opiniões, a análise de informações, a 

ponderação sobre possibilidades, limites e riscos, e o estudo aprofundado do entendimento 

daqueles que atuam e julgam o tema70.  

 
68Nesse sentido, conferir: Acórdão nº. 9101-005.761, proferido em 08/09/2021 pela 1ª Turma da Câmara 

Superior de Recursos Fiscais do CARF. Na ocasião, restou decidido que “Não havendo comprovação da 
ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, não se sustenta a qualificação da penalidade. Tanto o abuso de 
direito quanto a fraude à lei são institutos previstos na lei civil, com características próprias, mas não foram 
eleitos pelo legislador tributário como razão para qualificação da penalidade. Tratando-se de planejamento 
tributário, ainda que abusivo, não resta caracterizado o dolo apto a ensejar a qualificação da penalidade, 
mormente quando não há ocultação da prática e da intenção final dos negócios levados a efeito” (BRASIL. 
Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Processo nº. 19515.721820/2013-
90. Acórdão nº. 9101-005.761, 1ª Turma Ordinária. Relator Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, 
j. 08.09.2011). 

69Nesse sentido, conferir: ROCHA, Sérgio André. A expansão do direito penal e os planejamentos fiscais 
ilegítimos. Jota, 26 abr. 2021. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-expansao-
do-direito-penal-e-os-planejamentos-fiscais-ilegitimos-26042021. Acesso em: 16 mar. 2022. 

70Conforme SILVA, Rômulo Cristiano Coutinho da. op. cit., p. 814. 
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Em tais casos, portanto, não se admite a utilização de notas fiscais frias, a realização 

de negócios por meio de empresas inexistentes ou por indivíduos identificados como 

“laranjas”, ou o uso reiterado de documentos falsos, por exemplo.  

Dito isso, ainda que se admita que o CARF desconsidere para fins fiscais, sob o 

fundamento de fraude à lei ou abuso de direito, determinados negócios jurídicos, esse 

entendimento não pode implicar em um reconhecimento necessário da prática de fraude 

tributária e, tampouco, de viés penal por parte do sujeito passivo da obrigação, por ausência 

de norma sancionatória expressa, seja no campo tributário, seja no penal. 

Por essa razão, já diferenciados os conceitos de atos evasivos do planejamento 

tributário considerado ilegítimo pela autoridade fiscal, a pesquisa passará a elucidar as 

soluções previstas na legislação federal para repressão às infrações tributárias. 
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4. O PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO E A MULTA QUALIFICADA 

 

4.1. As sanções na legislação tributária federal 

 

No Direito Tributário, além da obrigação principal e da obrigação acessória71, há 

também a relação sancionatória, que é um vínculo jurídico mediante o qual o Fisco tem o 

direito de aplicar uma penalidade ao sujeito passivo em razão da prática de uma infração.  

Na definição de Paulo de Barros Carvalho, as infrações tributárias são “toda ação 

ou omissão que, direta ou indiretamente, represente o descumprimento dos deveres 

jurídicos estatuídos em leis fiscais”72. 

Fazendo referência à doutrina de Sacha Calmon Navarro, Bruno Fajersztajn73 

utiliza a expressão “ilícito tributário”, nos seguintes termos: 

Em matéria tributária, o ilícito é o descumprimento da obrigação 
tributária, que se desdobra em dois tipos de deveres jurídicos, quais 
sejam: (i) o dever de pagar tributo, que consiste na obrigação do sujeito 
passivo de, uma vez verificada a ocorrência do fato jurídico tributário 
(fato gerador), entregar dinheiro aos cofres públicos; e (ii) o dever de 
colaborar com o Fisco, mediante o cumprimento das chamadas 
obrigações acessórias. 

 

Como exemplos de infrações à legislação tributária podemos citar o não pagamento 

de tributo e a falta de colaboração com a administração tributária nas hipóteses em que o 

contribuinte deixa de realizar retenções e repasses. Também há infração à legislação 

tributária quando o contribuinte apresenta declarações falsas ou incompletas.  

Cabe esclarecer também que, para que uma ação ou omissão seja considerada 

antijurídica, é indispensável que ela esteja prevista em norma jurídica que lhe comine uma 

sanção74. Neste contexto, Schoueri define a sanção tributária como uma “relação jurídica 

 
71Art. 113: A obrigação tributária é principal ou acessória.  

§1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo 
ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. 
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou 
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 
§3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal 
relativamente à penalidade pecuniária.  

72CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 470. 
73Vide: FAJERSZTAJN, Bruno. Multas no direito tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 74. 
74ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Infrações e sanções tributárias. São Paulo: Dialética, 2003. p. 40. 
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que se instala, por força do acontecimento de um fato ilícito, entre o titular do direito 

violado e o agente da infração”75. 

Para Regina Helena Costa, a sanção tributária tem como objetivo não somente 

reprimir o infrator como também estimular o cumprimento das obrigações tributárias. A 

relevância da relação jurídica sancionatória, segundo a autora, estaria ligada ao caráter 

pedagógico e, consequentemente, inibidor de condutas infracionais76. 

Diferentemente do que ocorre na esfera penal, o Código Tributário Nacional trata 

apenas de normas gerais, sem apontar os tipos infracionais ou sanções, ficando esse 

regramento a cargo do legislador de cada ente competente para instituir o tributo. Desta 

forma, se for constatado o descumprimento do dever de pagar tributo ou obrigação 

acessória, caberá à autoridade administrativa responsável, com fundamento no artigo 142 

do CTN77, lavrar auto de infração por meio do qual será proposta, se for o caso, a aplicação 

da penalidade cabível.  

Na prática, a autoridade competente deverá observar os princípios norteadores do 

processo sancionatório sendo que, mediante a provocação do contribuinte, poderá ser 

instaurado um procedimento administrativo para discutir a legalidade da autuação78. 

As multas são as penalidades mais comuns aplicadas no campo do direito tributário 

e não substituem a obrigação principal; pelo contrário, são sempre exigidas junto com o 

tributo com a finalidade de punir, reprimir e repreender o ilícito tributário79.  

Em âmbito federal, a legislação tributária dispõe sobre uma série de multas 

relacionadas ao inadimplemento da obrigação tributária, cada qual com diferentes 

 
75SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 811. 
76COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. 1. ed. 2. 

tir. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 286. 
77Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 

lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo 
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

78Nesse exato sentido, é a lição de Paulo Roberto Coimbra: “A competência para imputação da sanção 
tributária será do órgão da Administração Pública direta, ou pessoa da Administração Pública indireta, a 
quem a lei atribua a capacidade tributária ativa. A este órgão, ou pessoa delegatária, titular do dever-ser de 
arrecadar tributo, é confiada, ipso facto, a competência para o exercício da potestade punitiva da 
Administração, com a estrita observância dos inarredáveis princípios diretivos do procedimento 
sancionatório e, caso haja provocação do administrado alvejado pela sanção, do consequente processo 
administrativo”. Para maiores detalhes, conferir: SILVA, Paulo Roberto Coimbra. op. cit., p. 118. 

79Neste sentido, conferir: PADILHA, Maria Ângela Lopes. As sanções no direito tributário brasileiro. São 
Paulo: Noeses, 2015. p. 266. No entendimento de Bruno Fajersztajn, as multas são a modalidade mais justa 
para se apenar o infrator da legislação tributária, pois o principal objetivo do Direito Tributário é, 
justamente, o pagamento do tributo, ou seja, o envio de recursos ao Estado, para prover suas atividades 
(FAJERSZTAJN, Bruno. op. cit., p. 78). 
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hipóteses de aplicação. Vale dizer também que existem diversas classificações possíveis 

para as multas tributárias, sendo que a mais tradicional delas destaca três diferentes tipos: 

a multa moratória, a multa de ofício e a multa isolada. Utilizaremos, no presente trabalho, 

essa classificação. 

Quanto ao procedimento de cobrança, as multas são devidas automaticamente80, 

como ocorre com as multas moratórias, ou dependerão do denominado “lançamento de 

ofício”, previsto no artigo 142 do Código Tributário Nacional.81  

Como regra geral, nas hipóteses de atraso de pagamento do tributo, o Fisco aplica 

a chamada “multa de mora”, de cobrança automática, tal como ocorre no caso dos juros de 

mora, no percentual máximo de 20%, com fundamento no artigo 61 da Lei nº. 9.430/9682.  

Já o artigo 44 da Lei nº. 9.430/96 prevê outras modalidades de penalidades tendo 

como ponto em comum o lançamento de ofício, ou seja, a cobrança da multa juntamente 

do tributo, por meio da lavratura de um auto de infração. O lançamento de ofício é realizado 

pela autoridade fiscal competente, que verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação 

tributária, determina o que deve ser tributado, calcula o montante do tributo devido e, 

dependendo do caso, propõe a aplicação de uma penalidade, mediante a lavratura de um 

auto de infração.  

A denominada “multa de ofício” está prevista no artigo 44, inciso I, da Lei nº. 

9.430/96, corresponde a 75% do tributo que deixou de ser pago e declarado pelo 

 
80Ao tratar do procedimento de cobrança automática das multas, Leandro Paulsen esclarece que, quando o 

contribuinte, fora do prazo, vai preencher guia para pagamento de tributo, ele deve fazer incidir os juros e 
a multa por iniciativa própria, em cumprimento à legislação. O próprio sistema informatizado que auxilia 
o preenchimento de guias já acrescenta esses valores. Caso o contribuinte que declarou determinado débito 
se mantenha inadimplente, sua inscrição em dívida ativa é feita também com a multa moratória, sem a 
necessidade de procedimento para aplicação de tal multa e sem a notificação para defesa. Nesse sentido, 
conferir: PAULSEN, Leandro. Tratado de direito penal tributário brasileiro, cit., p. 87. 

81Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo 
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.  
Parágrafo único: A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional.  

82Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria 
da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1º de janeiro de 1997, não pagos nos prazos 
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três 
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto nº 7.212, de 2010). 
§1º A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento 
do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento. 
§2º O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. 
§3º Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o 
§ 3º do art. 5º, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao 
do pagamento e de um por cento no mês de pagamento. 
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contribuinte (ou declarado de forma inexata)83, e é objeto de lançamento pela autoridade 

competente nas hipóteses em que se constata a prática dessa infração, cabendo ao Fisco 

constituir o crédito tributário juntamente com a penalidade cabível, nos termos do artigo 

142 do CTN.  

Em que pese a aplicação da multa de ofício depender da prática de uma infração, 

Fajersztajn84 compreende que essa multa seria uma penalidade por “infração culposa”, que 

tem como razão de ser “obrigar o sujeito passivo a diligenciar no sentido do cumprimento 

das obrigações tributárias em geral, a fim de prestigiar a arrecadação tributária e o 

interesse público”. Já para Eduardo de Andrade, a multa de ofício tem um caráter objetivo, 

que independe de qualquer demonstração de intenção ou culpa do contribuinte, bastando, 

para a sua aplicação, a mera constatação do ilícito (ou seja, o não pagamento ou 

recolhimento do tributo, a falta de declaração, ou a declaração inexata)85. 

A “multa isolada”, por sua vez, está prevista no inciso II do referido art. 4486, 

independe da existência de tributo devido e decorre, em geral, do descumprimento de 

obrigações acessórias, como a falta de escrituração de documentos fiscais ou a falta de 

pagamento de antecipações de tributos. Como exemplo, podemos citar a legislação do 

imposto de renda devido pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real anual, 

que devem recolher antecipações de imposto ao longo do ano, as quais são descontadas do 

montante final devido em 31 de dezembro. Caso o contribuinte não pague o valor das 

antecipações, a norma determina que poderá ser aplicada a multa isolada de 50% sobre o 

valor do pagamento mensal, na forma do artigo 44, II, “b”, da Lei nº. 9.430/9687. 

No artigo 44, §1º, da Lei nº. 9.430/9688, estão previstas as circunstâncias 

qualificadoras da multa de ofício que, segundo Maria Ângela Lopes Paulino Padilha, foram 

 
83Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:  

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos 
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. 

84FAJERSZTAJN, Bruno. op. cit., p. 296. 
85Para maiores detalhes, conferir: ANDRADE, Eduardo de. A multa qualificada na legislação federal. 2014. 

Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2014. p. 79. 

86Art. 44, [...] II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:  
a) na forma do art. 8° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que 
não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;  
b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou 
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano calendário correspondente, 
no caso de pessoa jurídica.  

87Vide FAJERSZTAJN, Bruno. op. cit., p. 296. 
88Art. 44, [...] § 1º O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos 

previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras 
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. 
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criadas pelo legislador para punir com maior rigor o contribuinte em função da presença 

de uma vontade consciente na prática da ilicitude89: 

Por fim, a legislação federal também estabeleceu as chamadas “circunstâncias 

agravantes”, previstas no §2º do artigo 44 da Lei nº. 9.430/9690, que envolvem condutas 

que podem prejudicar ou impedir o trabalho da fiscalização, tais como deixar de prestar 

esclarecimentos ou deixar de apresentar arquivos ou sistemas que registrem os negócios e 

as atividades econômicas ou financeiras do contribuinte, nas situações em que essas 

informações são processadas eletronicamente.91 

Desta forma, interpretando em conjunto todos os dispositivos citados, uma conduta 

originalmente apenada com multa de 75% pode ter a sua sanção dobrada por 150%, a 

depender da presença de circunstância qualificadora, podendo chegar a até 225% caso 

coexista, também, uma circunstância agravante, sendo este o teto atual das multas 

tributárias na esfera federal92. 

Essa hipótese se dá, por exemplo, nos casos em que o contribuinte, dolosamente, 

deixa de informar receitas auferidas nas suas declarações fiscais obrigatórias e, ao mesmo 

tempo, se nega a prestar os esclarecimentos e as documentações exigidas pela fiscalização 

no prazo legal.  

Dados da Receita Federal apresentados no Relatório Anual de Fiscalização de 2020-

2021 apontam que a cobrança de multas tributárias tem gerado recordes de arrecadação 

justamente em função da aplicação, por parte da Receita Federal, das multas qualificadas 

e das circunstâncias agravantes previstas na Lei nº. 9.430/9693. 

 
89PADILHA, Maria Ângela Lopes. op. cit., p. 281. 
90Art. 44, [...], §2º: Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão 

aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação 
para: 
I - prestar esclarecimentos; 
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 
1991; 
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. 

91Tais normas, segundo Eduardo de Andrade, são destinadas a conferir coercibilidade ao dever de prestar 
informações à fiscalização, e estão previstas no art. 44, §2º, da Lei nº. 9.430/96. Para maiores detalhes, ver: 
ANDRADE, Eduardo de. op. cit., p. 79. 

92A esse respeito, ver: DANIEL NETO, Carlos Augusto. A assimetria conceitual entre as sanções 
administrativas e penais na tributação federal. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo, n. 46, p. 145-
170, 2020. 

93Especificamente em relação às pessoas jurídicas, as autuações da Receita Federal concentraram-se no 
segmento industrial, com lançamento de R$84,22 bilhões. Em relação à fiscalização em pessoas físicas, as 
autuações se concentraram nos contribuintes cuja principal ocupação declarada foi a de proprietário e 
dirigente de empresa (R$ 2,68 bilhões). MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Receita Federal. Relatório Anual 
de Fiscalização 2020-2021, cit. 
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Por outro lado, em âmbito judicial, são recorrentes as discussões a respeito da 

(im)possibilidade de se aplicar multas excessivamente elevadas, desproporcionais à 

infração cometida. Sob esse contexto, a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

admite a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do 

“princípio do não confisco”94. 

Cabe esclarecer também que as sanções para o descumprimento das regras 

tributárias em âmbito federal não se limitam às hipóteses previstas pela Lei nº. 9.430/96, 

sendo possível que a conduta do contribuinte infrator também se amolde às hipóteses de 

crimes contra a ordem tributária, previstos na Lei nº. 8.137/90.  

Antes de abordarmos essa última questão, passaremos à análise pormenorizada das 

hipóteses qualificadoras das multas de ofício, que serão objeto de estudo na presente 

pesquisa, em função do recorte metodológico proposto. 

 

4.2. As infrações tributárias e a sanção da multa qualificada 

 

A imposição da multa qualificada surge quando a falta de pagamento ou 

recolhimento e a falta de declaração ou a declaração inexata de tributo estiverem associadas 

a uma das condutas típicas definidas como sonegação, fraude ou conluio, previstas nos 

artigos 71, 72 e 73 da Lei nº. 4.502/6495. 

A base legal para a aplicação da multa qualificada está no artigo 149 do CTN96, que 

atribui à autoridade tributária o lançamento de ofício nas circunstâncias em que ocorre dolo, 

 
94“MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO [...] 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-

la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco” (STF, Primeira Turma, ARE 776273 AgR, 
rel. Min. Edson Fachin, set. 2015); “CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL [....] O valor 
da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade 
se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% (STF, Primeira Turma, AI 838302 AgR, rel. 
Min. Roberto Barroso, fev. 2014); Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as 
multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido” (STF, Segunda Turma, RE 748257 AgR, rel. 
Min. Ricardo Lewandowski, ago. 13).  

95Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o 
conhecimento por parte da autoridade fazendária: 
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; 
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito 
tributário correspondente. 
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a 
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características 
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento. 
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos 
efeitos referidos nos arts.71 e 72 

96Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: 
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fraude ou simulação. A Lei nº. 9.430/96, por sua vez, complementa esse artigo, 

identificando o percentual da multa aplicável aos lançamentos de ofício e permitindo a 

duplicação da multa nos casos previstos na Lei 4.502/64, em seus artigos 71 a 73. 

Isso significa dizer que a qualificação da multa com a duplicação da penalidade só 

ocorrerá se, anteriormente, tiver ocorrido o comportamento previsto para aplicação da 

multa de ofício – que, por si só, já enseja a incidência da multa em 75% –, revestido de 

uma ação dolosa que expõe a prática de fraude, sonegação ou conluio97.  

Diferentemente de outras penalidades, o objetivo da multa qualificada é punir com 

maior rigor os contribuintes que deixaram de recolher tributos de maneira fraudulenta. Por 

essa razão, essa multa é aplicada em um percentual maior, representando um tratamento 

mais hostil ao contribuinte, já que atinge o seu direito de propriedade de uma forma mais 

severa98. Também por isso, a jurisprudência do CARF está consolidada no sentido de que 

a “presunção legal de omissão de receitas ou de rendimentos, por si só, não autoriza a 

qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses 

dos arts. 71, 72 e 73”99. 

Dada a redação problemática dos dispositivos presentes na Lei nº. 4.502/64 (criada, 

diga-se de passagem, para regular o Imposto de Consumo sobre Produtos Industrializados), 

os critérios para a qualificação da multa de ofício se mostram de difícil compreensão. A 

 
I - quando a lei assim o determine; 
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; 
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, 
deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela 
autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela 
autoridade; 
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação 
tributária como sendo de declaração obrigatória; 
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da 
atividade a que se refere o artigo seguinte; 
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê 
lugar à aplicação da penalidade pecuniária;  
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude 
ou simulação; 
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião de lançamento anterior; 
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que 
o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial. 
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda 
Pública.  

97LIMA JUNIOR, João Carlos de. Intepretação e aplicação das multas de ofício, de ofício qualificada, de 
ofício agravada e isolada. São Paulo: Noeses, 2018. p. 168. 

98Para maiores detalhes, conferir: HALPERIN, Eduardo Kowarick. Multa qualificada no direito tributário. 
2021. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, 2021. 

99Súmula CARF nº. 35. 



42 

bem da verdade, ficará demonstrado no presente capítulo da pesquisa que até mesmo o 

enquadramento da conduta do contribuinte nas hipóteses de sonegação, fraude e conluio, 

por vezes, se confunde.  

Diante disso, e da ausência de rigor na interpretação dos conceitos intrínsecos ao 

seu cabimento, a aplicação da multa qualificada é objeto de complexas discussões em 

âmbito administrativo e judicial.  

Neste ponto, cabe resgatar o artigo 112 do CTN, o qual prevê expressamente que a 

lei tributária que define infrações ou lhe comine penalidades deve ser interpretada da 

maneira mais favorável ao contribuinte em caso de dúvida “quanto: I – à capitulação legal 

do fato; II – à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão 

dos seus efeitos; III – à autoria, imputabilidade ou punibilidade; IV – à natureza da 

penalidade aplicável, ou à sua graduação”.  

Focando especificamente nas penalidades tributárias previstas no art. 44 da Lei nº. 

9.430/96 e na redação do referido dispositivo, é possível compreender que, em caso de 

dúvida quanto à qualificação do suposto fato ilícito, deve-se realizar uma interpretação 

mais favorável ao contribuinte, e considerar que a hipótese de ocorrência de sonegação, 

fraude ou conluio não restou comprovada, afastando a imposição da multa qualificada. 

Apesar disso, a imposição da multa qualificada se tornou muito comum no contexto 

de controle do planejamento tributário pelo Fisco, pois as autoridades tendem a lançar um 

olhar “preconceituoso” sobre estruturas negociais praticadas com a finalidade de reduzir a 

carga tributária, desconfiando que o contribuinte que realizou o planejamento, na verdade, 

está querendo fugir de obrigações tributárias das quais não poderia ter se esquivado100. 

Por outro lado, na perspectiva da empresa e de seus administradores, o 

planejamento não passa de um ato de estruturação ou reestruturação patrimonial e negocial 

que tem o tributo como mais um custo a ser necessariamente considerado para o 

desenvolvimento do seu negócio. 

A constitucionalidade da cobrança da multa qualificada deverá ser analisada pelo 

Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 736.090/SC, de relatoria do Ministro Dias 

Toffoli101. No recurso, discute-se a razoabilidade da aplicação dessa multa no percentual 

de 150% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição não paga, não 

 
100Nesse sentido, ver: SILVA, Rômulo Cristiano Coutinho da. op. cit., p. 302-303. 
101Para maiores informações, conferir: BRASIL. Supremo Tribunal Federal – STF. RE 736090. Disponível 

em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4370056. 
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recolhida, não declarada ou declarada inexata, tendo em vista a vedação constitucional ao 

efeito confiscatório na esfera tributária (prevista no artigo 150, IV, da Constituição 

Federal). 

 

4.2.1. Sonegação 

 

A sonegação é definida no artigo 71 da Lei nº. 4.502/64 como toda ação ou omissão 

dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da 

autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua 

natureza ou circunstâncias materiais, bem como das condições pessoais do contribuinte, 

suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.  

Tendo em vista que o dispositivo legal faz referência ao “fato gerador” da obrigação 

principal, é preciso trazer alguns esclarecimentos sobre o significado dessa expressão para 

conceituar corretamente a sonegação.  

Ao instituir determinado tributo, a lei estabelece sua hipótese de incidência, ou seja, 

a previsão abstrata da situação a que atribui o efeito jurídico de gerar a obrigação tributária. 

O fato gerador, por sua vez, é a própria situação que, ocorrida, atrai a incidência tributária, 

ou seja, cria a obrigação do pagamento do tributo102. Nos termos do art. 114 do CTN, o 

fato gerador da obrigação principal “é a situação definida em lei como necessária e 

suficiente à sua ocorrência”103.  

Ocorre que, na terminologia adotada pelo Código Tributário Nacional, a expressão 

“fato gerador” é utilizada em vários dispositivos, tanto para definir os comportamentos 

abstratamente previstos que resultam na incidência específica de determinados tributos, 

quanto nas normas que tratam das regras tributárias de uma perspectiva geral. Além disso, 

é comum a referência ao “fato gerador” como o acontecimento concreto que desencadeou 

a incidência tributária104. 

 
102PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 

p. 226. 
103O fato gerador do IPTU, por exemplo, é a posse ou a propriedade predial e/ou territorial em área urbana. 

Já o fato gerador do ICMS são as operações relativas à circulação de mercadorias e de prestação de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal.  

104PISCITELLI, Tathiane. Curso de direito tributário. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 325. 
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Em razão dessa multiplicidade de usos para definir realidades distintas, a doutrina 

tributária passou a utilizar diferentes expressões e, até mesmo, a rechaçar o uso dessa 

expressão.  

Para Tathiane Piscitelli, a “hipótese de incidência” é a situação abstratamente 

prevista no antecedente da norma tributária, ao passo que o “fato jurídico tributário” é o 

comportamento que, concretamente realizado e vertido em linguagem competente, resulta 

no nascimento da relação jurídico tributária105. Seguindo a mesma linha, Geraldo Ataliba106 

defende trocar a expressão “fato gerador” por “fato imponível”, para significar a ocorrência 

concreta do comportamento previsto no antecedente da norma. Para o autor, a “hipótese de 

incidência” é a previsão em abstrato do comportamento. 

Como só é possível evitar que alguém tome conhecimento da ocorrência de algo 

que efetivamente tenha acontecido, Lima Junior107 esclarece que, o que se intenta na 

sonegação, é a ocultação do acontecimento do próprio fato imponível ou das respectivas 

características. Nessa ordem de ideias, o art. 71 da Lei nº. 4.502/64 se refere à expressão 

“fato gerador” como o evento ocorrido e constituído em fato por meio de relato em 

documento próprio, como a nota fiscal no caso da circulação de mercadoria. Em suas exatas 

palavras: 

Se fosse possível ordenar as ocorrências cronologicamente, poderíamos 
afirmar, para descrever a sonegação, que primeiro ocorre no mundo o 
evento previsto na norma como suficiente para fazer nascer a obrigação, 
este é relatado em documento hábil e é transformado em fato jurídico, o 
fato gerador segundo o texto legal, e, em seguida, o agente atua no sentido 
de ocultá-lo da autoridade.  

 

Portanto, na sonegação, a obrigação tributária efetivamente existe, mas o 

contribuinte age de maneira deliberada para evitar que o Fisco tenha conhecimento dessa 

obrigação. Na precisa lição de Mariz de Oliveira, que salienta a importância do elemento 

doloso para configuração da conduta, há sonegação quando são criados, de forma dolosa, 

“embaraços para a fiscalização tomar conhecimento do fato gerador e de todos os seus 

aspectos”108.  

Um exemplo de sonegação é a venda de produtos sem a contabilização das notas 

fiscais nos livros comerciais e fiscais da pessoa jurídica, com o objetivo de não recolher os 

 
105Id. Ibid., p. 326. 
106ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. São Paulo: Malheiros Editores, 2003. p. 58. 
107LIMA JUNIOR, João Carlos de. op. cit., p. 185. 
108OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. op. cit. 
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tributos incidentes sobre a venda. E isto porque o fato gerador das obrigações tributárias já 

ocorreu, mas o contribuinte, sabendo que os tributos são devidos, deixa de escriturar as 

vendas com o intuito de impedir o Fisco de ter o conhecimento da existência dessa 

obrigação109. 

Outro exemplo de sonegação é o caso em que o sujeito passivo, dolosamente, 

sabendo ser contribuinte de determinando imposto (por exemplo, industrial, para fins de 

IPI), omite essa circunstância para prejudicar o conhecimento da fiscalização110. Nesse 

caso, a omissão está relacionada à condição pessoal do contribuinte, e impacta diretamente 

o valor do tributo devido. 

No caso do contribuinte pessoa jurídica, Lima Junior entende que a ação ou omissão 

tendente a impedir ou retardar o conhecimento pela autoridade dos fatos jurídicos 

tributários está intimamente relacionada à escrituração das informações que influenciam 

nas obrigações tributárias e nos livros fiscais e contábeis, na medida em que as declarações 

entregues à fiscalização espelham o resultado das apurações realizadas na escrituração da 

empresa. Além disso, é por meio das declarações que o Fisco analisa e compara as 

operações realizadas pelo contribuinte com o quanto foi declarado e identifica eventuais 

irregularidades111.  

É importante esclarecer também que, para a ocorrência da sonegação, não basta 

apenas a constatação de que o contribuinte deixou de declarar e pagar tributo já que, para 

essa hipótese, cabe a aplicação da multa de ofício, prevista no inciso I, do art. 44 da Lei nº. 

9.430/96, havendo que se demonstrar “algo mais” que se revele na real intenção de ocultar 

a ocorrência do fato gerador. 

Ainda que o resultado das condutas seja o mesmo, essas ações não são realizadas 

do mesmo modo, sendo orientadas a finalidades distintas, pois o contribuinte que 

simplesmente deixa de entregar a declaração por um lapso, ou que a entrega de forma 

inexata em função de erros de cálculo, equívocos na interpretação da legislação tributária, 

imprudência, negligência ou imperícia, não age com dolo, não sendo tais circunstâncias 

suficientes para qualificação da multa. Por outro lado, o contribuinte que atua para 

voluntariamente ocultar da fiscalização o fato gerador da obrigação tributária principal 

 
109Nesse sentido, conferir: FAJERSZTAJN, Bruno. op. cit., p. 308. 
110DANIEL NETO, Carlos Augusto. op. cit., p. 146. 
111LIMA JUNIOR, João Carlos de. op. cit., p. 194. 
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comete sonegação, pois não há qualquer justificativa para a sua conduta, exceto ocultar o 

surgimento da obrigação tributária principal 112.  

 

4.2.2. Fraude 

 

A fraude é definida no artigo 72 da Lei nº. 4.502/64 como toda ação ou omissão 

dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador 

da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características 

essenciais, para reduzir o montante do imposto devido ou adiar seu pagamento. 

A interpretação literal deste dispositivo poderia nos levar ao seguinte 

questionamento: se o contribuinte impediu a ocorrência do fato gerador, então não há 

obrigação tributária e tampouco um crédito tributário que poderia ser exigido pela 

fiscalização. Assim, como poderia haver fraude? Da mesma forma, se o contribuinte 

efetivamente exclui ou modifica uma característica essencial do fato gerador, a ponto de 

ele deixar de ser o que é, então o fato gerador não ocorre (pelo menos não em seu formato 

original)113.  

Sendo assim, para compreender corretamente o alcance do conceito do artigo 72 da 

Lei nº. 4.502/64, é necessário ter em mente que a fraude não ocorre quando há exclusão ou 

modificação das características essenciais do fato gerador em si, mas, sim, quando o fato 

gerador ocorre normalmente, e o contribuinte, no entanto, apresenta esse fato gerador para 

a fiscalização com a modificação ou a exclusão de suas características essenciais114.  

Na lição de Lima Junior, a fraude do art. 72 da Lei nº. 4.502/64 cuida de eventos 

ocorridos, mas que não chegaram a se transformar em fato jurídico justamente pela 

ausência de registro linguístico115. Como exemplo, podemos citar o subfaturamento de 

 
112ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. op. cit., p. 55. 
113OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. op. cit. Na mesma linha, Fajersztajn observa que a intepretação literal do 

artigo também pode levar à conclusão de que toda e qualquer atitude do contribuinte com a finalidade de 
evitar a incidência tributária é fraudulenta. Em suas palavras, “até a opção de um determinado indivíduo 
pela aplicação de recursos financeiros em poupança, com o objetivo de buscar a não tributação dos 
rendimentos pelo imposto de renda, tendo em vista a isenção existente sobre esse tipo de aplicação, seria 
caracterizada como fraude para efeito de imposição de multa. De fato, no exemplo, o contribuinte 
intencionalmente investe na poupança para impedir a ocorrência do fato gerador do imposto de renda. Por 
óbvio que essa atitude não se caracteriza como fraude para efeito de imposição de multas”. (FAJERSZTAJN, 
Bruno. op. cit., p. 308-309). 

114Nesse sentido, conferir: HALPERIN, Eduardo Kowarick. op. cit., p. 59. 
115LIMA JUNIOR, João Carlos de. op. cit., p. 200. 
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operações mercantis, ou o caso em que o contribuinte dolosamente imputa as suas receitas 

em categoria que lhe dará uma carga tributária inferior àquela que seria correta. 

As definições de fraude e sonegação são bastante semelhantes pois, em ambos os 

casos, o contribuinte age ou se omite para, dolosamente, ocultar da fiscalização o 

surgimento da obrigação tributária. Ocorre que, para Halperin, na fraude, o comportamento 

é mais sofisticado. Ao invés de querer que a fiscalização não saiba de nada, na fraude, o 

contribuinte quer que o Fisco acredite que a realidade é diversa. Essa constatação, segundo 

o autor, pode até gerar debates quanto ao fato de ambas as situações (sonegação e fraude) 

ensejarem a imposição da mesma multa, uma vez que o grau de reprovabilidade da fraude 

parece ser maior116. 

Seguindo um entendimento parecido, Lima Junior compreende que, na fraude, o 

comportamento do contribuinte é mais engenhoso pois a ação ou omissão é realizada antes 

da ocorrência do fato relatado em documento próprio, para que este se desnature completa 

ou parcialmente. Na sonegação, o fato ocorre, a obrigação nasce e o contribuinte busca 

ocultá-lo. Na fraude, o fato não ocorre, ou ocorre modificado, por intervenção dolosa do 

agente117.  

Para ilustrar a diferença entre as duas condutas, o autor cita o seguinte exemplo: 

havendo circulação de mercadoria, sonega aquele que emite a nota fiscal, porém, 

dolosamente, não a escritura em seus livros fiscais e consequentemente a oculta do fisco. Por 

outro lado, comete fraude aquele que circulou a mesma mercadoria e deixou de emitir a 

competente nota fiscal (representação documental do fato gerador), ou somente emitiu meia 

nota118. 

Não é demais reforçar que, para fins de aplicação da multa qualificada pela prática 

de fraude, a conduta analisada deve se amoldar ao previsto no art. 72 da Lei nº. 4.502/64, 

ou seja, o contribuinte tem que ter praticado uma ação ilícita, fraudulenta, com intuito de 

evitar a ocorrência de um fato gerador visando ao não adimplemento do tributo. Desta 

forma, ainda que se argumente que foi praticada uma fraude civil, essa constatação não 

será suficiente, por si só, para a qualificação da multa, na medida em que a fraude tributária 

pressupõe ardil, astúcia, malícia ou má fé119.  

 
116HALPERIN, Eduardo Kowarick. op. cit., p. 60-61. 
117LIMA JUNIOR, João Carlos de. op. cit., p. 199. 
118Id. Ibid., p. 186. 
119Nesse sentido, conferir: ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. op. cit., p. 124. 
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Além disso, não há como qualificar a multa de ofício pela prática de fraude nas 

hipóteses em que o contribuinte age na intenção de recolher menos tributo acreditando que 

pratica uma conduta lícita, baseada em precedentes jurisprudenciais favoráveis ao negócio 

jurídico praticado, ou sob o contexto de divergência a respeito da controvérsia que ensejou 

a autuação fiscal120.  

Um bom exemplo de ocorrência de fraude tributária já analisado pelo CARF121 seria 

a hipótese em que várias empresas inscritas no Simples Nacional são abertas no mesmo 

local, mas, na prática, constituem um único negócio pois elas, individualmente, não 

possuem autonomia operacional. Nesses casos, entende-se que a fraude é caracterizada na 

medida em que se declara ao Fisco, em documento hábil, a existência de várias empresas, 

todas com faturamento abaixo do limite do Simples Nacional, prática essa que reduz a 

carga tributária incidente sobre as suas operações, quando, na verdade, existe uma única 

empresa realizando a operação (cujo faturamento supera o limite para enquadramento no 

Simples Nacional). Nesse tipo de caso, não se identifica qualquer justificativa lícita para a 

realização dessa operação, exceto a apresentação de uma realidade modificada para o Fisco, 

de forma a reduzir indevidamente o imposto a ser pago.  

 

4.2.3. Conluio 

 

O conluio é definido no artigo 73 da Lei nº. 4.502/64 como um ajuste doloso 

praticado por duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas visando a prática de sonegação ou 

fraude.  

 
120A Câmara Superior de Recursos Fiscais já decidiu que a “existência de correntes doutrinárias divergentes, 

além de precedentes jurisprudenciais favoráveis ao negócio jurídico praticado pelo contribuinte, demonstra, 
na verdade, uma hipótese de erro de proibição. Não há como ser reconhecido o dolo necessário à 
qualificação da multa, quando se percebe dos autos a convicção do recorrente no sentido de estar agindo 
segundo o permissivo legal, sem ocultação da prática e da intenção final dos seus negócios”. Para maiores 
detalhes, conferir: CSRF, Acórdão 9202-005.237, 2ª Turma, Recurso Especial, rel. Cons. Patrícia da Silva, 
j. 22.02.2017. 

121Nesse caso, o dolo foi auferido pela constatação de que as empresas estavam estabelecidas no mesmo local. 
Além disso, era comum a realização de aportes financeiros entre as empresas, e o pagamento de despesas 
de uma empresa por outra. Para maiores detalhes, conferir: BRASIL. Ministério da Economia. Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. Acórdão 2402-006.179, 2ª Seção/4ª Câmara/2ª Turma 
Ordinária, rel. Cons. Luis Henrique Dias Lima, j. 10/05/2018. 
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Tal figura tem aplicabilidade questionável, pois não há como se falar no conluio 

como uma hipótese isolada e independente de qualificação da multa de ofício já que a sua 

ocorrência depende da prática concomitante de sonegação ou fraude122. 

Na mesma linha, é o entendimento de Lima Junior, que compreende que não há 

razão para a existência desse dispositivo justamente porque, para a caracterização do 

conluio, é exigida a conduta de sonegar ou fraudar – práticas que, por si só, ensejam a 

qualificação da multa de ofício123.  

 

4.2.4. Dolo 

 

Sob a perspectiva tributária, o dolo está previsto em vários dispositivos do Código 

Tributário Nacional e em normas esparsas, porém, não há um artigo na legislação tributária 

que o defina expressamente.  

Dito isso, especificamente no que se refere à aplicação da multa qualificada, os 

comportamentos previstos na legislação possuem como elemento comum para a 

configuração da sonegação e da fraude a denominada “ação ou omissão dolosa”. Já no 

conluio, o artigo 73 da Lei nº. 4.502/64 faz menção a um “ajuste doloso” visando a prática 

de sonegação ou fraude. 

No campo do Direito Penal, o dolo está previsto no art. 18, inciso I, do Código 

Penal124, e é compreendido pela doutrina tradicional como “o conhecimento e a vontade de 

realização dos elementos do tipo”. Nas palavras de Juarez Cirino dos Santos125:  

 

O dolo é a vontade consciente de realizar um crime ou – mais 
tecnicamente – a vontade consciente de realizar o tipo objetivo de um 
crime, também definível como saber e querer em relação às 
circunstâncias de fato do tipo legal. Assim, o dolo é composto de um 
elemento intelectual (consciência, ou representação psíquica) e de um 
elemento volitivo (vontade, ou energia psíquica), como fatores 
formadores da ação típica dolosa. 

 

 
122ROCHA, Sério André. Reforma tributária e o fim da multa qualificada. Consultor Jurídico, 03 fev. 2020. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-fev-03/sergio-rocha-reforma-tributaria-fim-multa-
qualificada. Acesso em: 10 abr. 2022. 

123LIMA JUNIOR, João Carlos de. op. cit., p. 207. 
124Art. 18: Diz-se o crime: I – doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.  
125SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. 9. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Tirant lo 

Blanch, 2020. p. 151. 
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Tendo em vista que a Lei 4.502/64, embora tenha exigido o dolo para a 

caracterização da sonegação, da fraude e do conluio, não definiu o que seria uma ação ou 

omissão dolosa, diversos estudiosos passaram a entender que se deve aplicar, para as 

hipóteses de multa qualificada, o conceito de dolo extraído do Código Penal brasileiro. 

Para Eduardo Halperin126, ao menos duas razões permitem concluir que a Lei 

4.502/64 incorporou o conceito de dolo do Código Penal. A primeira razão é que, conforme 

ensina Humberto Ávila127, se o legislador empregou uma definição sem lhe atribuir um 

significado diverso, ainda que pudesse tê-lo feito, é porque adotou o significado já 

estabelecido dessa definição (que existe desde 1940). A segunda razão, segundo o autor, 

consistiria em uma suposta identidade ontológica existente entre a multa qualificada e as 

penas do Direito Penal.  

No mesmo sentido, Edmar Andrade Filho afirma que a interação necessária entre o 

Direito Penal e o Direito Tributário “tem base legal no enunciado do item III do art. 108 

do CTN128, que permite a recepção, pelo direito tributário, dos princípios de direito 

público”129. 

Para Greco130, a incidência da multa qualificada “supõe a ocorrência inequívoca de 

dolo no seu mais puro sentido penal”.  

Fazendo referência à doutrina de João Francisco Bianco131, Ayres Barreto132 

diferencia o dolo civil do dolo penal e, da mesma forma, compreende que o conceito de 

dolo do Direito Penal deve ser aplicado às hipóteses de fraude, sonegação e conluio, 

previstas na Lei nº. 4.502/64: 

Quando a Lei 4.502/64, ao definir sonegação em seu art. 71, refere-se a 
ato doloso, deve-se entender que o dolo aqui tratado é o penal, já que, 
quando se pratica uma conduta com o fim de impedir o conhecimento das 
autoridades fazendárias da ocorrência do fato jurídico tributário, é 
inerente a existência de má-fé. Por isso, caso se optasse por adotar a 
concepção civil de dolo para a sonegação, o adjetivo ‘doloso’ utilizado 
na lei seria desnecessário. Como é regra de interpretação que a lei não 

 
126Para maiores detalhes, conferir: HALPERIN, Eduardo Kowarick. op. cit., p. 26. 
127ÁVILA, Humberto. Competências tributárias. São Paulo: Malheiros Editores, 2018. p. 50. 
128Art. 108: Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária 

utilizará sucessivamente, na ordem indicada: I – a analogia; II – os princípios gerais de direito tributário; 
III – os princípios gerais de direito público; IV – a equidade. §1º O emprego da analogia não poderá resultar 
na exigência de tributo não previsto em lei. §2º o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do 
pagamento do tributo devido. 

129Nesse sentido: ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. op. cit., p. 51. 
130GRECO, Marco Aurélio. op. cit., p. 270. 
131BIANCO, João Francisco. Sonegação, fraude, e conluio como hipóteses de agravamento da multa na 

legislação tributária federal. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 133, p. 38, out. 2006. 
132BARRETO, Paulo Ayres. op. cit., p. 222. 
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contenha palavras inúteis, o significado adotado pelo legislador é o do 
dolo penal”. 

 

Também o CARF, ao julgar os autos de infração com imposição de multa 

qualificada, tem incorporado, em muitas oportunidades, a concepção criminal do dolo, 

aplicando-a no âmbito tributário a fim de afastar ou manter as sanções133.  

Em diversas decisões, inclusive, o CARF faz referência à exigência de um “dolo 

específico” para fins de imposição da penalidade, e afasta a aplicação da multa qualificada, 

por exemplo, por entender necessária “a demonstração da falsidade da declaração e o dolo 

específico de afastar ou reduzir a contribuição devida”.134 

Outros estudiosos do assunto, como Fernanda Regina Vilares e James Siqueira135, 

divergem da transposição do conceito do dolo penal para os casos de qualificação da multa 

de ofício com base nos seguintes argumentos: (i) o dolo está presente em outras áreas do 

Direito, não sendo um monopólio do Direito Penal; (ii) a Lei nº. 9.430/96, promulgada no 

final dos anos 90, não fez qualquer referência à legislação penal, ou seja, mesmo tendo 

oportunidade, o legislador optou por utilizar como referencial a Lei nº. 4.502/64, elaborada 

na década de 60; (iii) na maioria das vezes, as operações questionadas pela Receita Federal 

sob o contexto do denominado “planejamento tributário abusivo” envolvem autos de infração 

lavrados em desfavor de pessoas jurídicas, sendo vedado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro a responsabilização criminal de empresas pela prática de crime contra a ordem 

tributária. 

 

4.2.5. Posicionamento pessoal 

 

Compreendemos que a transposição do conceito do dolo penal para fins de 

qualificação da multa de ofício é equivocada pois o agir doloso, em uma perspectiva de 

 
133Como exemplo, podemos citar o acórdão nº. 1401-001.569, de 02/03/2016, proferido pela 4ª Câmara da 1ª 

Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF. Na ocasião, a multa qualificada foi afastada 
sob o argumento de que as condutas típicas, definidas como sonegação, fraude ou conluio, “supõem 
inequívoca constatação de dolo, elemento essencial do tipo, no seu mais puro sentido penal.”. 

134Para maiores detalhes, conferir: BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais - CARF. Acórdão 1401-002.839, 1ª Seção/4ª Câmara/1ª Turma Ordinária, rel. Cons. Daniel Ribeiro 
Silva, j. 16.08.2018 e BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - 
CARF. Acórdão 2201-004.466, 2ª Seção/2ª Câmara/1ª Turma Ordinária, rel. Cons. Marcelo Milton da Silva 
Risso, j. 08.05.2018. 

135Nesse sentido é o entendimento de Fernanda Regina Vilares e James Siqueira: De multa qualificada a 
multa empalhada, cit. 
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Direito Penal, exige que o autor do crime conheça as circunstâncias objetivas do tipo penal, 

e não de uma infração tributária.  

Conforme já adiantado, o conceito de dolo não é um monopólio do Direito Penal. 

Na esfera civil, por exemplo, o dolo é considerado um artifício ou manobra tendente a 

induzir alguém em erro na celebração de um negócio jurídico136.  Na Lei de Improbidade 

Administrativa, o dolo é conceituado como a vontade livre e consciente de alcançar o 

resultado ilícito tipificado em seus arts. 9º, 10 e 11, que descrevem os atos ilícitos que 

provocam enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violam os princípios da 

Administração Pública.   

Outro ponto que afasta a utilização do conceito de dolo penal nos casos de 

imposição da multa qualificada é a constatação de que, se assim se admitir, os artigos 71, 

72 e 73 da Lei nº. 4.502/64 não poderiam ser aplicados às pessoas jurídicas, dada a 

impossibilidade de se analisar o elemento intencional. Como se sabe, as empresas não 

praticam atos e, muito menos, agem voltadas para alguma finalidade: quem faz isso são as 

pessoas naturais que representam a pessoa jurídica.  

Não cabe aqui argumentar que seria possível admitir o dolo penal das pessoas 

jurídicas nos casos de qualificação da multa de ofício em razão do permissivo legal de 

responsabilização penal de pessoas jurídicas em crimes ambientais, introduzido pela Lei 

nº. 9.605/98137. E isto porque, como muito bem esclarece Heloísa Estellita, o legislador 

brasileiro não afirmou que as pessoas jurídicas praticam ações ou omissões típicas, apenas 

estabeleceu a sua responsabilidade por infrações penais praticadas por aqueles que podem 

agir ou omitir em seu interesse ou benefício, ou seja, as pessoas naturais138.  

 
136BENETI, Giovana. Dolo no direito civil: uma análise da omissão de informações. São Paulo: Quartier 

Latin, 2019. p. 30. 
137Art. 3º, lei nº. 9.605/98: “As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente 

conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal 
ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. A 
responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do 
mesmo fato”. 

138Conforme esclarecido por Estellita, o legislador brasileiro optou por adotar um modelo de 
heterorresponsabilidade no qual a pessoa jurídica será responsabilizada criminalmente em razão dos crimes 
praticados por pessoas naturais, e independentemente da verificação de uma falha sua, isto é, de um defeito 
de sua organização ou de um injusto próprio. Para tanto, as infrações devem decorrer de uma “decisão de 
seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado”, e em seu benefício ou interesse. Para 
maiores detalhes, conferir: ESTELLITA, Heloisa. Levando a sério os pressupostos da responsabilidade 
penal de pessoas jurídicas. Jota, 10 fev. 2020. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/colunas/penal-em-foco/levando-a-serio-os-pressupostos-da-responsabilidade-penal-de-pessoas-
juridicas-10022020. Acesso em: 26 jun. 2022. 
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Além disso, diferentemente do que ocorre em relação às infrações ambientais (art. 

3º da Lei nº. 9.605/98), não existe um dispositivo que atribua à pessoa jurídica a 

responsabilidade por crimes tributários cometidos em seu interesse ou benefício.  

Dito isso, o Código Tributário Nacional trata da responsabilidade por infrações e 

prevê, no seu art. 137, inciso II, que “a responsabilidade é pessoal ao agente quanto às 

infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar”. Isso significa 

dizer que, nesse tipo de caso, em regra, o contribuinte arca com o pagamento dos tributos 

devidos, mas o infrator é que será o destinatário da penalidade. 

O CARF, por sua vez, quando trata da imposição da multa qualificada, tem exigido 

a comprovação de um dolo específico, isto é, de um “especial fim de agir”, afastando a 

multa nos casos em que o agente fiscal não comprova o dolo específico exigido para a 

qualificação da multa.  

Por força do teor desse dispositivo e da exigência do dolo específico para fins de 

configuração das práticas de sonegação, fraude e conluio, compreendemos que, mais 

produtivo do que defender a equivocada utilização de um conceito penal para impor uma 

sanção tributária, é fazer valer o previsto no art. 137, inciso II, do CTN, ou seja, aplicar a 

multa qualificada somente em relação ao próprio contribuinte que efetivamente cometeu a 

infração.  

Assim, na ausência de um significado próprio de dolo, defendemos que o CARF só 

poderá exigir da pessoa jurídica o pagamento do tributo devido, inclusive com juros e multa 

de ofício, cabendo à pessoa natural efetivamente responsável pela infração o pagamento do 

valor relativo à multa qualificada, nos termos do art. 137, inciso II, do CTN.  

O mesmo raciocínio pode ser aplicado nos casos em que se imputa a chamada 

responsabilidade solidária a terceiros mencionados no art. 134 do CTN139, responsáveis por 

atos praticados dolosamente contra os interesses dos contribuintes que representam, e às 

 
139Art.134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo 

contribuinte, respondem solidariamente com estes nos atos que intervierem ou pelas omissões de que foram 
responsáveis: I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores II - os tutores e curadores, pelos 
tributos devidos por seus tutelados ou curatelados; III - os administradores de bens de terceiros, pelos 
tributos devidos por estes; IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; V - o síndico e o 
comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário; VI - os tabeliães, escrivães e 
demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em 
razão do seu ofício; VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Parágrafo único. O 
disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório. 
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pessoas indicadas no art. 135 do CTN140, pois os atos apontados nesse dispositivo, 

praticados em detrimento da pessoa jurídica, também pressupõem dolo específico.  

Seja como for, será demonstrado adiante141 que o reconhecimento pelo CARF do 

dolo do contribuinte em realizar as condutas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei nº. 

4.502/64 não implica no reconhecimento do elemento subjetivo exigido para tipificação 

das condutas previstas no artigo 1º, caput, da Lei nº. 8.137/90. 

 

4.3. Reorganizações societárias e multa qualificada 

 

4.3.1. Formação do ágio 

 

O ágio corresponde à diferença entre o custo de aquisição de um investimento e seu 

valor patrimonial. Desta forma, só poderemos falar em formação de ágio quando uma das 

partes se propõe a pagar um valor superior ao valor do patrimônio líquido de uma 

determinada empresa apostando, por exemplo, na expectativa de auferir lucros no futuro142. 

Ao tratar dos aspectos tributários do ágio em reorganizações societárias, Schoueri143 

leciona que: 

Na maioria das vezes, o valor pago na aquisição de ações não corresponde 
ao valor proporcional de seu patrimônio líquido, mas decorre de inúmeras 
negociações que se prolongam no tempo, nas quais diversos fatores, além 
do valor do acervo líquido da sociedade investida, acabam por determinar 
o preço de vendas das participações societárias. É possível, portanto, que 
o preço pago fique acima, ou abaixo, de seu valor patrimonial. Nesse 
caso, surgem os institutos do ágio e do deságio, correspondentes, nos 
termos da lei tributária, à diferença entre o valor patrimonial e o valor 
efetivamente pago pela participação societária. 

 

Inúmeros fatores podem estar relacionados ao conceito de ágio por rentabilidade 

futura, tais como a localização da sociedade adquirida, a fidelidade dos clientes, a reputação 

 
140Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias 

resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as 
pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes 
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 

141Conferir Capítulo 3 infra. 
142SCHOUERI, Luis Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: 

Dialética, 2012. p. 104. 
143Id. Ibid., p. 11-12. 
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comercial da empresa, o seu “market share”, a qualidade da administração da empresa, e a 

sua capacidade mercadológica e tecnológica144. 

Cabe esclarecer também que, no final dos anos 90, o legislador brasileiro tornou 

possível deduzir como despesa a amortização de ágio com fundamento na rentabilidade 

futura nos casos de incorporação, fusão ou cisão, com fundamento nos artigos 7º e 8º da 

Lei 9.532/1997145, editada no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (“PND”146), 

para atrair capitais estrangeiros ao programa de privatização das estatais. 

Sob esse contexto, o ágio fundamentado em rentabilidade futura poderia, após 

confusão patrimonial entre sociedade investidora e investida, ser deduzido, na proporção 

máxima mensal de 1/60 (um sessenta avos), da base de cálculo do Imposto sobre a Renda 

das Pessoas Jurídicas (“IRPJ’) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 

(“CSLL”)147. 

Ao longo dos anos, a possibilidade de aproveitamento do ágio como despesa 

dedutível, com redução do lucro real e, consequentemente, da base de cálculo de tais 

impostos, teve papel decisivo nas operações de fusão e aquisição realizadas no país. 

Em paralelo, a Receita Federal passou a questionar a amortização do ágio realizada 

por diversas empresas nesse período, alegando, por exemplo, que as reorganizações 

societárias levadas a efeito não teriam propósito negocial, seriam fraudulentas e 

envolveriam empresas do mesmo grupo, em nítida simulação. Sob esse contexto, além da 

 
144Nesse sentido, conferir: LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Do ágio baseado em expectativa 

de rentabilidade futura – algumas considerações contábeis. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). 
Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2012. v. 3, p. 37. 

145No regime vigente à época da edição da Lei nº. 9.532/97, o valor do ágio ou deságio era correspondente à 
diferença (positiva ou negativa) entre o custo de aquisição do investimento e o valor patrimonial da 
investida, conforme redação original do artigo 20 do Decreto-lei nº. 1.598/77. O ágio poderia ser 
fundamentado (i) no valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada, (ii) na perspectiva de 
rentabilidade futura do investimento e/ou (iii) no valor do fundo de comércio, intangíveis e outras razões 
econômicas.  

146O Programa Nacional de Desestatização foi instituído pela Lei nº. 8.031, de 12 de abril de 1990, que fixou 
as regras para desestatização de empresas, dentre elas, as sociedades de serviços públicos, objeto de 
concessão, permissão ou autorização.  

147Ao tratar do tema, Maurício Pereira Faro e Thais de Barros Meira observam que, sob o ponto de vista do 
investidor, a possibilidade de que parte do preço do leilão se tornasse um crédito fiscal futuro representava 
um incentivo ao incremento do valor da proposta. Já para o Estado, a amortização do ágio implicaria uma 
maior arrecadação com os leilões do Plano de Desestatização Nacional condicionado, por outro lado, a uma 
futura redução na arrecadação tributária referente ao lucro das empresas privatizadas (FARO, Maurício 
Pereira; MEIRA, Thaís de Barros. O aproveitamento do ágio e utilização da empresa veículo na 
jurisprudência do CARF – O “caso Energisa” (Acórdão nº. 1402-001.409/13). In: FARIA, Aline Cardoso 
de; GOMES, Marcus Lívio (Coords.). Planejamento tributário sob a ótica do CARF: análise de casos 
concretos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 375). 
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desconsideração dos efeitos fiscais das transações, o Fisco passou a aplicar a multa 

qualificada de 150%, prevista no §1º do art. 44 da Lei nº 9.430/96. 

Com a edição da Lei nº. 12.973/2014, passou-se a vedar expressamente o registro e 

a amortização de ágio envolvendo transações com partes relacionadas148. Além disso, para 

fins de exclusão do ágio da base de cálculo de CSLL, tornou-se necessário preencher os 

seguintes requisitos: (i) apresentação de laudo técnico que fundamente a mais-valia 

registrado tempestivamente; (ii) o bem ou direito deve estar intrinsecamente relacionado 

com a produção ou comercialização de bens ou serviços; e (iii) o saldo da mais-valia deve 

ser objeto de controle em subconta contábil149. 

O tema do ágio nas reorganizações societárias tem ocupado papel de destaque na 

pauta de julgamento do CARF150 e no Judiciário151 em razão da falta de clareza das normas 

e conceitos relacionados ao tema, dos valores envolvidos nas autuações fiscais, da 

possibilidade de aplicação da multa qualificada pelo Fisco e, até mesmo, da possibilidade 

de encaminhamento dos fatos ao Ministério Público, para fins de apuração de crime contra 

a ordem tributária. 

 
148Conforme esclarece Ramon Tomazela Santos, com isso, o legislador proibiu todo e qualquer ágio gerado 

dentro do próprio grupo econômico, independentemente da existência, ou não, de substância efetiva, 
mutação patrimonial, pagamento de preço, mudança na composição societária. A esse respeito, ver: 
SANTOS, Ramon Tomazela. A restrição ao aproveitamento do ágio de rentabilidade futura nas operações 
entre partes dependentes. Revista Fórum de Direito Tributário – RFTD, Belo Horizonte, ano 14, n. 82, p. 
151-178, jul./ago. 2016. Disponível em: https://www.marizadvogados.com.br/wp-
content/uploads/2018/02/NArt.11-2016.pdf. Acesso em: 12 jun. 2022.  

149“Art. 22. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, 
na qual detinha participação societária adquirida com ágio por rentabilidade futura (goodwill) decorrente 
da aquisição de participação societária entre partes não dependentes, apurado segundo o disposto no inciso 
III do caput do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, poderá excluir para fins de 
apuração do lucro real dos períodos de apuração subsequentes o saldo do referido ágio existente na 
contabilidade na data da aquisição da participação societária, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no 
máximo, para cada mês do período de apuração. 
§1º. O contribuinte não poderá utilizar o disposto neste artigo, quando: 
I – o laudo a que se refere o §3º do art. 20 do Decreto-Lei nº. 1.598, de 26 de dezembro de 1977, não for 
elaborado e tempestivamente protocolado e registrado; 
II – os valores que compõem o saldo do ágio por rentabilidade futura (goodwill) não puderem ser 
identificados em decorrência da não observância do disposto no §3º do art. 37 ou no §1º do art. 39 desta 
Lei. 

150Para maiores detalhes, conferir o levantamento dos acórdãos proferidos pela 1ª Turma da Câmara Superior 
do CARF a respeito do tema, conduzido pela revista eletrônica JOTA PRO TRIBUTOS, BRANCO, 
Mariana. Ágio: Carf conhece menos recursos, mas decide mais a favor do contribuinte. Jota, 28 abr. 2022. 
Disponível em: https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/agio-carf-conhece-menos-recursos-
mas-decide-mais-a-favor-do-contribuinte-28042022. Acesso em: 14 jun. 2022. 

151Como exemplo, podemos citar a anulação de um auto de infração pelo TRF-4 em que os desembargadores 
analisaram ágio supostamente gerado a partir de uma reorganização societária realizada pelo Grupo Gerdau 
entre os anos de 2004 e 2005: AGUIAR, Adriana. Gerdau vence no TRF disputa sobre ágio. Valor 
Econômico, 09 abr. 2021. Disponível: https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/04/09/gerdau-
vence-no-trf-disputa-sobre-agio.ghtml. Acesso em 11 jun. 2022. 
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 Por essa razão, a pesquisa se ocupará a explorar, ainda que brevemente, dois casos 

de operações societárias consideradas “preocupantes”: o aproveitamento do ágio interno e 

o uso de “empresas de passagem” ou “empresas-veículo”.  

 

4.3.2. Ágio interno 

 

No contexto das discussões que envolvem planejamentos tributários, uma operação 

que é constantemente questionada pelas autoridades fiscais é o ágio interno, também 

denominado “ágio entre partes vinculadas”.  

Conforme esclarecido, antes da edição da Lei nº 12.973/2014 não havia uma regra 

jurídica expressa que restringisse o reconhecimento do ágio em operações internas, 

relacionadas a empresas de um mesmo grupo152.  

Por essa razão, passou-se a defender a ideia de que as operações realizadas entre 

partes relacionadas deveriam seguir o mesmo tratamento tributário aplicável às operações 

entre partes independentes, como ocorre em relação às regras de distribuição disfarçada de 

lucros e às regras de preços de transferência. 

Por outro lado, uma parcela da doutrina compreende que, à luz da Teoria da 

Contabilidade, não é admissível a geração de ágio em uma operação ocorrida dentro de um 

mesmo grupo econômico, pois o ágio só pode existir “quando estiverem envolvidas partes 

independentes não relacionadas, ou seja, quando o ágio for o resultado de um processo de 

barganha negocial não viciado, que concorra para a formação de um preço justo dos ativos 

líquidos em apreço” 153. Com essa perspectiva, o CARF passou a analisar as organizações 

societárias realizadas por empresas dentro do mesmo grupo econômico nesse período 

anterior à Lei nº. 12.973/2014, e a se posicionar de maneira bastante rigorosa quanto à 

possibilidade de amortização fiscal do ágio gerado. 

No acórdão nº. 1101-000.968, por exemplo, datado de 9.10.2013 (“Caso Mann + 

Hummel Brasil”), o CARF não admitiu a amortização do ágio formado em operação 

 
152Neste sentido, conferir: SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos 

tributários), cit., p. 112. 
153Alguns doutrinadores compreendem que, à luz da Teoria da Contabilidade, não é admissível a geração de 

ágio em uma operação ocorrida dentro de um mesmo grupo econômico, pois o ágio só pode existir “quando 
estiverem envolvidas partes independentes não relacionadas, ou seja, quando o ágio for o resultado de um 
processo de barganha negocial não viciado, que concorra para a formação de um preço justo dos ativos 
líquidos em apreço”. Nesse sentido: COSTA JÚNIOR, Jorge Vieira; MARTINS, Eliseu. Operações de 
combinação de negócios: a incorporação reversa com ágio gerado internamente (1ª parte). Boletim IOB, 
Temática contábil e balanços, ano 38, n. 27, nota 1, p. 2, jul. 2004. 
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realizada por empresas de um mesmo grupo econômico, sem a intervenção de partes 

independentes e o pagamento de preço a terceiros: 

ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
Inadmissível a formação de ágio por meio de operações internas, sem a 
intervenção de partes independentes e sem o pagamento de preço a 
terceiros. 

 

Na mesma linha, no acórdão nº. 1301-00058, julgado em 13/05/2009 (“Caso 

Aché”), o CARF considerou artificial o ágio gerado em operação realizada entre partes 

relacionadas, sem pagamento de preço ou desembolso financeiro efetivo. Neste ponto, vale 

destacar trecho do voto do relator do caso:  

[...] O planejamento tributário engendrado pela Recorrente, que ao menos 
no que tange aos seus efeitos fiscais revela o lado perverso das práticas 
adotadas sob esse manto, representou, em síntese, a criação de uma 
despesa que tem por base a própria mais valia do seu patrimônio, isto é, 
a contribuinte, a partir de uma avaliação encomendada por ela própria, 
fez refletir no seu ativo os resultados de uma suposta rentabilidade futura 
e, por meio de uma reorganização societária, sem despender um único 
centavo, transformou essa mais valia em uma despesa.  

 

A maioria dos procedimentos criminais decorrentes das autuações fiscais em que 

se questiona a amortização de ágio interno se refere a esse período anterior à edição da Lei 

nº. 12.973/2014, justamente porque não havia previsão expressa na legislação tributária 

que restringisse o reconhecimento do ágio relacionadas a empresas do mesmo grupo 

econômico154. 

 

4.3.3. Ágio por intermédio de empresa veículo 

 

Um exemplo clássico de conflito entre contribuintes e Fisco a respeito do 

cumprimento dos requisitos contidos no artigo 7º da Lei nº. 9.532/97 refere-se às operações 

societárias nas quais as partes faziam uso das chamadas “empresas veículo”, constituídas 

 
154Como exemplo, podemos citar o Habeas Corpus nº. 5032649-10.2020.4.03.0000, que tramitou perante o 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em que os impetrantes questionam, dentre outras coisas, o 
entendimento da Receita Federal de que teria ocorrido amortização indevida de ágio em investimentos, com 
a consequente supressão indevida de tributos. No entendimento dos impetrantes, somente a partir de 2014, 
com o advento da Lei nº. 12.973/2014, é que houve vedação legal para o registro e amortização de ágio 
envolvendo transações com partes relacionadas – ou seja, à época dos fatos, a operação ocorreu dentro da 
legalidade, não havendo que se falar na prática de fraude tributária e, muito menos, em crime contra a 
ordem tributária. 
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sem qualquer outra atividade operacional, para receber os recursos necessários para efetuar 

a aquisição via aumento de seu capital.  

Nessa estrutura, essa mesma sociedade efetuava a aquisição com ágio e, 

posteriormente, era incorporada na empresa adquirida, cumprindo, no entendimento dos 

contribuintes, o requisito previsto na lei para utilização do ágio como dedução da base de 

cálculo do IRPF e da CSLL155. 

O conceito da expressão “empresas-veículo”, segundo Schoueri, pode ser 

sintetizado por meio da seguinte tabela156: 

 

Empresa-veículo 

Criada pela própria adquirente com seu investimento na empresa-alvo, exclusivamente para a 
transferência do ágio. 

Sua criação não tem outro propósito econômico. 

É a empresa para a qual é transferido o ágio. 

É controladora da empresa que restou após a incorporação e na qual passou a ser amortizado o 
diferido (hoje, equivalente a ativo intangível) 

É extinta por conta da incorporação 

Possibilita que sua conduta possa, ao fim e ao cabo, amortizar, em ativo diferido (hoje, 
intangível), o referido ágio. 

 

Ocorre que o Fisco passou a questionar esse tipo de aquisição, entendendo que as 

empresas veículos possuíam uma natureza claramente simulada, e que a incorporação, em 

tais casos, é realizada com o único objetivo de se obter vantagem final, o que não seria 

permitido pelo ordenamento jurídico157. 

Como exemplo, podemos citar o “Caso Carrefour”, julgado no CARF em sessão de 

5/12/2007:  

[...] Incorporação de Empresa. Amortização de Ágio. Necessidade de 
Propósito Negocial. Utilização de ‘Empresa Veículo’. Não produz o 
efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de pessoa 

 
155Conforme leciona Aline Cardoso de Faria, o tema da formação de ágio envolvendo transferência por 

empresa veículo precisa ser analisado considerando as modificações legislativas a respeito do tema. E isto 
porque, parte das reorganizações societárias e, por consequência, das operações tributárias analisadas pelo 
CARF, foram realizadas sob a vigência do Decreto Lei nº. 1.598/77 e dos arts. 7º e 8º da Lei nº. 9.532/97 
(FARIA, Aline Cardoso de. Amortização de ágio por intermédio de empresa veículo: análise do caso 
Santander à luz da jurisprudência administrativa e evolução doutrinária. In: FARIA, Aline Cardoso de; 
GOMES, Marcus Lívio (Coords.). Planejamento tributário sob a ótica do CARF: uma análise de casos 
concretos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 76). 

156SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários), cit., p. 103. 
157BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. 1º Conselho de 

Contribuintes, Acórdão nº. 103-23.290, 3ª Câmara, sessão de 05.12.2007. 
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jurídica, em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento 
em expectativa de rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial 
ou societária, especialmente quando a incorporada teve o seu capital 
integralizado com o investimento originário de aquisição de participação 
societária da incorporadora (ágio) e, ato contínuo, o evento da 
incorporação ocorreu no dia seguinte. Nestes casos, resta caracterizada a 
utilização da incorporada como mera ‘empresa veículo’ para 
transferência do ágio à incorporadora.  

 

Na mesma linha foi o entendimento adotado no acórdão nº 1103-00501, julgado em 

30.06.2011 (“Caso Center Automóveis”), em que o CARF considerou inválida a 

amortização fiscal de ágio gerado dentro do mesmo grupo econômico, sem a alteração do 

controle das sociedades envolvidas, sem qualquer desembolso de recursos, e com a 

utilização de empresa-veículo pertencente aos mesmos sócios: 

OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. ENCARGO DE AMORTIZAÇÃO DE 
ÁGIO GERADO COM UTILIZAÇÃO DE SOCIEDADE VEÍCULO. 
ÁGIO DE SI MESMO. ABUSO DE DIREITO. O ágio gerado em 
operações societárias, para ser eficaz perante o Fisco, deve decorrer de 
atos econômicos efetivamente existentes. A geração de ágio de forma 
interna, ou seja, dentro do mesmo grupo econômico, sem a alteração do 
controle das sociedades envolvidas, sem qualquer desembolso e com a 
utilização de empresa inativa ou de curta duração (sociedade veículo) 
constitui prova da artificialidade do ágio e torna inválida sua 
amortização. A utilização dos formalismos inerentes ao registro público 
de comércio engendrando afeiçoar a legitimidade destes atos caracteriza 
abuso de direito.  

Em tais casos, tornou-se comum a desconsideração dos efeitos fiscais dessas 

operações, e a imposição de multa qualificada, além da formalização de Representação 

Fiscal para Fins Penais visando a apuração de crime contra a ordem tributária em razão de 

uma suposta supressão fraudulenta do pagamento de tributos. 

 

4.3.4. Decisões administrativas recentes sobre o tema 

 

Nos últimos meses, o CARF tem afastado a multa qualificada em casos de ágio 

interno e de ágio apurado em operações nas quais se discute a validade da utilização das 

empresas veículo sob o seguintes argumentos: (i) se, à época, inexistia proibição legal 

expressa da amortização fiscal do ágio gerado em operação intragrupo ou com partes 

relacionadas, a divergência entre contribuintes e Fisco sobre os critérios de materialidade 

para a sua formação e dedução não podia ser confundida com a prática de atos ilícitos; (ii) 

a qualificação da multa de ofício é medida extrema e excepcional; (iii) não sendo 
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comprovada a presença, nas transações que geraram a despesa com o sobrepreço, das 

práticas de fraude, sonegação ou conluio, dentro das suas conceituações legais próprias, 

deve ser aplicada a multa de ofício de 75%; (iv) a dedução indevida de dispêndios com 

ágio não se confunde com prática dolosa que autoriza a aplicação da multa duplicada de 

150%, prevista no §1º do art. 44 da Lei nº 9.430/96; (v) O simples emprego de holdings 

em estrutura de aquisição de investimentos, mesmo que com a finalidade específica de 

viabilizar e promover a compra de participações societárias, rotuladas de empresas-veículo, 

não basta para caracterizar simulação, fraude ou qualquer outro ilícito; (vi) tanto o abuso 

de direito quanto a fraude à lei são institutos previstos na lei civil, com características 

próprias, mas não foram eleitos pelo legislador tributário como razão para qualificação da 

penalidade; (viii) tratando-se de planejamento tributário, ainda que abusivo, não resta 

caracterizado o dolo apto a ensejar a qualificação da penalidade, especialmente quando não 

há ocultação da prática e da intenção final dos negócios levados a efeito158. 

No acórdão nº. 9101-005.761, por exemplo, os julgadores da 1ª Turma da Câmara 

Superior de Recursos Fiscais consideraram que, em matéria de planejamento tributário, para 

determinar a existência de conduta dolosa passível de penalização com multa qualificada, 

deve-se avaliar se os atos praticados pelo contribuinte ocorreram antes ou após o fato gerador.  

Fatores como a constituição da pessoa jurídica e sua utilização para aquisição do 

investimento em momento anterior à ocorrência do fato gerador, bem como a divulgação 

às autoridades competentes de todos os atos envolvendo a reorganização societária foram 

considerados na decisão como indicativos da ausência do dolo exigido para configuração 

de fraude e sonegação.  

Outra decisão interessante sobre o tema é o acórdão nº. 1301-003.226159 em que, 

por unanimidade de votos, o CARF entendeu que o conceito de fraude fiscal do art. 72 da 

Lei 4.502/1964 exige que se demonstre a prática de condutas dolosas tendentes a afetar o 

fato gerador do tributo. Nessa toada, a dedução de despesas com ágio, ainda que 

considerada indevida pelo Fisco, estaria relacionada tão somente à apuração da base de 

cálculo dos tributos sobre a renda, e não teria o condão de afetar o fato gerador do tributo. 

Abaixo, segue a ementa da decisão:  

 
158Para maiores detalhes, conferir: BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais – CARF, Acórdão nº 9101-005.973, de 11/03/2022, nº 9101-005.876, de 25/01/2022 e nº 9101-
005.761, de 26/10/2021. 

159BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Processo nº. 
19515.721820/2013-90. Acórdão nº. 1301-003.226, 3ª Câmara, 1ª Turma Ordinária. Relator Carlos 
Augusto Daniel Neto, j. 25.07.2018. 
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Ágio. Empresa veículo. Multa qualificada. Artigo 71, 72 e 73 da Lei 
4.502/64. Descabimento. Para que se possa imputar a qualificação da 
multa, nos termos do artigo 44, I, § 1º da Lei 9.430/1996, é imprescindível 
identificar a conduta praticada: se sonegação, fraude ou conluio – 
respectivamente, arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964. A acusação de 
artificialismo de uma operação baseada na imputação de ilícitos atípicos, 
revelada pelo uso de empresa veículo para aproveitamento fiscal de ágio, 
sem a demonstração cabal de invalidades efetivas e do intuito de fraudar, 
sonegar ou atuar em conluio do sujeito passivo, não autoriza a 
qualificação da multa de ofício, independentemente do posicionamento 
que se tenha quanto à dedutibilidade do ágio na questão. Além disso, o 
conceito de fraude fiscal do art. 72 da Lei 4.502/1964 exige que se 
demonstre condutas dolosas tendentes a afetar o fato gerador do tributo, 
ao passo que a dedução de despesas com ágio, ainda que considerada 
indevida, é uma conduta relativa à apuração da base de cálculo dos 
tributos sobre a renda. 

 

4.4. Conclusões intermediárias 

 

A redação da Lei nº. 4.502/64 é bastante problemática e os critérios para aplicação 

da multa qualificada são de difícil compreensão pois os conceitos de dolo, sonegação, 

fraude e conluio, citados nos arts. 71, 72 e 73, geralmente são utilizados sem rigor 

interpretativo.  

Apesar disso, as considerações realizadas até aqui permitem concluir que a multa 

qualificada tem como objetivo punir o contribuinte de maneira mais gravosa em função da 

maior reprovabilidade da conduta, eis que, deliberadamente, ele atua no sentido de 

descumprir obrigação tributária sabidamente devida, mediante a prática de atos 

essencialmente fraudulentos.  

Para as demais hipóteses de descumprimento de obrigação tributária decorrentes de 

equívocos, incompreensão da legislação pertinente ou qualquer outro ato praticado com 

imperícia, imprudência e negligência, já há a previsão legal de aplicação da multa de ofício 

de 75% do tributo que deixou de ser pago ou de ser declarado (ou declarado de forma 

inexata) pelo contribuinte. 

Também foi possível identificar que a doutrina e a jurisprudência administrativa 

têm entendido que se deve aplicar para as hipóteses de qualificação da multa de ofício o 

conceito de dolo extraído do Código Penal brasileiro.  

Analisando especificamente esse tema, a conclusão a que se chegou é a de que não 

se pode admitir tal incorporação, pois o dolo penal é definido tradicionalmente como o 

conhecimento e a vontade de realização dos elementos do tipo penal, e não de uma infração 
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tributária. Além disso, empresas não realizam ações ou omissões voltadas para qualquer 

tipo de finalidade: quem faz isso são as pessoas naturais que a representam.  

A imposição da multa qualificada se tornou muito comum no contexto de controle 

do planejamento tributário pelo Fisco. Em função do recorte metodológico proposto na 

pesquisa, dois casos de operações societárias consideradas “preocupantes” por estudiosos 

do tema foram explorados brevemente: o aproveitamento do ágio interno, e o uso de 

“empresas de passagem” ou “empresas-veículo”. 

Em relação ao ágio interno, foi possível verificar que a maioria das autuações fiscais 

em que se questiona essa amortização se refere ao período anterior à edição da Lei nº. 

12.973/2014, porque não havia previsão expressa na legislação tributária que restringisse 

o reconhecimento do ágio em operações relacionadas a empresas de um mesmo grupo 

econômico. 

Já em relação à amortização de ágio por meio de empresas veículo, o Fisco passou 

a questionar esse tipo de aquisição entendendo que essas empresas teriam uma natureza 

claramente simulada e fraudulenta, na forma do 72 da Lei nº. 4.502/64.  

Em ambos os casos, se tornou comum a desconsideração dos efeitos fiscais dessas 

operações e a imposição de multa qualificada, além da formalização de Representação 

Fiscal para Fins Penais visando a apuração de crime contra a ordem tributária em razão de 

uma suposta supressão fraudulenta do pagamento de tributos. 

Apesar da tendência recente de se reconsiderar a qualificação da multa na esfera 

administrativa tributária em tais casos, Representações Fiscais Para Fins Penais que 

haviam sido elaboradas à época da autuação fiscal têm sido encaminhadas ao Ministério 

Público Federal após a inscrição do débito em dívida ativa para apuração de crime contra 

a ordem tributária. 

Sob esse contexto, o MPF tem analisado esse tipo de caso e entendido que o 

cancelamento da multa qualificada não influencia no prosseguimento da persecução penal 

tendo em vista a independência entre as instâncias administrativo-fiscal e penal, e o fato de 

não existir nenhuma previsão legal que impeça a apuração de crime tributário nos casos de 

cancelamento dessa penalidade pelo CARF. 

Por essa razão, a pesquisa passará a abordar o tipo penal previsto no artigo 1º da 

Lei nº. 8.137/90, com especial enfoque nos incisos I e II, comumente associados aos casos 

envolvendo planejamento tributário considerado abusivo pela fiscalização.  
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5. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO E OS CRIMES CONTRA A 
ORDEM TRIBUTÁRIA 

 

5.1. Ato ilícito, infração tributária e crime contra a ordem tributária 

 

O ato ilícito tem um conceito amplo, e nada mais é do que o descumprimento de 

uma norma que impõe um dever jurídico160. Por outro lado, na esfera penal, crime é 

definido como ação típica, antijurídica e culpável161.  

Isso significa dizer que o comportamento violador do dever jurídico estabelecido 

em lei tributária só terá natureza delituosa quando sua prática também for tipificada pela 

lei penal, em razão do seu maior potencial ofensivo e de reprovabilidade. No mesmo 

sentido, a sanção será penal se for consequência da prática de um ilícito tipificado na lei 

penal como crime ou como contravenção162. 

Ao analisar esse tema, Paulo de Barros Carvalho adverte que, entre o ilícito 

tributário e o crime fiscal, existe uma distinção formal e, atrás disso, uma grande diferença 

de regime jurídico, uma vez que os crimes tributários estão subordinados aos princípios, 

institutos e formas do Direito Penal, ao passo que as infrações cometidas em leis tributárias, 

de caráter não-criminal, sujeitam-se aos princípios gerais do Direito Administrativo163.  

Partindo da concepção do Direito Penal moderno como Direito Penal mínimo e 

garantista, Cezar Roberto Bitencourt164 compreende que o crime tributário pode e deve ser 

diferenciado do ilícito tributário especialmente porque os crimes contra a ordem tributária 

não representam meras infrações à norma tributária, mas, sim, comportamentos que afetam 

um bem jurídico digno de proteção penal. Tal diferenciação, segundo o autor, deve ser 

orientada em dois sentidos:  

 
160Fajersztajn faz referência à doutrina de Bobbio, que aprofunda o conceito de ato ilícito no seguinte sentido: 

quando a norma impõe um comando imperativo negativo (proibido), o ilícito é uma ação que viola a norma. 
Já quando a norma impõe um imperativo positivo (obrigatório), o ilícito é uma omissão em relação ao 
preceito estabelecido (para maiores detalhes, conferir: FAJERSZTAJN, Bruno. op. cit., p. 49-50). 

161Juarez Cirino dos Santos esclarece que a doutrina tradicional assume o modelo tripartido do conceito de 
crime, definindo-o como ação típica, antijurídica e culpável, conceito este formado por um substantivo 
qualificado pelos atributos da adequação ao modelo legal, da contradição aos preceitos proibitivos e 
permissivos e da reprovação de culpabilidade. SANTOS, Juarez Cirino dos. op. cit. 

162PADILHA, Maria Ângela Lopes. op. cit., p. 61. 
163Sobre isso: CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 8. ed. São Paulo: 

Noeses, 2021. p. 880-881. 
164BITENCOURT, Cezar Roberto; MONTEIRO, Luciana de Oliveira. Crimes contra a ordem tributária. São 

Paulo: Saraiva, 2013. p. 28-29. 
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(i) em primeiro lugar, o delito tributário deve representar, materialmente, 
uma ofensa a um determinado bem jurídico, e não uma mera infração das 
normas impostas pelo Direito Tributário. Se partirmos da premissa 
fundamental de que o Direito Penal tem como função a proteção 
subsidiária de bens jurídicos importantes, não podemos admitir a 
criminalização de condutas constitutivas de mera infração de dever. De 
modo que sempre e quando o comportamento tipificado não represente 
uma ofensa à preservação do bem jurídico ordem tributária, não há que 
se falar na deflagração do poder punitivo de Estado; 

(ii) em segundo lugar, apesar de a antijuridicidade ser uma categoria 
sistemática transversal, comum a todos os ramos do Direito, dotando o 
ordenamento jurídico de coerência lógica e impondo a interpretação 
teleológica e sistemática das normas, a persecução dos delitos, entre eles 
o delito tributário, atende a princípios e regras de imputação específicos, 
propriamente penais; consequentemente, a constatação da 
responsabilidade penal objetiva e subjetiva e de declaração de 
culpabilidade constituem pressupostos necessários e irrenunciáveis para 
a aplicação da pena.  

 

Outra parcela da doutrina defende, porém, que não há distinção entre os ilícitos 

tributário e penal, pois ambos decorreriam do descumprimento da obrigação tributária, 

principal ou acessória, e buscam, ao fim e ao cabo, um mesmo objetivo: preservar a 

arrecadação tributária165.  

Para Hugo de Brito Machado166, por exemplo, não há distinção entre as penas 

administrativa e criminal, pois ambas decorrem de um mesmo ilícito, qual seja, o 

descumprimento da obrigação tributária. Segundo o autor, a única diferença entre as 

sanções penal e administrativa tributária diz respeito à competência para a sua imposição, 

na medida em que compete exclusivamente ao Poder Judiciário impor a sanção penal, ao 

passo que as sanções administrativas podem ser impostas pela autoridade fiscal competente 

para a apuração da infração cometida.  

 
165Nesse sentido, Bruno Fajersztajn destaca os entendimentos de Geraldo Ataliba, Edmar Oliveira Andrade 

Filho, Fábio Brun Goldschimidt e Nelson Hungria. Ver: FAJERSZTAJN, Bruno. op. cit., p. 92-94. 
166MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 37. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2016. p. 508. Na mesma linha, Paulsen defende a ideia da unicidade de ilicitude e compreende 
que tanto as sanções administrativas como as criminais constituem manifestação do poder de punir do 
Estado, têm idêntico fundamento e se regem pelos mesmos princípios. Ver: PAULSEN, Leandro. Tratado 
de direito penal tributário brasileiro, cit., p. 75-76. Silva também defende a indistinção entre os ilícitos e 
destaca que em diversos países da Europa prevalece o entendimento de que as infrações e as sanções 
definidas pelas normas administrativas e tributárias têm natureza penal e, portanto, estão ligadas a 
princípios repressivos oriundos do Direito Penal, que suprem as lacunas existentes nas normas tributárias 
sancionadoras. Por essa razão, diversos autores europeus repudiam veementemente a previsão de infração 
administrativa objetiva, e defendem a aplicação de princípios e garantias inspiradoras no Direito Penal às 
infrações não delituosas de cunho administrativo ou tributário. Para maiores detalhes, conferir: SILVA, 
Paulo Roberto Coimbra. op. cit., p. 140-143. 
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Mais do que adentrar nesse elaborado debate, importa considerar que a tipificação e 

a responsabilização pela prática dos crimes contra a ordem tributária dependem da exata 

compreensão e extensão das normas tributárias. Isso significa dizer que, para o 

enquadramento da conduta como crime contra a ordem tributária, é essencial saber qual é o 

tributo devido, se ele é realmente devido, e /ou quais são as obrigações acessórias previstas 

nas leis tributárias que foram descumpridas dolosamente pelo agente.  

E isto porque, em matéria de direito penal tributário, como o crime recai sobre um 

ilícito tributário, a caracterização do tipo penal requer, necessariamente, a verificação do 

descumprimento de uma obrigação tributária. Logo, todo o arcabouço de normas tributárias 

deve ser considerado para fins de identificação de uma potencial prática de crime contra a 

ordem tributária.  

Ao analisar esse tema, Arnaldo Malheiros Filho destaca a subsidiariedade da lei 

penal tributária em relação à norma tributária e qualifica o Direito Penal como um “direito 

de superposição”167:  

O primeiro corolário dessa circunstância [a ultima ratio do direito penal] 
em relação à lei penal tributária é a subsidiariedade dela à norma 
tributária, da qual é verdadeiro ‘direito de superposição’. Crime contra a 
ordem tributária é um ilícito tributário patrimonial qualificado por uma 
fraude típica. Onde não houver ilícito tributário, não poderá haver crime. 
Por outro lado, somente quando o ilícito fiscal for resultado de fraude 
definida na legislação penal poder-se-á falar em crime contra a ordem 
tributária.  

 

Portanto, os crimes contra a ordem tributária não são uma mera infração das normas 

previstas na legislação tributária. Em razão do princípio da ultima ratio do Direito Penal, 

somente interessa ao Estado punir com pena criminal as condutas antijurídicas que, de fato, 

representem uma grave ofensa aos bens jurídicos mais importantes para a sociedade168.  

Além disso, como se verá mais adiante, para a persecução do delito previsto no art. 

1º, caput, da Lei 8.137/90, não basta a identificação de prática de infração tributária, sendo 

necessária a prévia conclusão do processo administrativo tributário, ao menos no que se 

refere aos seus incisos I a IV, na medida em que o lançamento definitivo do tributo se presta 

 
167MALHEIROS FILHO, Arnaldo. Omissão de rendimentos presumidos. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, São Paulo, v. 4, n. 15, p. 218, jul./set. 1996. 
168BITENCOURT, Cezar Roberto; MONTEIRO, Luciana de Oliveira. op. cit., p. 51. 
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como prova de materialidade de um dos elementos normativos desse crime, no caso, o 

termo “tributo”169.  

 

5.2. Criminalização das infrações tributárias 

 

A inserção dos interesses arrecadatórios do Estado dentre os bens juridicamente 

tutelados pelo Direito Penal revela-se de forma generalizada no mundo contemporâneo, 

conforme leciona o tributarista português Nuno Gomes170:  

[...] Como vimos, de maneira geral, pode-se dizer que, a generalidade dos 
países de economia de mercado, particularmente dos países 
desenvolvidos, criminaliza as infrações fiscais mais graves, 
especialmente aquelas cujo tipo penal se aproxima dos crimes comuns, 
punindo-os mesmo com pena de prisão, (v.g. falsificações fiscais, não 
entrega ao credor fiscal do imposto retido na fonte, frustração de créditos 
fiscais, etc.) sendo, porém, certo que o grau de eficácia desta legislação 
penal, em termos de aplicação efectiva da pena de prisão, é, 
reconhecidamente, muito diminuta, como confessam os próprios países 
mais desenvolvidos da OCDE (cf. o estudo, Droits et Obligations des 
Contribuables - Description de la situation legale dans les pays de 
L´OCDE, OCDE, p. 68 e ss., e especialmente quadro 14, pp 76/77). 

 

Apesar disso, Silva171 esclarece que, em quase todos os países que criminalizam as 

infrações fiscais mais graves com penas privativas de liberdade, as condenações e, 

sobretudo, a imposição de pena de prisão, são raras.  

Dentre as diversas causas dessa ineficiência da tutela penal, podemos destacar a 

complexidade dos sistemas fiscais e da apuração técnica da fraude tributária, o desestímulo 

causado pela punição seletiva de pessoas em casos de grande repercussão, e a falta de rigor 

no oferecimento de denúncias para apuração de crimes tributários (prática que não se 

compatibiliza com a complexidade das matérias julgadas, resultando em um alto índice de 

decisões de absolvição).  

Seja como for, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, temos, no Código Penal e 

nas leis especiais penais, os delitos “de natureza fiscal”, sancionados pelo Direito Penal, 

 
169Nesse sentido, conferir: TAFFARELLO, Rogério Fernando. Impropriedades da Súmula Vinculante 24 do 

Supremo Tribunal Federal e insegurança jurídica em matéria de crimes tributários. In: FRANCO, Alberto 
Silva; LIRA, Rafael de Souza (Coords.). Direito penal econômico: questões atuais. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2011. 

170GOMES, Nuno Sá. Evasão fiscal, infração fiscal e processo penal fiscal. Lisboa: Centro de Estudos 
Fiscais, Ministério das Finanças, 1997. p. 116. 

171SILVA, Paulo Roberto Coimbra. op. cit., p. 188. 
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cuja edição compete ao poder legislativo federal, e que sujeita o autor do delito – uma 

pessoa natural - à jurisdição criminal, e as infrações fiscais, previstas nas legislações 

tributárias federal, estaduais e municipais, cujas penas são aplicadas pelas autoridades 

administrativas competentes, sendo possível que não só as pessoas físicas, mas também as 

jurídicas, respondam pela eventual sanção imposta172. 

Em um primeiro momento, o então denominado “crime de sonegação fiscal” foi 

estabelecido pelo art. 1º da Lei nº. 4.729/65, no qual se arrolaram diversas condutas 

distintas entre si, como prestar declarações falsas, omitir documentações, inserir dados 

falsos em livros fiscais e alterar faturas ou despesas, todas com o objetivo de não pagar 

tributos ou promover a redução do seu pagamento por meios ilícitos dolosamente 

praticados173. A pena imposta para esse delito era branda, de apenas 6 meses a 2 anos de 

detenção, além do pagamento de multa de duas a cinco vezes o valor do tributo devido. 

Além disso, em seu artigo 6º, a Lei previa que, quando se tratasse de pessoa jurídica, a 

responsabilidade penal pelas infrações seria “de todos os que, direta ou indiretamente 

ligados à mesma, de modo permanente ou eventual, tenham praticado ou concorrido para 

a prática de sonegação fiscal”. 

À época dos debates legislativos para elaboração da Lei nº. 4.729/65, a Lei nº. 

4.502/1964, que prevê nos artigos 71, 72 e 73 as sanções administrativas decorrentes da 

prática de sonegação, fraude e conluio, já existia. Apesar disso, o legislador optou por 

instituir o tipo penal do crime de sonegação fiscal por entender que as sanções até então 

existentes não eram suficientes para intimidar os infratores174.  

 
172CÔELHO, Sacha Calmon Navarro. Infração tributária e sanção. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). 

Sanções administrativas tributárias. São Paulo: Dialética, 2004. p. 423. 
173Art. 1º Constitui crime de sonegação fiscal: (Vide Decreto-Lei nº 1.060, de 1969) 

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; 
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 
sôbre a parcela dedutível ou deduzida do impôsto sôbre a renda como incentivo fiscal. (Incluído pela Lei 
nº 5.569, de 1969) 
Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e multa de duas a cinco vêzes o valor do tributo. 

174Para maiores informações, conferir: DANIEL NETO, Carlos Augusto. op. cit., p. 145-170. 
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Atento à importância da arrecadação de tributos, bem como, à reprovabilidade das 

condutas tendentes a prejudicar a arrecadação do Estado, o legislador passou a instituir 

punições mais severas ao contribuinte que deixa de cumprir com as suas obrigações 

tributárias, tanto é verdade que sobreveio a Lei nº. 8.137/90 e, com ela, um aumento 

considerável da pena privativa de liberdade frente ao que previa a Lei nº. 4.729/65.  

Na Exposição de Motivos da Lei nº. 8.137/90, é possível identificar a preocupação 

do legislador em aperfeiçoar as normas reguladoras da matéria para expandir as hipóteses 

de criminalização da conduta do contribuinte e de terceiros diretamente relacionados com 

as práticas delitivas, e para tornar a pena dos crimes contra a ordem tributária mais 

severa175:  

A conceituação dos crimes que têm como consequência o não-pagamento 
de tributos, e as penalidade imponíveis a seus autores, deixam muito a 
desejar, mercê de suas imprecisões e lacunas, não só na definição dos 
fatos tipificadores do crime, como também na fixação da pena aplicável 
quando de seu cometimento. 

2. Em verdade, o objetivo básico colimado, qual seja o de desestimular a 
prática criminosa, não vem sendo alcançado, fato esse que tem causado 
grandes e irreparáveis prejuízos à Fazenda Nacional. 

3. Não representará uma inverdade afirmar-se que, ao contrário do que 
deveria ocorrer, a prefalada legislação, de certa forma, estimula a prática 
de crime ao invés de coibi-la. 

4. Diante desse quadro, entende-se absolutamente necessária a tomada de 
providências imediatas, aperfeiçoando-se as normas reguladoras da 
matéria, o que se propõe seja feito de acordo com as normas constantes 
do anexo projeto de lei, que ora tenho a honra de submeter à apreciação 
de Vossa Excelência. 

5. O projeto em foco trata do crime contra a administração tributária, 
mediante adoção de definições mais abrangentes do que aquelas hoje 
existentes. 

6. Além disso, o projeto proposto, em algumas hipóteses, torna mais 
severa a penalidade aplicável, prevendo a reclusão de dois a cinco anos 
para o infrator, ao invés dos atuais seis esses a dois anos de detenção. 

7. Outra inovação que se propõe consiste em se estender a terceiros que, 
não tendo praticado diretamente o ato delituoso, tenham colaborado, de 
uma forma ou de outra para sua prática. 

 

Nesse mesmo contexto, também foi promulgada a Lei nº. 8.212/91 que, em seu art. 

95, passou a criminalizar uma série de condutas relativas às contribuições de seguridade 

social, com cominação de pena de 2 a 6 anos de reclusão e multa. Esse artigo foi revogado 

 
175BRASIL. Câmara dos Deputados. Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Exposição de Motivos nº 088, 

de 28 de março de 1990, dos Senhores Ministros de Estado da Justiça e da Economia, Fazenda e 
Planejamento. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8137-27-dezembro-
1990-367271-exposicaodemotivos-149643-pl.html. Acesso em: 03 jul. 2022. 
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posteriormente pela Lei nº. 9.983/2000, que acrescentou ao Código Penal os tipos de 

apropriação indébita previdenciária (art. 168-A) e de sonegação de contribuição 

previdenciária (337-A).  

Desde então, não tivemos inovações legislativas significativas, voltadas à criação 

de delitos de fundo fiscal176. Apesar disso, ao analisar o tema da criminalização das 

infrações tributárias, Rocha177 chama a atenção para o fato de que está em curso no país 

um movimento de “expansão” do Direito Penal em matéria tributária que escapa do campo 

legislativo e se materializa por meio da atuação das autoridades fiscais (que, em regra, são 

as primeiras a se manifestarem quanto a uma possível prática de crime tributário quando 

elaboram o auto de infração). Essa expansão, segundo o autor, fica evidente nos casos de 

controle, pelo Fisco, dos planejamentos tributários.  

Por essa razão e, em função do recorte metodológico proposto, a pesquisa passará 

a tecer breves considerações a respeito da formalização da representação fiscal para fins 

penais e da dinâmica imposta pelas normativas que regulam o compartilhamento de 

informações entre o fisco e as autoridades investigativas. 

 

5.3. A representação fiscal para fins penais 

 

A representação fiscal para fins penais (“RFFP”) é o procedimento que promove a 

intersecção entre o processo administrativo fiscal e o processo penal. 

Prevista no artigo 83 da Lei nº. 9.430/96178 e nos artigos 1º e 2º do Decreto nº. 

2.370/98179, a RFFP deverá ser encaminhada ao Ministério Público pela autoridade fiscal 

 
176Cabe mencionar que, em 2014, a Lei nº 13.008 alterou a tipicidade do crime de descaminho, previsto no 

artigo 334 do Código Penal, e acrescentou o art. 334-A. 
177Para maiores detalhes, conferir: ROCHA, Sérgio André. A expansão do direito penal e os planejamentos 

fiscais ilegítimos, cit. 
178Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos 

arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos 
nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será 
encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a 
exigência fiscal do crédito tributário correspondente.  

179Art. 1º. O Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional formalizará representação fiscal, para os fins do art. 83 da Lei 
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em autos separados e protocolizada na mesma data da lavratura do auto 
de infração, sempre que, no curso de ação fiscal de que resulte lavratura de auto de infração de exigência de 
crédito de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda 
ou decorrente de apreensão de bens sujeitos à pena de perdimento, constatar fato que configure, em tese; 
I - crime contra a ordem tributária tipificado nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990; II - 
crime de contrabando ou descaminho. Art. 2º. Encerrado o processo administrativo-fiscal, os autos da 
representação fiscal para fins penais serão remetidos ao Ministério Público Federal, se: I - mantida a imputação 
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após o encerramento do procedimento administrativo, com o objetivo de apurar eventual 

prática de crime contra a ordem tributária.  

De uma maneira geral, a apuração do crime contra a ordem tributária estará atrelada 

à fiscalização promovida pelos órgãos de administração fazendária180. Isto porque, na 

prática, ao receber a representação fiscal para fins penais, o Ministério Público determina 

a instauração de um Procedimento Investigatório Criminal (”PIC”)181, ou encaminha uma 

“notícia de fato” à polícia judiciária (federal ou civil, a depender do tributo discutido), para 

que seja instaurado inquérito policial. 

Apesar disso, é pacífico o entendimento de que a representação fiscal para fins 

penais tem natureza jurídica de notitia criminis e não se confunde com a representação do 

ofendido nos crimes de ação pública condicionada, sobretudo após o julgamento, pelo 

Supremo Tribunal Federal, da ADIN 1.517, no qual foi reconhecida a constitucionalidade 

do art. 83 da Lei 9.430/96.  

Na mesma decisão, o STF entendeu que a representação fiscal para fins penais 

também não é condição para o oferecimento de eventual denúncia – ou seja, o Ministério 

Público pode adotar medidas tendentes à propositura da ação penal a qualquer momento, 

independentemente da formalização e recebimento da RFFP182. 

 
de multa agravada, o crédito de tributos e contribuições, inclusive acessórios, não for extinto pelo pagamento; 
II - aplicada, administrativamente, a pena de perdimento de bens, estiver configurado em tese, crime de 
contrabando ou descaminho. 

180Corroborando tal entendimento, Leandro Paulsen observa que quem toma conhecimento da ocorrência dos 
crimes tributários é, geralmente, a autoridade fiscal, em razão de sua atribuição de realizar as fiscalizações 
tributárias. Nesse sentido, o autor leciona que: “Verificada a ocorrência de condutas que a lei considera 
crime, tem a autoridade a obrigação de proceder à representação para fins penais, noticiando a situação ao 
seu chefe imediato, que adotará as providências necessárias para que a questão seja submetida ao Ministério 
Público”. (PAULSEN, Leandro. Tratado de direito penal tributário brasileiro, cit., p. 202-203). 

181De acordo com o art. 3º da Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, o “procedimento investigatório 
criminal poderá ser instaurado de ofício, por membro do Ministério Público, no âmbito de suas atribuições 
criminais, ao tomar conhecimento de infração penal de iniciativa pública, por qualquer meio, ainda que 
informal, ou mediante provocação”.  

182Cabe mencionar que, em 10/03/2022, o STF julgou uma nova ADIN, dessa vez, registrada sob o nº. 4980, 
proposta em 2013 pela Procuradoria Geral da República. Na ação, se pretendeu o reconhecimento da 
inconstitucionalidade do art. 83 da Lei nº. 9.430/1996 sob o argumento de que a Lei nº. 12.350/2010, com 
a inclusão dos crimes contra a Previdência Social nos arts. 168-A e 337-A do CP, ampliou o rol de delitos 
que devem aguardar o esgotamento da via administrativa para posterior comunicação aos órgãos 
responsáveis pela persecução criminal por meio do encaminhamento de RFFP. Subsidiariamente, a PGR 
requereu que o STF interpretasse o artigo 83 da Lei nº. 9.430/1996 para declarar que os delitos formais, 
sobretudo o de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A), consumam-se independentemente do 
exaurimento da esfera administrativa tributária. No mérito, o STF julgou a ação improcedente, e renovou o 
entendimento no sentido de que a regra do referido dispositivo é dirigida aos agentes fiscais e nada limita 
a atuação do Ministério Público para a propositura de ação penal pela prática de crime contra a ordem 
tributária. Além disso, a decisão prestigiou uma vez mais a opção do legislador em condicionar o envio da 
RFFP ao término do processo administrativo tributário. Para maiores informações, conferir: PLENÁRIO 
conclui julgamento de ação sobre judicialização de crimes previdenciários. Notícias STF, 10 mar. 2022. 
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Na prática, quando a autoridade fiscal lavra o auto de infração e aplica multa 

qualificada ao contribuinte em razão da identificação de elementos de sonegação, fraude e 

conluio, a representação fiscal para fins penais acaba sendo formalizada automaticamente 

para apuração, pelas autoridades investigativas, de um potencial crime tributário. 

Também tem se tornado comum a formalização da RFFP ainda que não se 

identifiquem indícios de prática de crime tributário no curso da fiscalização, por força do 

disposto no artigo 19 da Portaria no 1.750, publicada pela Receita Federal em 

14/11/2018183, que dispõe que o servidor que deixar de formalizar a representação poderá 

sofrer as sanções disciplinares previstas na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, “sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis”184. 

Em tais situações, é comum as autoridades de investigação se manifestarem pelo 

prosseguimento da persecução penal tendo em vista a independência entre as instâncias 

administrativo-fiscal e penal, e o fato de que não há dispositivo legal que vincule a ausência 

de imposição de multa ou o seu cancelamento à instauração de procedimentos criminais.  

 

5.4. Estrutura típica do crime contra a ordem tributária previsto no art. 1º, Caput, da 

Lei nº. 8.137/90 

 

Os crimes contra a ordem tributária estão definidos nos arts. 1º e 2º da Lei nº. 

8.137/90, nos arts. 168-A, 334, caput, e 337-A do Código Penal, e no art. 40 da Lei nº. 

 
Disponível em: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=483190&tip=UN. 
Acesso em: 04 jul. 2022. 

183JALORETO, Jair; STAHL, Sidney. Responsabilidade tributária e representação fiscal para fins penais. In: 
BOSSA, Gisele Barra; RUIVO, Marcelo Almeida (Coords.). Crimes contra a ordem tributária: do direito 
tributário ao direito penal. São Paulo: Almedina, 2019. p. 281. 

184A esse respeito, dispõe a Portaria RFB nº. 1.750, em seu artigo 19, que “Fica sujeito às sanções disciplinares 
previstas na Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o servidor 
que deixar de representar nos termos desta Portaria”. É importante esclarecer também que, de acordo com 
o artigo 83 da Lei nº 9.420/1996 e com o artigo 15 da Portaria nº 1.750/2018, a representação fiscal para 
fins penais somente poderá ser encaminhada ao Ministério Público Federal após a "constituição definitiva" 
do crédito tributário, ou seja, com o encerramento do procedimento administrativo tributário. Em linhas 
gerais, o artigo 5º da Portaria 1.750 prevê que o auditor-fiscal deverá descrever os fatos caracterizadores do 
ilícito penal e o seu enquadramento legal, além de identificar na RFFP as pessoas físicas a quem se possa 
atribuir a prática do crime, assim como a pessoa jurídica autuada. Neste cenário, tem se mostrado comum 
a indicação de sócios, diretores e gerentes como autores dos supostos crimes tributários identificados pelos 
auditores fiscais pelo simples fato dos seus nomes figurarem no contrato social das empresas autuadas – 
ainda que eles não tenham sido apontados como responsáveis solidários no auto de infração. Para piorar, o 
artigo 16 da Portaria 1.750 prevê a disponibilização na internet dos dados relativos às representações fiscais 
para fins penais encaminhadas ao Ministério Público Federal com o nome dos indivíduos acusados da 
prática de crimes contra a ordem tributária, baseando-se, exclusivamente, na análise preliminar dos 
auditores fiscais, pendente de apuração quanto a autoria e materialidade na esfera penal.  
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8.313/1991185. Em função do recorte metodológico proposto na pesquisa, o tipo penal 

analisado será, apenas, o previsto no art. 1º, caput, da Lei nº. 8.137/90:  

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

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades 
fazendárias;  

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou 
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido 
pela lei fiscal;  

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou 
qualquer outro documento relativo à operação tributável;  

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba 
ou deva saber falso ou inexato;  

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou 
documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de 
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a 
legislação. 

 

De uma maneira geral, em tais crimes, os elementos normativos186 do tipo estão 

intrinsicamente relacionados a conceitos próprios do Direito Tributário (como a definição 

de “tributo”, “contribuição social”, “documento ou livro exigido pela lei fiscal”, “nota 

fiscal”, “fatura”, “duplicata”, “nota de venda”, etc.). Por essa razão, sempre será necessário 

recorrer à lei tributária para extrair o entendimento completo do tipo penal, sem perder de 

vista que o núcleo essencial da conduta incriminada é estabelecido pelo legislador penal187. 

Não é uníssono o entendimento a respeito de qual seria o bem jurídico efetivamente 

tutelado pelos crimes tributários. Ao analisar esse tema, Marcelo Almeida Ruivo188 elenca 

quatro hipóteses defendidas na doutrina: a ordem tributária189, a integridade do erário 

 
185Nesse sentido, conferir: ESTELLITA, Heloísa; TEIXEIRA, Adriano. Contornos da punibilidade da 

redução fraudulenta de imposto de renda à luz dos incentivos fiscais da Lei Rouanet. Revista do Advogado, 
São Paulo, v. 42, n. 154, p. 78, jun. 2022. 

186Fazendo referência à doutrina de Karl Engisch, Frederico Horta leciona que os elementos normativos do 
tipo penal são todos aqueles elementos que só podem ser representados e pensados sob o pressuposto lógico 
de uma norma jurídica que lhes confere significado (HORTA, Frederico. Elementos normativos das leis 
penais e conteúdo intelectual do dolo: da natureza do erro sobre o dever extrapenal em branco. São Paulo: 
Marcial Pons, 2016. p. 27-28). 

187BITENCOURT, Cezar Roberto; MONTEIRO, Luciana de Oliveira. op. cit., p. 39. No mesmo sentido: 
ESTELLITA, Heloisa. Vinculação entre o direito penal e o direito tributário nos crimes contra a ordem 
tributária. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 11, p. 60-61, ago. 1996. 

188RUIVO, Marcelo Almeida. Os crimes de sonegação fiscal (arts. 1° e 2°, Lei 8.137/90). In: BOSSA, Gisele 
Barra; RUIVO, Marcelo Almeida (Coords.). Crimes contra a ordem tributária: do direito tributário ao 
direito penal. São Paulo: Almedina, 2019. p. 438-444. 

189BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes federais. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 417. 
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público ou da Fazenda Pública190, a arrecadação tributária191 e a receita tributária e a 

verdade informacional192.  

Especificamente em relação ao art. 1º, caput, da Lei nº. 8.137/90, Heloisa Estellita 

e Adriano Teixeira compreendem que esse tipo legal se ocupa do “recebimento de tributos, 

ou seja, de ingresso de valores aos cofres públicos devidos em virtude da ocorrência de 

fatos imponíveis193”. Nesse sentido, o emprego dos meios fraudulentos descritos nos 

incisos I a V teria por finalidade e resultado o não pagamento ou o pagamento a menor de 

tributos devidos, atingindo, portanto, a arrecadação tributária.  

Cabe mencionar que a legislação tributária prevê o denominado “lançamento por 

homologação” por meio do qual certos tributos devem ser calculados e recolhidos 

antecipadamente pelo contribuinte, independentemente de prévia manifestação do Fisco194. 

Ou seja, nesse tipo de caso, a lei impõe ao contribuinte identificar a ocorrência do fato 

gerador, calcular e pagar o valor a título de tributo devido e, após, declará-lo ao Fisco195.  

Em tais hipóteses, o valor a ser pago a título de tributo, contribuição social ou 

acessórios pode ser reduzido ou suprimido pelo contribuinte dolosamente, por exemplo, 

mediante a prática de atos fraudulentos como a omissão de informações fiscais relevantes, 

ou a apresentação de declarações falsas ao Fisco. 

Do ponto de vista penal, o legislador brasileiro optou por criminalizar apenas certas 

modalidades de ataque ao bem jurídico em razão de sua especial gravidade, e descreveu de 

maneira taxativa, nos incisos I a V, os meios fraudulentos para a execução da “supressão 

ou redução dos tributos, contribuições e eventuais acessórios”. Por essa razão, Bitencourt 

adverte que não é qualquer conduta ardilosa que se ajustará ao tipo penal, sendo necessário 

 
190PRADO, Luiz Regis. Direito penal econômico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 407-408. 
191ESTELLITA, Heloisa. A tutela penal e as obrigações tributárias na Constituição Federal, cit., p. 188-190. 
192Ruivo adota esse posicionamento e destaca entendimentos da doutrina em Portugal e na Itália para endossar 

sua opinião. Conferir: RUIVO, Marcelo Almeida. op. cit., p. 441-444. 
193ESTELLITA, Heloísa; TEIXEIRA, Adriano. Contornos da punibilidade da redução fraudulenta de imposto 

de renda à luz dos incentivos fiscais da Lei Rouanet, cit., p. 79. 
194Art. 150, CTN: O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao 

sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se 
pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, 
expressamente a homologa. 

195Na prática, o Fisco pode confirmar a atuação do contribuinte, homologando o pagamento realizado, ou 
identificando omissão, erro ou qualquer outro tipo de irregularidade, pode, após procedimento 
administrativo de fiscalização e, mediante lançamento de ofício, constituir o crédito tributário em relação à 
diferença entre o valor devido pelo contribuinte e o valor pago por antecipação (sobre esse tema, conferir: 
BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Do chamado “lançamento definitivo do crédito tributário” e 
seus reflexos no processo penal por crime de sonegação fiscal. Revista Brasileira da Advocacia, São Paulo, 
v. 0, n. 1, p. 269, jan./mar. 2016. Disponível em: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_pr
odutos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RBA_n.0.13.PDF. Acesso em: 17 mar. 2022). 
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analisar cada um dos incisos para verificar, na prática, se existe um nexo causal e jurídico 

entre o comportamento do agente e o resultado “supressão ou redução”, descrito no caput 

do art. 1º, caput, da Lei nº. 8.137/90196. 

Além disso, veremos adiante que também é preciso demonstrar se o agente agiu 

com dolo vez que, no nosso ordenamento jurídico, não há previsão legal de tipo culposo 

de crime contra a ordem tributária. 

 

5.4.1. Tipicidade objetiva – caput do art. 1º da Lei nº. 8.137/90 

 

Como visto, o tipo penal do caput do artigo 1º da Lei n. 8.137 prevê a necessidade 

de haver supressão ou redução de tributo, contribuição social ou acessórios, mediante a 

prática de uma das condutas fraudulentas previstas nos incisos I a V.  

Isso significa dizer que a supressão ou redução de tributo obtida por qualquer outro 

meio que não esteja previsto em uma destas condutas descritas nos incisos I a V não 

configura o tipo penal em questão.  

Em relação ao conceito de conduta fraudulenta que aqui se refere, é necessário 

reafirmar alguns pontos. Conforme já abordado na pesquisa (cap.1.4.1), fraude é um termo 

utilizado em diversas esferas do Direito e, dentro destas esferas, pode assumir distintos 

significados, conforme o contexto em que se insere.  

Em âmbito penal, por exemplo, o artigo 171 do Código Penal define o crime de 

estelionato como a conduta de obter vantagem ilícita mediante artifício, ardil ou qualquer 

outro meio fraudulento que induz a vítima em erro e a leva a realizar uma disposição 

patrimonial, sofrendo um prejuízo197. No artigo 203 do Código Penal, o crime de frustração 

de direito assegurado por lei trabalhista pode ser praticado mediante “fraude ou violência”. 

No artigo 337-F, o legislador prevê o crime de frustrar ou fraudar, com o intuito de obter 

vantagem para si ou para outrem, o caráter competitivo de processo licitatório, e no artigo 

215 do Código Penal, é tipificada a violência sexual praticada mediante fraude198.  

 
196BITENCOURT, Cezar Roberto; MONTEIRO, Luciana de Oliveira. op. cit., p. 119. 
197Nesse sentido, conferir: ESTELLITA, Heloísa; TEIXEIRA, Adriano. Contornos da punibilidade da 

redução fraudulenta de imposto de renda à luz dos incentivos fiscais da Lei Rouanet, cit. 
198Outros exemplos no Código Penal: art. 125, par. único (aborto praticado por terceiro com consentimento 

obtido mediante fraude), art. 149-A (tráfico de pessoas), art. 155, inciso II (furto qualificado mediante 
fraude), as modalidades do tipo penal de estelionato, como as figuras da alienação ou oneração fraudulenta 
de coisa própria (art. 171, II), a fraude na entrega de coisa (art. 171, IV), a fraude para recebimento de 
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Em relação ao tipo previsto no art. 1º, caput, da Lei nº. 8.137/90, como dito, os 

incisos I a V se constituem como condutas fraudulentas voltadas a suprimir ou reduzir 

tributos, contribuições e eventuais acessórios devidos ao erário. Por essa razão é que se 

afirma que, quando o ilícito fiscal for resultado de uma fraude típica, definida na legislação 

penal, resta configurado, também, o crime contra a ordem tributária. 

No inciso II do art. 1º da Lei nº. 8.137/90, inclusive, há uma referência expressa à 

expressão “fraudar a fiscalização tributária”, que pode se manifestar, por exemplo, através 

da inclusão em livros fiscais de dados falsos a respeito da operação tributável.  

As “ações-meio”, como elementos do crime de supressão ou redução de tributo, 

devem sempre ser enganosas, tendo como objetivo produzir um erro em relação ao fato de 

repercussão tributária. Na lição de Hector Villegas199: 

A fraude ao fisco exige objetivamente a realização de determinados atos 
ou manobras enganosas, cuja finalidade é induzir em erro a administração 
tributária, para lograr a evasão, no todo ou em parte, do tributo devido.  

É fundamental que a ação seja enganosa e tenha por objetivo produzir 
erro, ou seja, que com o propósito de produzi-lo, se usem artifícios para 
simular a existência de fatos que não existem, ou para ocultar a realidade 
de fatos existentes.  

 

“Suprimir” significa eliminar, abolir, retirar, acabar com algo, se eximir totalmente 

do pagamento do tributo devido. “Reduzir” significa diminuir, restringir, limitar o tributo 

a ser pago, recolhendo-o a menor200.  

“Tributo” está definido no art. 3º do CTN como “toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de 

ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada” e, na qualidade de elemento normativo do tipo penal previsto no art. 1º, caput, 

da Lei nº. 8.137/90, tem o seu significado bastante debatido na doutrina.  

Carvalho destaca, ao menos, sete significações diversas para a palavra tributo após 

analisar a aplicação dessa palavra na legislação, na doutrina e na jurisprudência: (i) quantia 

 
indenização ou valor de seguro (art. 171, V) e a fraude eletrônica (art. 171, §2§-A); art. 175 (fraude no 
comércio); art. 177 (fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedades por ações); art. 179 
(fraude à execução) e, como modalidade do delito de descaminho, importação fraudulenta de mercadoria 
estrangeira (art. 334, §1º, inc. III). 

199VILLEGAS, Hector. Direito penal tributário. Tradução de Elizabeth Nazar et al. São Paulo: Resenha 
Tributária, 1984, p. 153. 

200Sobre isso: MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis, CAVALI, Marcelo Costenaro. Ainda sobre a Súmula 
Vinculante nº. 24: inconsistências, incoerências e indesejáveis consequências de sua aplicação. Revista do 
Advogado, São Paulo, v. 42, n. 154, p. 104-113, jun. 2022; SCHOERPF, Patrícia. Crimes contra a ordem 
tributária: aspectos constitucionais, tributários e penais. Curitiba: Juruá, 2010. p. 143. 
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em dinheiro; (ii) prestação correspondente ao dever jurídico do sujeito passivo; (iii) direito 

subjetivo de que é titular o sujeito ativo; (iv) sinônimo de relação jurídica tributária; (v) 

norma jurídica de competência; (vi) norma jurídica instituidora de tributo; e (g) norma, fato 

e relação jurídica201.  

Estellita leciona que, para a compreensão do art. 1º da Leiº. 8.137/90, não se pode 

utilizar a definição de tributo prevista no art. 3º do CTN, ou no sentido de “obrigação 

tributária principal de pagar tributo”. Com razão, a autora observa que, em um sentido 

técnico, a “supressão ou redução de tributo” só pode ocorrer por meio de lei expressa, em 

razão do disposto no art. 150, §6º, da Constituição Federal202. Além disso, a obrigação 

principal de pagar tributo nasce com a ocorrência do fato gerador, não podendo ser 

suprimida ou reduzida mediante as condutas previstas nos incisos I a V do tipo penal. Com 

essa perspectiva, a autora compreende que o termo “tributo”, para fins de aplicação do art. 

1º da Lei nº. 8.137/90, deve ser interpretado no sentido de “quantia exigida a título de 

tributo”, que pode ser suprimida ou reduzida nas hipóteses em que o contribuinte participa 

do lançamento tributário203. Na mesma linha, se manifestam Ruivo204 e Gustavo Badaró205. 

Essa posição não é unânime na doutrina. Para Machado206, por exemplo, “suprimir 

ou reduzir tributo” significa “ocultar, total ou parcialmente, o fato gerador da obrigação 

tributária”. No seu entendimento, “tributo” é utilizado no sentido de relação jurídica 

obrigacional que se instaura com a concretização da hipótese de incidência tributária. Já 

para Bitencourt207, quando o agente reduz ou suprime tributo, significa que há o 

inadimplemento da obrigação principal de pagá-lo. 

 
201CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método, cit., p. 410. 
202Nos termos do art. 150, § 6º: Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de 

crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser 
concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias 
acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, 
XII, g. 

203Para maiores detalhes, conferir: ESTELLITA, Heloisa. A tutela penal e as obrigações tributárias na 
Constituição Federal, cit., p. 207-208. 

204RUIVO, Marcelo Almeida. op. cit., p. 444. 
205Conferir: BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. op. cit., p. 273. 
206Segundo o autor, “suprimir o tributo, como elemento normativo do tipo penal de que se cuida, quer dizer 

impedir que seja demonstrado o seu nascimento. Impedir a constatação do fato gerador da obrigação 
tributária. E reduzir o tributo significa, nesse mesmo contexto, fazer com que seja demonstrado o 
nascimento de um tributo com expressão econômica menor do que o decorrente dos fatos efetivamente 
ocorridos”. MACHADO, Hugo de Brito. Crimes contra a ordem tributária. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
p.341-342. 

207Nesse sentido: BITENCOURT, Cezar Roberto; MONTEIRO, Luciana de Oliveira. op. cit., p. 106-107.  
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Adota-se aqui o entendimento de que a supressão ou redução do tributo nada mais 

é do que o não pagamento ou pagamento parcial do valor que se entende devido de uma 

obrigação tributária208.  

“Contribuição social” nada mais é do que uma espécie de tributo, assim como os 

impostos, as taxas e as contribuições de melhoria209. Por essa razão, a referência a essa 

expressão no tipo penal do art. 1º da Lei nº. 8.137/90 é desnecessária. 

“Qualquer acessório” é outra expressão que também tem o seu significado 

amplamente debatido na doutrina. Para Machado210, esse termo deve ser compreendido 

como uma tentativa do legislador de ampliar a abrangência do tipo penal para incluir a 

supressão ou redução do pagamento de multas ou juros eventualmente devidos, decorrentes 

do não cumprimento de obrigações acessórias211. Já Estellita discorda deste entendimento 

e compreende que essa expressão somente pode envolver as quantias devidas a título de 

recomposição do valor da moeda, isto é, devidas a título de correção monetária do valor do 

tributo devido, e dos juros212.  

 

5.4.2. Tipicidade objetiva – as “condutas meio” que interessam nos casos de 

planejamento tributário considerado abusivo 

 

Nos casos envolvendo planejamento tributário considerado abusivo pelo Fisco, as 

autoridades fiscais e o Ministério Público tendem a associar os fatos apurados na esfera 

administrativa-tributária à prática do crime previsto no artigo 1º da Lei nº. 8.137/90, em 

especial nos seus incisos I e II.  

 
208Conferir: MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis, CAVALI, Marcelo Costenaro. op. cit. 
209Conferir arts. 145, 149 e 195 da Constituição Federal e art. 5º do Código Tributário. 
210MACHADO, Hugo de Brito. Crimes contra a ordem tributária, cit., p. 339. 
211As obrigações acessórias decorrem da lei (art. 113, §2º, do CTN) e têm por objetivo conferir à fiscalização 

tributária meios para investigar e controlar o recolhimento de tributos. Compreendem, por exemplo, 
obrigações de fazer, como a emissão de notas fiscais, e obrigações de não fazer, como o não recebimento 
de mercadoria desacompanhado da documentação legalmente exigida. Nos termos do art. 113, §3º, do CTN, 
a inobservância da obrigação acessória acarreta a sua conversão em obrigação principal relativamente à 
penalidade pecuniária, ou seja, faz surgir para o fisco o direito de constituir crédito tributário contra o 
contribuinte, relativo à multa aplicada. 

212Para a autora, as multas não integram o núcleo do bem jurídico “arrecadação tributária” e, por isso, não 
estão submetidas à tutela penal (ESTELLITA, Heloisa. A tutela penal e as obrigações tributárias na 
Constituição Federal, cit., p. 209). 
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Isso se explica porque nesse tipo de operação, ainda que contestada pela 

fiscalização, o contribuinte não lança mão de expedientes como a adulteração de notas 

fiscais (inciso III) ou o uso de documentos falsos ou inexatos (inciso IV), por exemplo.  

O inciso V do art. 1º da Lei nº. 8.137/90 também não costuma ser suscitado nesse 

tipo de discussão justamente porque o contribuinte tende a apresentar às autoridades todas 

as informações e documentações exigíveis com o objetivo de comprovar o seu direito 

legítimo, por exemplo, de realizar a operação societária questionada e aproveitar o ágio 

decorrente dessa operação. 

Por tais razões, a pesquisa passará a analisar com minucia apenas as condutas típicas 

descritas nos incisos I e II do art. 1º da Lei nº. 8.137/90. 

 

5.4.2.1. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias – 

inciso I do art. 1º da Lei nº. 8.137/90 

 

A) Omitir informação 

No dicionário, omitir significa “deixar de fazer o que deveria ser feito” ou “falhar 

numa enumeração, não mencionar”, “deixar de lado, passar em silêncio”213.  

Como esse verbo é um elemento que compõe um tipo penal, e como a definição de 

omissão gera inúmeros debates na doutrina, a pesquisa adotará o sentido da omissão 

juridicamente relevante trazida por Pierpaolo Bottini, que nada mais é do que “a ausência 

de um comportamento – voluntaria e consciente – exigido (e por isso esperado) pela norma 

jurídica214. 

Para caracterização do tipo penal previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº. 8.137/90 na 

modalidade “omissão de informação”, portanto, deve existir uma norma jurídica que 

imponha ao contribuinte o dever de prestar informação de natureza fiscal às autoridades 

fazendárias. Além disso, o agente deve ter conhecimento quanto à existência desse dever, 

e a consciência e a vontade de não fazer o que a lei determina para aquela situação, de 

modo que a omissão involuntária é impunível, assim como a omissão que resulte de mera 

negligência ou imprudência, já que inexiste crime culposo contra a ordem tributária215. 

 
213CARVALHO, Laiz Barbosa de. Minidicionário Larousse da língua portuguesa. 3. ed. São Paulo: Editora 

Lafonte, 2009. p. 589. 
214Sobre o tema, conferir: BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de omissão imprópria. São Paulo: Marcial Pons, 

2018. p. 35. 
215Nesse sentido, conferir: MALHEIROS FILHO, Arnaldo. op. cit., p. 223. 
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Para que o crime reste configurado, há também a necessidade de que a informação 

omitida seja relevante do ponto de vista tributário, ou seja, a omissão deve repercutir 

diretamente na incidência do tributo a ser pago. Nas palavras de Bitencourt216: 

Os deveres para com o fisco decorrem da lei, de modo que a informação, 
cuja omissão é relevante para a configuração do crime do art. 1º, deriva 
fundamentalmente da lei que institui e regula o tributo, e está relacionada 
com o fato jurídico do qual emana a obrigação tributária. Como 
advertimos supra, a relevância típica da omissão dependerá da idoneidade 
do comportamento omissivo para induzir a Administração em erro, ou 
seja, é necessário que a omissão seja capaz de enganar a Fazenda Pública, 
assumindo o caráter de ocultação intencional de fatos com relevância 
tributária (fatos que fundamentam o nascimento da obrigação tributária 
ou repercutam sobre o quantum do débito).  

 

Machado também compreende que, para que a omissão integre esse tipo penal, ela 

deve ser relevante e apta a impedir que a autoridade fiscal promova o lançamento do tributo 

pelos meios dos quais ordinariamente dispõe. Por essa razão, o autor defende que o ato de 

deixar de apresentar declaração de rendimento de uma empresa em determinado exercício, 

por si só, não configura a conduta-meio necessária para a tipificação do caput do art. 1º da 

Lei nº. 8.137/90, pois a fiscalização pode adotar outras ações para identificar o real valor a 

ser pago pelo contribuinte a título de tributo (por exemplo, realizando um exame de livros 

e documentos contábeis da empresa)217.  

Como o legislador trata a omissão como fraude, Malheiros Filho218 compreende que 

esse crime não alcança o contribuinte remisso, que não entrega a declaração no prazo, pois 

esse comportamento, por si só, não equivale à prática de uma fraude. Por outro lado, o 

crime será cometido quando a declaração é entregue como se estivesse completa, mas dela 

tenham sido omitidas informações que não levem à incidência ou ao acréscimo de imposto.  

 

B) Prestar declaração falsa 

 
216BITENCOURT, Cezar Roberto; MONTEIRO, Luciana de Oliveira. op. cit., p. 121. No mesmo sentido, 

conferir: COSTA JÚNIOR, Paulo José da; DENARI, Zelmo. Infrações tributárias e delitos fiscais. 4. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2000. p. 122. Na doutrina espanhola, Ferré Olivé leciona que, na omissão, o desvalor 
da ação se concentra na infração de dever de declarar e informar a Administração Tributária fatos tributários 
relevantes, e o dever de pagar os correspondentes tributos. (FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos. Tratado de los 
delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social. Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. p. 414, 
tradução livre). Munhoz Conde define a omissão como um “acto concluyente de fraude”, que cumpre com 
o requisito típico do crime de defraudação, consistente em não apresentar declaração ou omitir dados 
tributariamente relevantes. (Conferir: MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho penal: parte especial. 21. ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. p. 901, tradução livre). 

217MACHADO, Hugo de Brito. Crimes contra a ordem tributária, cit., p. 344. 
218MALHEIROS FILHO, Arnaldo. op. cit., p. 223. 
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Declaração falsa, na definição de Bitencourt, é aquela que contraria o real conteúdo 

que deveria ter, que não corresponde à realidade, que é inverídica, fictícia, ou seja, 

representada pela criação de fatos artificiais, inexistentes ou distorcidos sobre a declaração 

prestada219. 

Do mesmo modo que a omissão de informação, para que a declaração falsa integre 

o tipo penal, ela deve dizer respeito a fatos juridicamente relevantes, e ser capaz de impedir 

a apuração ou reduzir o valor devido ao Fisco a título de tributo, contribuição social ou 

acessórios.  

Logo, se a falsidade for praticada em um contexto em que nenhum tributo é devido, 

como, por exemplo, nas hipóteses em que o contribuinte é beneficiado de isenção ou 

imunidade, o crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº. 8.137/90 não restará 

configurado220. 

Além disso, a falsidade deve revestir-se de aptidão para induzir o Fisco a erro no 

que se refere à ocorrência de fato gerador do tributo e, desta forma, impedir a apuração ou 

ensejar a apuração de tributo menor do que o efetivamente devido. Se a falsidade for 

“grosseira”, aplica-se a regra do crime impossível, prevista no art. 17 do Código Penal221, 

por absoluta ineficácia do meio utilizado222.  

Por fim, cabe esclarecer que o tipo penal do art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/90 faz 

referência à falsidade ideológica da declaração, que versa sobre o seu conteúdo, e não à 

falsidade material, que diz respeito à autenticidade de um documento em sua forma 

extrínseca. Nesse contexto, prevalece na jurisprudência o entendimento de que, estando a 

falsidade atrelada unicamente à finalidade de suprimir ou reduzir o valor devido a título de 

tributo, o crime de falsidade ideológica previsto no art. 299 do Código Penal deve ser 

absorvido pelo crime contra a ordem tributária (denominado “crime-fim”) com base no 

princípio da consunção223.  

 

C) Autoridades fazendárias 

 
219BITENCOURT, Cezar Roberto; MONTEIRO, Luciana de Oliveira. op. cit., p. 122. 
220Em tal exemplo, pode-se suscitar a prática dos crimes de falsidade ideológica ou uso de documento falso. 
221Crime Impossível - Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por 

absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.  
222Sobre isso, Bitencourt observa que uma falsidade ideológica grosseira ingressaria o campo do falsum 

impunível, por inidoneidade da imitativo veri, podendo caracterizar crime de falso: BITENCOURT, Cezar 
Roberto; MONTEIRO, Luciana de Oliveira. op. cit., p. 122-123. 

223A esse respeito, conferir: STJ – RHC 82.025/SC, julgado em 11.12.2018, STJ – RHC 37.268/RJ, julgado 
em 04.08.2016, RHC 26.981/MG, julgado em 01.08.2012 e EREsp 1154361/MG, julgado em 26.02.2014. 
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As autoridades fazendárias são as autoridades legalmente investidas nas funções de 

fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias e, portanto, são responsáveis por 

receber do contribuinte as informações e declarações fiscais necessárias, no limite de suas 

competências. Como exemplo, podemos citar os auditores fiscais e os delegados da Receita 

Federal. 

 

5.4.2.2. Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo 

operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal 

– inciso II do art. 1º da Lei nº. 8.137/90 

 

A) Fraudar 

Em um sentido amplo, fraudar significa enganar, confundir por meio de artifícios, 

ardis ou outros meios similares o erário público224.  

Na forma do art. 1º, inciso II, da Lei nº. 8.137/90, porém, a fraude consiste em 

inserir elementos inexatos ou omitir operação de qualquer natureza em documento ou livro 

exigido pela lei.  

Não se trata, portanto, de tipificação penal de qualquer modalidade de fraude e, sim, 

da fraude cometida mediante a inserção ou omissão maliciosa de operação tributável nos 

livros fiscais de escrituração obrigatória, a fim de reduzir ou suprimir tributo225.  

É importante esclarecer que existem diversas obrigações acessórias que devem ser 

cumpridas pelos contribuintes no interesse da Administração Tributária. Dentre essas 

obrigações estão, justamente, a emissão de documentos fiscais e a elaboração e 

apresentação de escrituração contábil ao Fisco, práticas estas que possuem extrema 

relevância para a apuração dos valores devidos a título de tributo, e para a atividade da 

fiscalização. Exatamente por essa razão, o Direito Penal se ocupa de criminalizar o 

lançamento inexato ou a falta de lançamento de informação, desde que realizados com a 

finalidade de reduzir ou suprimir o valor devido a título de tributo226.  

 
224BITENCOURT, Cezar Roberto; MONTEIRO, Luciana de Oliveira. op. cit., p. 125-126. 
225No mesmo sentido: KERN, Alexandre. O controle penal administrativo nos crimes contra a ordem 

tributária. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 54. BITENCOURT, Cezar Roberto; MONTEIRO, 
Luciana de Oliveira. op. cit., p. 125-126. 

226Nesse sentido, conferir: PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo, cit., p. 239. Sobre o tema 
na perspectiva do direito penal tributário espanhol, conferir: FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos. op. cit., p. 396. 
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“Inserir elementos inexatos” é a conduta fraudulenta de fazer o lançamento de um 

dado incorreto, que não corresponde à realidade, ao passo que “omitir operação” é a 

conduta fraudulenta de não lançar informação quanto ao negócio ou ato praticado, e que 

deveria constar em documento ou livro exigido pela lei fiscal, por ser relevante do ponto de 

vista tributário. É necessário, portanto, conectar o resultado de redução de supressão/redução 

de tributo ou acessório com esses dois comportamentos praticados pelo agente. 

 

B) Inserindo elementos inexatos 

Em uma interpretação literal, poderia se compreender que a “inexatidão” dos 

elementos inseridos nos documentos fiscais se refere a um fato tributável como também ao 

significado jurídico deste fato. Analisando esse tema, Machado227 esclarece que o alcance 

dessa expressão deve ser restrito, ou seja, devemos interpretar que a inexatidão prevista no 

dispositivo legal é concernente apenas a fatos relevantes para efeitos tributários. Do 

contrário, o direito do contribuinte de questionar o significado e o alcance das leis 

tributárias, assegurado pela Constituição, seria violado: 

[...] em face do elemento contextual, tem-se de considerar que o 
dispositivo em que se encarta a expressão elementos inexatos começa 
com o verbo fraudar, que indica deva ser aquela expressão tomada em 
sentido estrito, tendo-se como inexato o fraudulento, vale dizer, aquilo 
que não corresponde à verdade fática ou material. Por outro lado, todo o 
sistema jurídico há de ser considerado. Não se pode pretender que uma 
norma tenha, na definição de um tipo penal, anulado as garantias 
albergadas por outras normas no sistema, inclusive as situadas no 
antiplano constitucional. Com efeito, entre as garantias asseguradas pela 
vigente Constituição está aquela segundo a qual a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Consagra, 
outrossim, a Constituição, vários princípios limitadores do poder de 
tributar, aos quais o legislador ordinário deve obediência. E em face do 
princípio da legalidade, a Administração Tributária tem sua atividade 
limitada aos estritos termos da lei. Tudo isto restará inútil se admitirmos 
que o contribuinte não tem o direito de questionar o significado e o 
alcance das normas segundo as quais está obrigado ao pagamento dos 
tributos. 

A manifestação de Machado se mostra acertada na medida em que o contribuinte 

não pode ser responsabilizado criminalmente apenas porque não interpretou a lei tributária 

“exatamente” como o Fisco espera228.  

 
227MACHADO, Hugo de Brito. Crimes contra a ordem tributária, cit., p. 347. 
228Em suas exatas palavras: “A finalidade da norma penal tributária, no caso, é proteger o direito do Estado 

aos elementos de que necessita para exercitar a atividade tributária, vale dizer, as informações concernentes 
aos fatos. E assim, na verdade, definiu como crime a ocultação, total ou parcial, de fato relevante para 
efeitos tributários. É fora de qualquer dúvida razoável, portanto, que o significado da expressão elementos 
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Isso significa dizer que a conduta do agente que, sem cometer fraude, adota 

interpretação da legislação tributária distinta, capaz de reduzir a sua carga tributária ou de 

se creditar de impostos, que registra e contabiliza regularmente essa operação, e submete 

os documentos e as informações ao Fisco, não corresponde à prática de “inserir elementos 

inexatos” em “documento ou livro exigido pela lei fiscal”, com vistas a reduzir ou não 

pagar o tributo devido, e, portanto, não se amolda ao tipo penal previsto no art. 1º, inciso 

II, da Lei nº. 8.137/90. Nessa linha, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal229: 

CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – ICMS – ALÍQUOTAS 
DIFERENCIADAS – CREDITAMENTO – FRAUDE – A fraude 
pressupõe vontade livre e consciente. Longe fica de configurá-la, tal 
como tipificada no inciso II do artigo 1º da Lei nº. 8.137/90, de 27 de 
dezembro de 1990, o lançamento de crédito, considerada a diferença das 
alíquotas praticadas no Estado de destino e no de origem. Descabe 
confundir interpretação errônea de normas tributárias, passível de ocorrer 
quer por parte do contribuinte ou da Fazenda, com ato penalmente 
glosado, em que sempre se presume o consentimento viciado e o objetivo 
de alcançar proveito sabidamente ilícito.  

 

 Merece referência a manifestação do Ministro Marco Aurélio no voto proferido 

neste julgado, no qual consignou que o contribuinte relatou ao fisco a informação de que o 

creditamento de ICMS resultava da diferença de alíquota, por meio de lançamento claro e 

preciso, emitindo as respectivas guias. Afastando a ocorrência de fraude, o Ministro 

consignou: “O que houve foi impropriedade da interpretação conferida à legislação 

tributária, e isso pode acontecer, sem configuração de crime, na vida de qualquer 

contribuinte e, também, no atuar da própria Fazenda o que, aliás, é repetitivo”230. 

Ao tratar deste tema na perspectiva do direito penal tributário espanhol, Ferré 

Olivé231 observa que, se as operações tributárias realizadas tiverem sido admitidas e 

 
inexatos, no art. 1º, inciso II, da Lei nº. 8.137/90, é restrito.” MACHADO, Hugo de Brito. Crimes contra a 
ordem tributária, cit., p. 347. Seguindo um entendimento parecido, Karsten Gaede analisa a elementar 
típica “fatos relevantes” do crime de fraude tributária, previsto no § 370 da Lei Tributária alemã 
(Abgabenordnung) e leciona que: “O agente somente pode enganar as autoridades tributárias sobre fatos e, 
não sobre juízos de valor. Os juízos de valor puros são afirmações que não têm um núcleo fático verificável 
como base empírica e, portanto, só expressam uma avaliação subjetiva”. (GAEDE, K. § 370 
Steuerhinterziehung. In: ESSER; RÜBENSTAHL; SALIGER; TSAMBIKAKIS. Wirtschaftsstrafrecht mit 
Steuerstrafrecht und Verfahrensrecht. Colônia:  Otto Schmidt, 2017. nm. 94, tradução livre). 

229BRASIL. Supremo Tribunal Federal – STF. HC nº. 72.584-8, Relator: Ministro Maurício Corrêa, 
Informativo STF nº. 29, 08.05.1996. 

230 Nas exatas palavras do Ministro: “O que houve, na hipótese, foi a assunção, pelo contribuinte, do 
procedimento que mais lhe interessava, tudo, em sentido figurado, à luz do dia”.  

231No original: “Si las bases tributarias no se ocultan o desfiguran, tratándose de operaciones admitidas y 
reconocidas en la contabilidad, em toda la documentación empresarial y en las declaraciones tributarias y, 
por último, nada se sustrae a la inspección tributaria, no se puede hablar de una defraudación porque 
esencialmente no hay ocultación”. (Conferir: FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos. op. cit., p. 405). 
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reconhecidas pelo contribuinte na contabilidade, nas documentações da empresa e nas 

declarações encaminhadas ao Fisco, não se pode falar na prática do crime de defraudação232 

pois, essencialmente, não há ocultação. O autor também compreende que não há 

defraudação nas hipóteses em que os dados estão corretos, mas existem diferenças de 

cálculos do tributo, ou uma valoração jurídica distinta dos fatos quando da aplicação das 

normas tributárias. Em suas exatas palavras233: 

Evidentemente, las dificultades que entraña la comprensión de las normas 
tributarias pueden conducir a una situación de error. Sin embargo, 
también es posible considerar ausente el requisito defraudatorio ya que 
como sostiene Pérez Royo, ‘las operaciones aritméticas o de aplicación 
de normas no entrañan ocultación alguna. O se hacen ben o se hacen mal. 
En el segundo caso, si se han hecho mal, se corrigen por quien tiene la 
potestad para hacerlo por sí mismo, es decir, la propia Administración 
tributaria, sin necesidad de pedirlo al Juez. Con todo ello ratifico mi punto 
de vista, coincidente con el Tribunal Supremo cuando adopta la tesis de 
la ocultación. En definitiva, no existiendo ocultación tampoco habrá 
defraudación ni tipo penal, simplemente la Administración deberá exigir 
el pago de la deuda por el procedimiento de apremio.  

 

É fundamental, portanto, que os casos de disputa entre contribuinte e Fisco a 

respeito da qualificação jurídica de fatos devidamente relatados em documento fiscal, 

muito comuns nas hipóteses de planejamento tributário, não sejam equiparados à ocultação 

de fatos relevantes do ponto de vista tributário por meio da “inserção inexata de elementos 

em documentos fiscais”, sob pena de o contribuinte incorrer em crime sempre que realizar 

uma valoração jurídica distinta da realizada pela fiscalização (por exemplo, discordando 

da incidência de determinado tributo em uma operação, ou do enquadramento em 

determinado regime tributário)234.  

 
232No original: Artículo 305, 1: El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, 

autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido 
retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la 
misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o 
ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda 
de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al 
séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del 
apartado 4 del presente artículo. La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la 
defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos. Además de las penas señaladas, se impondrá al 
responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar 
de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. 

233Conferir: FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos. op. cit., p. 409. 
234Na mesma linha, é o entendimento de Jesús María Silva Sánchez, que compreende que é preciso diferenciar 

condutas nas quais as partes não só declaram querer o efeito de um negócio, como realmente querem esse 
efeito, declarando-os na forma exigida pela lei, das condutas de ocultação do fato imponível em declarações 
fiscais. No primeiro caso, não há crime. No segundo, há. (SILVA SANCHÉZ, Jesús María. El nuevo 
escenario del delito fiscal en España. Barcelona: Atelier, 2005. p. 29. Tradução livre). 
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Nesse tipo de caso, frisa-se, o contribuinte não distorce a realidade de fatos 

tributários relevantes em livros e documentos fiscais, mas, sim, apresenta dados e 

informações que compreende serem exatos, mas que divergem do entendimento adotado 

pelo Fisco. Em tais situações, o contribuinte pode estar errado ou não, e a conduta pode ser 

punida ou não na esfera administrativa: tudo penderá da conclusão do processo 

administrativo em que se discute a legalidade da autuação fiscal235.  

Além disso, os “elementos inexatos” citados no dispositivo devem se referir a fatos 

relevantes na determinação do tributo (assim como ocorre nas hipóteses do inciso I do art. 

1º da Lei nº. 8.137/90). Isso significa dizer que o contribuinte não pode ser acusado de 

inserir em seus livros fiscais “elementos inexatos” caso escriture incorreta ou inexatamente 

elementos absolutamente irrelevantes na apuração do valor devido a título de tributo236.  

Um exemplo relativamente comum de tipificação desse crime na modalidade 

“inserção de elementos inexatos” é a prática de lançamento de notas fiscais no livro de 

registro de saída de mercadoria com valores inferiores aos valores constantes das notas 

fiscais, ou o lançamento de várias notas ao mesmo tempo, com um valor lançado inferior 

à soma delas, para reduzir o tributo devido.  

 

C) Omitindo operação de qualquer natureza 

A expressão “operação de qualquer natureza” deve ser interpretada como qualquer 

operação que, uma vez omitida dos livros fiscais, viabilize a supressão ou a redução do 

valor devido a título de tributo.  

Na doutrina espanhola, Ferré Olivé compreende que, nesse tipo de fraude, ocorre 

uma combinação entre comportamentos ativos e omissivos. E isso porque a informação 

tributária relevante é manipulada e omitida pelo contribuinte, deixando a dívida fiscal 

 
235Analisando esse tema sob o contexto das operações planejamento tributário em que o Fisco identifica a 

prática de fraude à lei (que, em 2015, passou a ser denominada de “conflito na aplicação de norma 
tributária”) Ferré Olivé compreende que a declaração tributária apresentada pelo contribuinte consigna 
dados reais. Apesar disso, o contribuinte realiza uma valoração jurídica diferente e incorreta, passível de 
retificação e de aplicação de sanção na esfera administrativa tributária, a partir da entrada em vigor da Lei 
34/2015, mas que não se configura como ocultação. O autor adverte que, em uma perspectiva penal, se faz 
necessário constatar se ocorreu ou não uma ocultação ou fraude punível, considerando os elementos do tipo 
penal de defraudação. Conferir: Id. Ibid., p.72-73 e p. 410.Tradução livre). 

236MACHADO, Hugo de Brito. Crimes contra a ordem tributária, cit., p. 348. 
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parcialmente indeterminada, devido à falta de dados que permitam a sua correta 

quantificação237. 

Um exemplo típico de fraude cometida por meio dessa modalidade, envolvendo o 

descumprimento de obrigação acessória que repercute na falta de recolhimento de ICMS, 

é o da omissão do registro de entrada de mercadorias com a consequente omissão do 

registro de saída desses bens. Na prática, o comerciante adquire mercadorias e não registra 

em seus livros fiscais a entrada desses bens, com o objetivo de não pagar o tributo. Como 

esse imposto é sujeito ao lançamento por homologação, a omissão no registro de entrada 

dessa mercadoria dificulta a descoberta pela fiscalização da venda posterior desse bem, 

pois não haverá indícios do seu trânsito no estabelecimento desse contribuinte238. 

 

D) Documento ou livro exigido pela lei fiscal 

As condutas descritas no inciso II do art. 1º da Lei nº. 8.137/90 devem ter por objeto 

“documento ou livro exigido pela lei fiscal”, que pode ser definido, de maneira genérica, 

como documento fiscal que esteja atrelado ao cumprimento de uma obrigação tributária 

acessória. Ao analisar essa elementar, Cláudio Costa239 compreende que estamos diante de 

uma norma penal em branco, a ser preenchida pela lei tributária, que deve indicar quais são 

os livros e documentos que podem ser exigidos240.  

Como exemplos de livros exigidos pela lei fiscal, podemos citar o livro de registro 

de entrada e saída de mercadorias, o livro de apuração de impostos como IPI, ICMS e ISS, 

o Livro de apuração do Lucro Real e o Livro diário. Já como exemplos de documentos 

exigidos pela lei fiscal, podemos citar as Declarações de Débitos e Créditos Tributários 

Federais (“DCFT”), a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 

(“DIPJ”) e a Declaração de Renda da Pessoa Jurídica (“DRPJ”)241. 

 
237No original: En el supuesto en que el sujeto activo omita consignar datos fiscalmente relevantes, pero 

presente la declaración, nos encontramos ante un delito que combina comportamientos activos y omisivos. En 
estos casos la información se ha manipulado u omitido, dejando la deuda tributaria en parte indeterminada, al 
faltar los datos que permiten su correcta cuantificación. Conferir: FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos. op. cit., p. 414. 

238A descoberta da fraude seria possível, por exemplo, no confronto cruzado de informações fiscais (vendedor 
X adquirente). 

239COSTA, Cláudio. Crimes de sonegação fiscal. Rio de Janeiro: Revan, 2003. p.84. Na mesma linha: LIMA, 
Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 7. ed. rev. atual. e ampl. 
Salvador: JusPODIVM, 2019. p. 88. 

240O artigo 195 do CTN é genérico e se refere, apenas, ao poder-dever da administração tributária de fiscalizar 
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes 
industriais ou produtores, e ao dever do contribuinte de exibir o que há de ser fiscalizado.  

241LIMA, Renato Brasileiro de. op. cit., p. 88-89. 
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5.4.3. Tipicidade subjetiva 

 

O dolo é previsto no art. 18, inciso I, do Código Penal, e é compreendido 

tradicionalmente como “o conhecimento e a vontade de realização dos elementos do tipo 

penal”. O mesmo artigo ainda dispõe, no inciso II, que o crime é culposo “quando o agente 

deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia” e, no parágrafo único, 

que, com exceção dos casos expressos em lei, “ninguém pode ser punido por fato previsto 

como crime, senão quando o pratica dolosamente”. 

Isso significa dizer que, por uma escolha do legislador brasileiro, não existe forma 

culposa de crime tributário: o dolo é o elemento subjetivo da conduta de todos os crimes 

contra a arrecadação tributária, sendo indispensável para configurar a tipicidade, de acordo 

com a sistemática do nosso Código Penal.  

Como consequência, o descumprimento de obrigações tributárias por negligência e 

imperícia, por exemplo, não são alcançados pelo Direito Penal, e só encontram repressão 

na esfera tributária, mediante a lavratura de auto de infração e, se for o caso, de imposição 

de penalidade. 

Além disso, hipóteses de erro na compreensão e aplicação de normas tributárias 

(situações estas que são corriqueiras, em função da complexidade da malha legislativa 

tributária brasileira242) podem configurar, a depender do caso, erro de tipo ou erro de 

proibição, que, de acordo com as normas do Código Penal, podem, respectivamente, afastar 

o dolo da conduta ou isentar/minimizar a pena a ser aplicada ao agente. 

 

5.4.3.1. A natureza do erro no crime contra a ordem tributária previsto no art. 1º, 

inciso II, da Lei nº. 8.137/90 

 

Nos termos do art. 20 do Código Penal, erro de tipo é aquele que recai sobre 

circunstância que constitui elemento essencial do tipo, ou seja, é a ignorância ou a falsa 

representação, por parte do agente, de qualquer dos elementos constitutivos do tipo penal. 

 
242A esse respeito, Lima Junior: “Uma das poucas unanimidades em matéria tributária é a intensa 

complexidade da legislação em vigor. A forte inflação legislativa leva a um excesso de regramentos que 
implanta no contribuinte constante dúvida acerca de qual comportamento abarcado é vedado ou permitido 
pela norma afeta à tributação. A jurisprudência, que deveria exercer papel pacificador, igualmente é 
abduzida pela discórdia e marcada por forte e demorada divergência acerca de excessiva quantidade de 
conflitos, aumentando a insegurança do sujeito passivo”. (LIMA JUNIOR, João Carlos de. op. cit., p. 179). 
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Se inevitável, o erro de tipo exclui o dolo e a culpa. Se evitável, afasta somente o dolo, 

admitindo-se a punição do agente apenas a título culposo, mas desde que o crime admita 

essa modalidade.  

O erro de proibição, por sua vez, é aquele que incide sobre a ilicitude de um 

comportamento – elemento estrutural da culpabilidade. Em outras palavras, o agente tem 

consciência do que está fazendo, mas supõe, por erro, que sua conduta seria lícita, quando, 

na verdade, é ilícita. Quando inevitável, o erro de proibição exclui a culpabilidade, 

impedindo a punição a qualquer título (afinal, não há crime sem culpabilidade). Por outro 

lado, se o erro de proibição for evitável, o agente será punido, porém, com a incidência de 

causa de diminuição de pena que pode variar de 1/6 a 1/3, nos termos do art. 21 do Código 

Penal. 

Há uma grande divergência na doutrina no que se refere à natureza jurídica do erro 

quanto à qualificação jurídica de fatos por parte do contribuinte, e das consequências 

geradas por esse tipo erro nos crimes tributários.  

Como visto, o tipo penal previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº. 8.137/90, 

comumente associado aos casos de planejamento tributário compreendidos como abusivos, 

exige que o contribuinte fraude a fiscalização inserindo elementos inexatos ou omitindo 

operação em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Tais expressões são classificadas 

pela doutrina como “elementos normativos do tipo” pois só podem ser representadas e 

pensadas sob o pressuposto lógico de uma norma jurídica, no caso, uma norma tributária 

que lhes confere significado. 

Isso significa dizer que, para apurar a inexatidão ou a incompletude das informações 

apresentadas pelo contribuinte ao fisco é preciso compreender, em um primeiro momento, 

quais seriam as informações exatas e completas exigidas pela legislação tributária para o 

preenchimento de livros e documentos fiscais. Em outros termos, o contribuinte deve 

analisar as normas tributárias pertinentes e fazer um juízo de valoração para compreender 

a aplicabilidade de tais normas no seu caso e para saber quais informações devem ser 

declaradas ao fisco, e de que forma.  

Essa necessidade primária de realização de um juízo de valor por parte do 

contribuinte acaba por alimentar uma discussão sobre a natureza jurídica de eventual erro 

na compreensão e aplicação das normas tributárias, ou seja, se nesse tipo de caso, eventual 

erro recai sobre o próprio tipo penal (erro de tipo), ou sobre a culpabilidade (erro de 

proibição).  
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A doutrina majoritária na Alemanha e na Espanha compreende que o erro sobre o 

elemento normativo do tipo e, concretamente, o erro sobre o dever extrapenal de natureza 

jurídico-tributária, devem ser tratados como erro de tipo. Nesse caso, como não se admite 

a punição dos crimes tributários a título de culpa, a consequência natural é o 

reconhecimento de sua atipicidade243. 

Na doutrina espanhola, por exemplo, destaca-se o entendimento de Coca Vila: “o 

erro sobre a infração do dever fiscal exclui já o dolo, pois só o conhecimento da infração 

da obrigação extrapenal outorga à conduta do autor o significado de desvalor social 

próprio de toda conduta penalmente típica”244. 

Na Alemanha, Gaede245 compreende que o agente deve conhecer a relevância 

tributária das informações que deixa de prestar ou que presta de forma incompleta, pois a 

falta dessa representação ou a representação equivocada constitui erro de tipo. 

No Brasil, Bitencourt246 também entende que a falsa representação sobre os 

elementos normativos do tipo deve ser tratada como erro de tipo porque incide sobre a 

própria tipicidade da conduta. 

Esse entendimento, como dito, não é unânime. Costa247, por exemplo, compreende 

que configura erro de proibição a hipótese em que o contribuinte confia em informações 

de jurisprudência, em artigos de doutrina ou em orientação de profissionais especializados, 

seja porque a malha legislativa tributária é muito extensa e complexa, seja porque o leigo 

não detém conhecimentos específicos para avaliar a capacidade do profissional e a correção 

ou não das informações prestadas.  

De fato, nos casos de planejamento tributário, é bastante comum o contribuinte se 

valer da consulta de profissionais altamente especializados e independentes para avaliar os 

reflexos contábeis, tributários e penais da escolha por determinada operação. E isto porque, 

nem todos os dirigentes de empresa possuem conhecimentos técnicos necessários para 

assegurar a licitude de sua tomada de decisão248.  

 
243BITENCORT, Cezar Roberto; MONTEIRO, Luciana de Oliveira. op. cit., p. 46. 
244COCA VILA, I. Protección de las haciendas públicas y de la seguridad social. In: SILVA SÁNCHEZ, 

Jesús María; ROBLES, PLANAS, Ricardo (Orgs.). Lecciones de derecho penal económico y de la empresa: 
parte general y especial. Barcelona: Atelier, 2020. p. 586. Tradução livre). 

245GAEDE, K. § 370 Steuerhinterziehung. In: ESSER, RÜBENSTAHL, SALIGER, TSAMBIKAKIS. 
Wirtschaftsstrafrecht mit Steuerstrafrecht und Verfahrensrecht. Otto Schmidt, 2017. p. 258-261. 

246BITENCORT, Cezar Roberto; MONTEIRO, Luciana de Oliveira. op. cit., p. 45. 
247COSTA, Claudio. Crimes de sonegação fiscal. Rio de Janeiro: Revan, 2003. p. 69. 
248Ao não saber qual é a decisão mais adequada a ser tomada quando houver um conjunto de normas jurídicas 

estabelecendo condições e regras para o exercício de certas atividades específicas, a ordem jurídica impõe 
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Seja como for, adota-se aqui o entendimento de que, dada a estrutura do crime 

previsto no art. 1º, II, da Lei n. 8.137/90, que tem como pressuposto a prática de fraude na 

comunicação ao fisco de informações relevantes do ponto de vista tributário, o erro quanto 

à correção e a exatidão das informações prestadas em documentos fiscais deve ser tratado, 

em um primeiro momento, como erro sobre os seus elementos normativos, ou seja, erro de 

tipo, pois o dolo do agente deve abranger todos as elementares que compõem essa figura 

típica.  

Em um segundo momento, é também possível cogitar a ocorrência do erro de 

proibição inevitável, com efeitos sobre a culpabilidade, caso reste demonstrado que o 

contribuinte cumpriu o dever de se informar antes de optar por prestar as informações 

exigidas pela fiscalização, recorrendo a pareceres confiáveis, elaborados por profissionais 

altamente especializados e independentes, e agindo em conformidade com as orientações 

recebidas. 

 

5.5. Breves apontamentos sobre a natureza do lançamento tributário 

 

Em 2010, o STF editou a Súmula Vinculante nº. 24, com o seguinte teor: Não se 

tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 

nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.  

A aprovação desse enunciado deu ensejo a diversos questionamentos em temas 

como (i) a natureza da constituição definitiva do crédito tributário para fins processuais 

penais; (ii) a classificação dos crimes fiscais e previdenciários quanto ao resultado (se 

materiais ou formais); (iii) o real momento consumativo desses crimes e, naturalmente, o 

termo inicial de contagem da prescrição da pretensão punitiva; e (iv) os efeitos do 

pagamento, do parcelamento e do oferecimento de garantias em processos judiciais cíveis 

de natureza tributária nos procedimentos criminais249. 

 
ao agente não só o dever de refletir se a ação que pretende adotar está dentro dos limites das disposições do 
dever-ser jurídico, mas também o dever de se informar com especialistas acerca da incidência das regras 
específicas que orbitam a matéria sobre a qual ele pretende atuar. Nesse sentido, conferir: LEITE, Alaor. 
Existem deveres gerais de informação no direito penal? Violação de um dever, culpabilidade e evitabilidade 
do erro de proibição. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 922, p. 323 e ss., ago. 2012. 

249Sobre esse tema. conferir: TAFFARELLO, Rogério Fernando. Crimes tributários: consumação, prescrição 
e a Proposta da Súmula Vinculante nº. 3 do Supremo Tribunal Federal. Boletim IBCCRIM, São Paulo: 
IBCCRIM, n. 197, p. 11-12, abr. 2009. 
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Não é objeto do presente trabalho debater as inconsistências dogmáticas da Súmula 

nº. 24 ou abordar todos os problemas envolvidos na sua aplicação, mas, sim, pontuar alguns 

aspectos desse tema para garantir uma melhor compreensão a respeito da tipificação do 

crime previsto no art. 1º, caput, da Lei nº. 8.137/90.  

Conforme visto no capítulo 2.1, o artigo 142 do CTN prevê que a forma de 

constituição do crédito tributário é o lançamento, assim definido como “o procedimento 

administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação 

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 

identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”. 

Nos termos do Decreto nº. 70/235/72, que regulamenta o processo administrativo 

fiscal no âmbito da União, o auto de infração pode ser impugnado junto a Delegacia da 

Receita Federal do Brasil cabendo, ainda, recurso do contribuinte perante o CARF250. 

Logo após a lavratura do auto de infração, a autoridade fiscal pode formalizar a 

representação fiscal para fins penais caso identifique fatos que possam configurar crime 

contra a ordem tributária ou contra a previdência social. Como vimos, a RFFP deverá 

permanecer acostada aos autos do processo administrativo fiscal até o seu julgamento 

definitivo251.  

Sob esse contexto, parte da doutrina passou a compreender que, com a aprovação 

do Enunciado nº. 24 da Súmula Vinculante, o lançamento definitivo do tributo deve ser 

considerado um elemento normativo da descrição típica do crime previsto no art. 1º, caput, 

da Lei nº. 8.137/90252. Logo, pendente uma decisão definitiva a respeito do crédito 

tributário discutido no processo administrativo em que se questiona a legalidade da 

autuação tributária, eventual crime contra a ordem tributária relacionado aos mesmos fatos 

narrados no auto de infração seria atípico. 

 
250Em tais oportunidades, o contribuinte poderá impugnar os fatos e discutir a aplicação e/ou a interpretação 

da legislação tributária aplicável. Enquanto o processo administrativo fiscal perdurar, a exigibilidade do 
crédito estará suspensa na forma do art. 151, III, do CTN, não se podendo falar em certeza sequer acerca 
da existência do tributo e, menos ainda, do montante a ser recolhido, se o caso, pelo contribuinte. Nesse 
sentido: TAFFARELLO, Rogério Fernando; LEARDINI, Flavia Guimarães. Representação fiscal para fins 
penais e segurança jurídica em matéria de crimes tributários e previdenciários: breves reflexões acerca do 
julgamento da Adin nº. 4980/STF.p.139-149. Revista do Advogado, São Paulo, v. 42, n. 154, p. 139-149, 
jun. 2022. 

251Conferir capítulo 3.3. 
252Nesse sentido, Bitencourt faz referência aos entendimentos de Juary Silva e Paulo José da Costa Jr 

(BITENCOURT, Cezar Roberto; MONTEIRO, Luciana de Oliveira. op. cit., p. 70-76. TAFFARELLO, 
Rogério Fernando. Impropriedades da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal e insegurança 
jurídica em matéria de crimes tributários, cit., p. 63-64. 
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Ocorre que o crime previsto no art. 1º, caput, da Lei nº. 8.137/90 não contém em 

sua descrição típica a expressão “lançamento definitivo do tributo”, mas, sim, os elementos 

normativos “tributo”, “contribuição social” e “qualquer acessório”, sobre os quais recaem 

as condutas previstas nos incisos I a V. 

Por essa razão, Gustavo Badaró253 discorda desse entendimento, e compreende que 

o lançamento definitivo do tributo deve ser interpretado como prova da materialidade de 

um dos elementos do crime – qual seja, o tributo devido:  

O que o lançamento definitivo acrescenta é uma prova da materialidade 
de um dos elementos do crime, qual seja, o tributo devido, ou, o que seria 
o reverso da medalha, o crédito tributário que deveria ter sido pago, mas 
não o foi, integral ou parcialmente. Confere, pois, ao crédito tributário, 
do ponto de vista da sua repercussão penal, uma prova documental, do an 
e do quantum debeatur do tributo. O problema não é de tipicidade ou de 
punibilidade, mas de existência de prova de um dos elementos do crime. 

 

Adota-se aqui o entendimento de que o lançamento do tributo tem natureza 

declaratória de um fato pretérito, qual seja, o nascimento do tributo a partir da ocorrência 

do fato gerador e da incidência da norma tributária sobre ele254. Nesse sentido, o 

esgotamento da via administrativa-tributária confirma a existência do elemento normativo 

do tipo penal (tributo)255, repercutindo diretamente sobre a prova da materialidade da 

infração penal256.  

 

5.6. Conclusões intermediárias 

 

Os crimes contra a ordem tributária não representam uma mera infração das normas 

previstas na legislação tributária porque, em razão do princípio da ultima ratio do Direito 

 
253BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. op. cit., p. 277. No mesmo sentido: TAFFARELLO, Rogério 

Fernando. Impropriedades da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal e insegurança jurídica 
em matéria de crimes tributários, cit., p. 323-335. 

254Nesse sentido: VILARES, Fernanda Regina. A dinâmica do processo penal nos crimes contra a ordem 
tributária: o papel do processo administrativo fiscal e a necessária revisão da Súmula Vinculante nº. 24. In: 
BOSSA, Gisele Barra; RUIVO, Marcelo Almeida (Coords.). Crimes contra a ordem tributária: do direito 
tributário ao direito penal. São Paulo: Almedina, 2019. p. 223. 

255No mesmo sentido, conferir: BITENCOURT, Cezar Roberto; MONTEIRO, Luciana de Oliveira. op. cit., 
p. 70-76. TAFFARELLO, Rogério Fernando. Impropriedades da Súmula Vinculante 24 do Supremo 
Tribunal Federal e insegurança jurídica em matéria de crimes tributários, cit., p. 315. 

256Cabe apenas mencionar que há um outro entendimento na doutrina no sentido de que o lançamento 
definitivo do tributo seria uma condição objetiva de punibilidade. Esse entendimento, compartilhado por 
Paulsen (PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo, cit., p. 197), também é rechaçado por 
Badaró. Conferir: Do chamado “lançamento definitivo do crédito tributário” e seus reflexos no processo 
penal por crime de sonegação fiscal, cit., p. 263-291. 
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Penal, somente interessa ao Estado punir com pena criminal as condutas antijurídicas que, 

de fato, representem uma grave ofensa aos bens jurídicos mais importantes para a 

sociedade. 

Desta forma, para que o comportamento violador do dever jurídico estabelecido em 

lei tributária tenha repercussão na esfera criminal, sua prática deve ser tipificada pela lei 

penal, em razão do seu maior potencial ofensivo e de reprovabilidade. 

Especificamente em relação ao crime previsto no caput do artigo 1º da Lei n. 8.137, 

o legislador prevê a necessidade de haver supressão ou redução de tributo, contribuição 

social ou acessórios, mediante a prática de uma das condutas fraudulentas previstas nos 

incisos I a V (também denominadas “ações-meio).  

Isso significa dizer que a execução deste crime é vinculada, ou seja, a supressão ou 

redução de valor devido a título de tributo obtida por qualquer outro meio que não esteja 

previsto em uma destas condutas descritas nos incisos I a V não configura o tipo penal em 

questão. Além disso, as “ações-meio”, como elementos do crime de supressão ou redução 

do valor devido, devem sempre ser enganosas, tendo como objetivo induzir o Fisco em 

erro. 

Nos casos envolvendo planejamento tributário considerado abusivo pelo Fisco, as 

autoridades fiscais e o Ministério Público tendem a associar os fatos apurados na esfera 

administrativa-tributária à prática do crime previsto no artigo 1º da Lei nº. 8.137/90, em 

especial, nos seus incisos I e II. 

Como vimos, para caracterização do tipo penal previsto no art. 1º, inciso I, da Lei 

nº. 8.137/90 na modalidade “omissão de informação”, deve existir uma norma jurídica que 

imponha ao contribuinte o dever de prestar informação de natureza fiscal às autoridades 

fazendárias. Além disso, a informação omitida deve ser relevante do ponto de vista 

tributário. 

Do mesmo modo, para que a declaração falsa integre o tipo penal do art. 1º, inciso 

I, da Lei nº. 8.137/90, ela deve dizer respeito a fatos juridicamente relevantes, e ser capaz 

de impedir a apuração ou reduzir o valor devido ao Fisco a título de tributo, contribuição 

social ou acessórios, do contrário, o crime será atípico.  

“Inserir elementos inexatos”, referenciada no inciso II do art. 1º da Lei nº. 8.137/90, 

é a conduta fraudulenta de fazer o lançamento de um dado que não corresponde à realidade. 

Essa inexatidão, porém, nada tem a ver com o significado jurídico dado pelo contribuinte ao 

fato. 
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A expressão “omitir operação”, que também compõe esse dispositivo, nada mais é 

do que a conduta fraudulenta de não lançar informação quanto ao negócio ou ato praticado, 

e que deveria constar em documento ou livro exigido pela lei fiscal, por ser relevante do 

ponto de vista tributário.  

Além disso, para subsunção dos fatos ao crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei 

nº. 8.137/90, é necessário conectar o resultado de redução de supressão / redução de tributo, 

contribuição social ou acessório com esses dois comportamentos praticados pelo agente. 

Essa conclusão é de extrema importância no contexto da presente pesquisa, pois o 

legislador não cuidou de criminalizar qualquer modalidade de fraude – há uma referência 

expressa a essas duas condutas, não cabendo às autoridades realizar qualquer tipo de 

interpretação expansiva. 

No que se refere à tipicidade subjetiva, deve se ter em mente que o dolo é o elemento 

subjetivo da conduta de todos os crimes contra a arrecadação tributária, sendo 

indispensável para configurar a tipicidade, de acordo com a sistemática do nosso Código 

Penal.  

Como consequência, o descumprimento de obrigações tributárias por negligência e 

imperícia não são alcançados pelo Direito Penal, e só encontram repressão na esfera 

tributária. Hipóteses de erro na compreensão e aplicação de normas tributárias podem 

configurar, a depender do caso, erro de tipo ou erro de proibição, com importantes reflexos 

no afastamento do dolo e culpabilidade da conduta do agente.  

Concluiu-se, portanto, que, em relação à tipicidade objetiva, quando o contribuinte 

realiza um planejamento tributário baseando-se em um entendimento jurídico que diverge 

do manifestado pelo Fisco, porém, revelando às autoridades todas as informações exigidas 

para fundamentar o planejamento, ele não comete o crime definido no art. 1º, inciso II da 

Lei nº. 8.137/90. 

Do ponto de vista subjetivo, como a correção e a completude das declarações 

tributárias prestadas ao fisco dependem de uma prévia qualificação jurídica da operação, o 

erro quanto à correção e exatidão das informações conduz a um erro sobre os elementos 

normativos do tipo penal do art. 1º, II, da Lei n. 8.137/90 e, portanto, a um erro de tipo. 

É também possível cogitar a ocorrência do erro de proibição inevitável caso reste 

demonstrado que o contribuinte cumpriu o dever de se informar antes de optar por prestar 

as informações exigidas pela fiscalização, recorrendo a pareceres confiáveis, elaborados 
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por profissionais altamente especializados e independentes, e agindo em conformidade 

com as orientações recebidas. 

Verificou-se também que a apuração dos crimes previstos no art. 1º, incisos I e II, 

da Lei nº. 8.137/90 quase sempre está atrelada à fiscalização promovida pelos órgãos de 

administração fazendária pois, ao receber a representação fiscal para fins penais 

formalizada em âmbito administrativo, o Ministério Público determina a instauração de um 

Procedimento Investigatório Criminal, ou encaminha uma “notícia de fato” à polícia 

judiciária, para que seja instaurado inquérito policial. 

Na prática, quando a autoridade fiscal lavra o auto de infração e aplica a multa 

qualificada ao contribuinte em razão da identificação de elementos de sonegação, fraude e 

conluio, a representação fiscal para fins penais acaba sendo formalizada automaticamente 

para apuração, pelas autoridades investigativas, de um potencial crime tributário.  

Outro cenário bastante recorrente é o mero encaminhamento da RFFP ao Ministério 

Público, ainda que não tenha sido aplicada a multa qualificada, em função do encerramento 

da discussão administrativa-tributária e inscrição do débito em dívida ativa, assim como a 

instauração de inquéritos policiais, ainda que tenha sido afastada a qualificação da 

penalidade pelo CARF. 

Em tais situações, é comum as autoridades de investigação se manifestarem pelo 

prosseguimento da persecução penal tendo em vista a independência entre as instâncias 

administrativo-fiscal e penal, e o fato de que não há dispositivo legal que vincule a ausência 

de imposição de multa ou o seu cancelamento à instauração de procedimentos criminais.  

Encerrada a análise dos tipos penais que interessam no contexto do planejamento 

tributário considerado abusivo pelo Fisco, passaremos a analisar a assimetria de conceitos 

entre as hipóteses de imposição de multa qualificada e os crimes contra a ordem tributária 

previstos no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº. 8.137/90. 
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6. ASSIMETRIA DE CONCEITOS ENTRE AS HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA 

MULTA QUALIFICADA E OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 

PREVISTOS NO ART. 1º, INCISOS I E II, DA LEI Nº. 8.137/90 

 

6.1. Do ponto de vista objetivo: distinção entre a fraude penal e a fraude prevista no 

art. 72 da Lei nº. 4.502/1964 

 

Como visto, a fraude é um instituto que tem previsão em quase todos os ramos do 

Direito e assume distintos significados conforme o contexto em que o termo se insere.  

No caso, a fraude penal prevista no art. 1º, inciso II, da Lei nº. 8.137/90 é diferente, 

inclusive, das demais fraudes descritas em diversos dispositivos do Código Penal, na 

medida em que possui um conteúdo ideológico, e não material, e está limitada a duas 

condutas: “inserir elementos inexatos” e “omitir operação de qualquer natureza”. Além 

disso, como visto no capítulo anterior, essas duas condutas fraudulentas devem ter por 

objeto “documento ou livro exigido pela lei fiscal”, e precisam ser realizadas com a 

finalidade de suprimir ou reduzir o pagamento do valor devido ao Fisco a título de tributo, 

contribuição social ou acessórios. 

A fraude prevista no art. 72 da Lei nº. 4.572/64, por sua vez, faz referência à 

expressão “toda ação ou omissão dolosa” tendente a impedir ou retardar, total ou 

parcialmente, a “ocorrência do fato gerador” da obrigação tributária principal, ou a 

“excluir ou modificar as suas características essenciais”, de modo a reduzir o montante 

do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.  

A primeira diferença que se nota entre os dois dispositivos é que a ação ou omissão 

do contribuinte, no art. 72 da Lei nº. 4.572/64, não está limitada às condutas de “inserir 

elementos inexatos” e “omitir operação de qualquer natureza” em “documento ou livro 

exigido pela lei fiscal”, descritas no tipo penal.  

Por outro lado, a concretização da fraude da Lei nº. 4.572/64 é mais restrita do que 

a do tipo penal, pois a ação ou omissão é realizada pelo contribuinte antes da ocorrência do 

fato relatado em documento próprio, para que este se desnature completa ou parcialmente. 

A fraude prevista no art. 1º, inciso II, da Lei nº. 8.137/90, por sua vez, pode atingir tanto o 

fato gerador quanto o valor efetivamente devido a título de tributo, contribuição social ou 

acessórios. 
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Para facilitar o entendimento da diferença entre os conceitos, segue quadro 

comparando a redação dos dois dispositivos ora analisados e as correspondentes distinções: 

 

QUADRO COMPARATIVO – REDAÇÃO DOS DISPOSITIVOS 

LEI Nº 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO 
DE 1990 

LEI Nº 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO 
DE 1964. 

 

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

(...) 

II - fraudar a fiscalização tributária, 
inserindo elementos inexatos, ou 
omitindo operação de qualquer 
natureza, em documento ou livro 
exigido pela lei fiscal; 

 

Art. 72 Fraude é tôda ação ou omissão 
dolosa tendente a tendente a impedir ou 
retardar, total ou parcialmente, a 
ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária principal, ou a excluir ou 
modificar as suas características 
essenciais, de modo a reduzir o 
montante do impôsto devido a evitar ou 
diferir o seu pagamento. 

 

 

Como se vê, ainda que a fraude tributária e o crime contra a ordem tributária se 

aproximem por indicarem como um dos resultados a redução, total ou parcial, do tributo 

devido, não há uma relação necessária entre essas duas hipóteses, sendo admissível, por 

exemplo, que o contribuinte pratique crimes tipificados pela lei penal que não estejam 

enquadrados exatamente na conduta descrita no art. 72 da Lei nº. 4.702/64.  

Para ilustrar, podemos citar o caso em que se utiliza de interposta pessoa com o 

intuito de enganar as autoridades a respeito do verdadeiro sócio da empresa em uma 

eventual desconsideração de sua personalidade jurídica, visando proteger o seu patrimônio. 

A inserção de interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas 

no quadro societário da empresa, que é o sujeito passivo da obrigação tributária, tem como 

objetivo final fazer com que a futura cobrança dos tributos não recolhidos não atinja os 

reais responsáveis tributários. Não há nessa conduta qualquer efeito sobre o fato gerador 

do tributo já que, para que o Estado possa cobrar o crédito tributário, esse valor precisa 

estar inscrito em dívida ativa. Nessa linha, é o entendimento de Lima Junior257: 

 

 
257LIMA JUNIOR, João Carlos de. op. cit., p. 206. 
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[...] a utilização de laranjas no quadro societário nenhuma relação tem 
com o fato gerador, portanto, não tem o condão de impedir ou retardar a 
sua ocorrência. Relembrando, o intuito da adoção de tal artifício é salvar 
os reais sócios da responsabilidade pelo pagamento do crédito em futura 
ação de cobrança, porém nunca atingir o próprio fato. Em que pese a 
norma portadora da fraude tributária determinar que é elemento da 
conduta dolosa a tentativa de impedir o pagamento de imposto, o que 
realmente ocorre nos casos de alaranjamento, o faz como finalidade 
específica do comportamento de evitar ou retardar a ocorrência do fato 
gerador. Em outras palavras, não basta, para caracterizar a fraude, querer 
impedir o pagamento, pelo responsável, do crédito tributário, há de 
labutar para evitar a ocorrência do fato jurídico.  

Vê-se, portanto, que a utilização de interpostas pessoas no quadro 
societário não é apta a ensejar a qualificação da multa, visto que não se 
enquadra nas tipificações trazidas pela Lei nº. 4.502/64, tendo relevância 
apenas em momento posterior à ocorrência e conhecimento do fato 
gerador, quando o tributo devido é exigido pelo sujeito ativo. 

 

Do ponto de vista penal, porém, esse tipo de caso pode representar a prática do 

delito de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal, já que essa falsidade 

altera fato juridicamente relevante258, pois tem como objetivo possibilitar que o verdadeiro 

sócio da empresa não pague o valor devido ao Fisco a título de tributo. 

 

6.2. O conceito de sonegação fiscal em âmbito penal e a sonegação prevista no art. 71 

da Lei nº. 4.502/64 

 

A sonegação prevista no art. 71 da Lei nº. 4.502/1964 é descrita como toda ação ou 

omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por 

parte da autoridade fazendária: (I) da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 

principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; (II) das condições pessoais de 

contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário 

correspondente. 

 
258Nesse sentido, já decidiu a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL E 

PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME 
ANTECEDENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM CRIME CONTRA A 
ECONOMIA POPULAR. PIRÂMIDE FINANCEIRA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. 
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE GENERALIDADE NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA 
CAUSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS 
DENEGADO. 1. Verifica-se o delito de falsidade ideológica quando os acusados, na elaboração de contrato 
social de empresa, inserem falsamente o nome de terceira pessoa na condição de sócia, mediante a promessa 
de pagamento da quantia mensal pelo "empréstimo do nome", com o fim de alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante, isto é, a condição de verdadeiros sócios e proprietários da empresa. (BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça – STJ. HC nº. 433024, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 
19.06.2018). 
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Já na esfera penal, a sonegação não está ligada necessariamente a ações ou omissões 

que atinjam diretamente o fato gerador da obrigação tributária: as condutas-meio previstas 

nos incisos I a V do art. 1º da Lei nº. 8.137/90 podem atingir diretamente o montante do 

tributo devido ao fisco, por exemplo, e devem ter como resultado a supressão ou redução 

do pagamento do tributo devido259.  

Em razão do recorte metodológico proposto na pesquisa, além do fato de que o art. 

1º, inciso II, da Lei nº. 8.137/90 já foi analisado em tópico anterior, apresentamos abaixo 

um quadro comparando as condutas previstas no art. 1º, inciso I, da Lei nº. 8.137/90 com 

a sonegação prevista no art. 71 da Lei nº. 4.502/64: 

 

QUADRO COMPARATIVO – REDAÇÃO DOS DISPOSITIVOS 

LEI Nº 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO 
DE 1964. 

 

LEI Nº 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 
1990 

Art. 71 Sonegação é tôda ação ou 
omissão dolosa tendente a impedir ou 
retardar, total ou parcialmente, o 
conhecimento por parte da autoridade 
fazendária: 

I – da ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária principal, sua 
natureza ou circunstâncias materiais; 

II – das condições pessoais do 
contribuinte, suscetíveis de afetar a 
obrigação tributária principal ou o 
crédito tributário correspondente.  

 

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

 I – omitir informação, ou prestar 
declaração falsa às autoridades 
fazendárias; 

 

 

Analisando detidamente os dois dispositivos, é possível compreender que, 

dependendo do caso em concreto, a omissão de informação às autoridades fazendárias, 

descrita no tipo penal, pode caracterizar uma omissão dolosa tendente a impedir ou 

retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da 

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Para tanto, a omissão deve 

atingir o fato relatado em documento próprio, e não o valor do tributo em si.  

 
259Essa afirmação não implica no reconhecimento de que a sonegação, em seu sentido penal, possui uma 

aplicação “ampla”, muito pelo contrário. Como vimos, o legislador penal criminaliza a supressão ou 
redução do tributo cometida apenas e tão somente por meio das condutas elencadas nos incisos I a V. 
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Do mesmo modo, a conduta prevista no tipo penal, omitir informação às 

autoridades fazendárias para suprimir ou reduzir tributo, pode corresponder à conduta 

prevista na lei tributária – omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou 

parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária das condições pessoais 

do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito 

tributário correspondente. Tudo dependerá do tipo de informação omitida. 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado à falsidade.  O ato de prestar declaração 

falsa às autoridades fazendárias pode impedir ou retardar, total ou parcialmente, o 

conhecimento por parte da autoridade fazendária, das condições pessoais do contribuinte, 

suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário 

correspondente. Tudo dependerá do tipo de declaração falsa que foi prestada pelo agente. 

Por outro lado, falsidades ou omissões dolosas que tenham como efeito suprimir ou 

reduzir o pagamento do valor devido a título de tributo, mas que não afetem o normal 

conhecimento do fato gerador do tributo, ou que não busquem esconder as condições 

pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação principal ou o crédito tributário 

correspondente, não configuram a hipótese prevista no art. 71 da Lei nº. 4.502/64 para 

qualificação da multa de ofício.  

Exatamente por essa razão, Lima Junior260 leciona que, no momento da subsunção 

do fato à norma qualificadora da multa de ofício, descabe ao aplicador da lei buscar por 

traços contidos na lei delitiva, devendo o seu trabalho se limitar a analisar o conceito de 

sonegação previsto na lei tributária. 

 

6.3. Do ponto de vista subjetivo: problemas relativos à transposição do conceito de 

dolo penal pelo CARF 

 

Como visto, os crimes contra a ordem tributária sempre dependerão do dolo do 

agente para sua caracterização, o que não ocorre com o ilícito administrativo tributário, que 

pode ser caracterizado mediante culpa do agente, tal como ocorre na aplicação da 

denominada “multa de ofício”, de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou 

contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e 

declaração inexata de tributos. 

 
260LIMA JUNIOR, João Carlos de. op. cit., p. 184-185. 
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Especificamente em relação ao caput do artigo 1º da Lei nº. 8.137/90, o agente deve 

ter o conhecimento e a vontade de suprimir ou reduzir o valor de um tributo, contribuição 

social ou acessórios, por meio de uma das condutas previstas nos incisos I a V do artigo 1º 

da Lei nº. 8.137/90. Sem que haja o conhecimento de que há um tributo devido e a intenção 

de suprimir ou reduzir o pagamento mediante uma das condutas previstas nesses incisos, 

inexistirá crime, por ausência de dolo.  

Na figura do art. 1º, inciso I, da Lei nº. 8.137/90, a relevância típica da conduta 

dependerá da constatação de que o agente agiu com consciência e vontade de omitir 

informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, suprimindo ou 

reduzindo o valor a título de pagamento de tributos, contribuições sociais ou acessórios que 

sabia devido. Isso significa dizer que a simples omissão do dever de prestar informações, 

por exemplo, desacompanhada de comportamentos inequivocamente direcionados a 

enganar o fisco visando o não pagamento ou o pagamento a menor do que é devido não 

pode ser considerada penalmente típica.  

Já no caso da conduta prevista no art. 1º, inciso II, da Lei nº. 8.137/90, o agente 

deve agir com consciência e vontade de fraudar a fiscalização inserindo elementos 

inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela 

lei fiscal para alcançar o resultado requerido pelo tipo.  

Desta forma, equívocos no lançamento de notas fiscais, desacompanhados da 

intenção de fraudar o recolhimento de impostos, não se amoldam à figura típica prevista 

no art. 1º, inciso II, da Lei nº. 8.137/90261.  

Além disso, como a correção e a completude das declarações tributárias prestadas 

ao fisco dependem de uma prévia qualificação jurídica da operação, eventual erro quanto 

à exatidão das informações apresentadas conduz a um erro sobre os elementos normativos 

 
261Nesse sentido, segue entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, 

de 08/09/2020: O delito de sonegação fiscal, previsto no art. 1º, II, da Lei n. 8.137/1990, exige, para sua 
configuração, que a conduta do agente seja dolosa, consistente na utilização de procedimentos (fraude) que 
violem de forma direta a lei ou o regulamento fiscal, com objetivo de favorecer a si ou terceiros, por meio 
da sonegação. Há uma diferença inquestionável entre aquele que não paga tributo por circunstâncias alheias 
à sua vontade de pagar (dificuldades financeiras, equívocos no preenchimento de guias etc.) e quem, 
dolosamente, sonega o tributo com a utilização de expedientes espúrios e motivado por interesses pessoais. 
6. Na hipótese, o quadro fático descrito na imputação é mais indicativo de conduta negligente ou 
imprudente. A constatação disso é reforçada pela delegação das operações contábeis sem a necessária 
fiscalização, situação que não se coaduna com o dolo, mas se aproxima da culpa em sentido estrito, não 
prevista no tipo penal em questão. 7. Recurso especial provido para absolver a acusada. (BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça – STJ. Sexta Turma, Recurso Especial nº. 1.854.893-SP, Relator: Ministro Rogerio 
Schietti Cruz, julgado em 08/09/2020). 
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do tipo penal do art. 1º, II, da Lei n. 8.137/90 e, portanto, a um erro de tipo, o que exclui o 

dolo, na forma do art. 20 do Código Penal. 

Não bastasse a impossibilidade de punir o crime tributário cometido mediante 

culpa, ou praticado em situações de erro inevitável, no que se refere aos ilícitos tributários 

dolosos, a identificação do dolo por parte das autoridades administrativas, de um modo 

geral, não se harmoniza com o que é exigido na esfera penal.  

Por características próprias do processo administrativo tributário, é comum o CARF 

utilizar de presunções para enquadrar determinadas condutas do contribuinte como dolosas 

e, portanto, “merecedoras” da aplicação da multa qualificada.  

No processo nº. 10380.724638/2017-12262, por exemplo, o dolo (em sua concepção 

penal) foi atribuído pelo CARF sob o argumento de que um Fundo de Investimento em 

Participação teria sido constituído com o objetivo principal de obter isenção da obrigação 

tributária com a venda de ativos. Não há na decisão qualquer referência ao papel das 

pessoas naturais relacionadas à operação contestada, à potencial consciência da ilicitude 

tributária, e nem a vontade de praticá-la: o dolo foi interpretado a partir da própria conduta 

do contribuinte (no caso, uma pessoa jurídica). 

Já no processo nº. 15758.000521/2010.61263 chama a atenção a utilização de uma 

definição de dolo que é também adotada na esfera penal e, ao mesmo tempo, a referência 

a critérios como reiteração da conduta do contribuinte e relevância dos valores envolvidos 

na autuação para fins de sua identificação: 

Vê-se que, para enquadrar determinando ilícito fiscal nos dispositivos 
dessa lei, há necessidade de que esteja indicado o dolo. O dolo, que se 
relaciona com a consciência e a vontade, é pressuposto de todos os tipos 
penais de que trata a Lei nº. 4.502/64, ou seja, a vontade de obtenção de 
um fim em desacordo com o ordenamento jurídico ao se praticar 
determinada conduta. Ou ainda, nos termos do inciso I do art. 18 do 
Código Penal (Decreto Lei nº. 2.848, de 7/12/1940), é doloso o crime 
quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. 

[...] 

Para identificação do dolo em termos tributários, é importante aferir o 
que é aceitável/razoável, para fins de convencimento da intenção de agir. 
E nesta aferição, são muito importantes os critérios de relevância 
(magnitude do que está em jogo) e de recorrência/reiteração (repetição 
ao longo do tempo) da conduta.  

 
262BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Processo nº. 

10380.724638/2017-12. Acórdão nº. 2301-005.930, 3ª Câmara, 1ª Turma Ordinária. Relatora Conselheira 
Juliana Marteli Fais Feriato, j. 14.03.2019. 

263BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Processo nº. 
15758.000521/2010-61. Acórdão nº. 2003-000.027, 3ª Turma Extraordinária. Relatora Conselheira Sheila 
Aires Cartaxo Gomes, j. 28.03.2019. 
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Certamente é natural que se cometam erros de razoável magnitude e, da 
mesma forma, é natural que se cometam erros durante um certo lapso de 
tempo. Não obstante, à medida que crescem a relevância e a duração da 
prática no tempo, decresce, na mesma medida, a probabilidade de ter sido 
premeditado ou intencional. São duas faces da mesma moeda: num lado 
está o erro, o equívoco; no outro a intenção (de fazer algo errado ou deixar 
de fazer algo certo a que se estava obrigado), a vontade de obtenção de 
um fim ao se praticar uma conduta.  

A combinação desses critérios também pode ser determinante: pode-se 
errar pouco durante muito tempo, assim como errar muito num curto 
espaço de tempo; agora errar durante muito tempo é algo que desafia o 
bom senso do homem comum.  

 

Maria Rita Ferragut264 concorda com esse tipo de critério utilizado pelo CARF para 

atribuição do dolo e propõe, inclusive, que, nos casos em que o dolo precisar ser comprovado, 

a prova não recaia sobre a intenção do contribuinte propriamente dita, mas sobre os fatos 

adjacentes à fraude, tais como a frequência, a voluntariedade, a complexidade e as 

consequências da infração, bem como sobre as características do agente que o praticou.  

Ferragut denomina esse critério de atribuição do dolo como “dinâmica de fraude” e 

analisa alguns fatos que, em seu entendimento, “contribuem fortemente para a tipificação 

da fraude”: (i) a demonstração da utilização, pelo sujeito passivo, de interposta pessoa, 

considerada como sendo a pessoa física ou jurídica que oculta, esconde, encobre o 

verdadeiro interessado no negócio; (ii) a reiteração de conduta por parte do contribuinte 

(que se distingue do erro esporádico)265; (iii) a divergência de informações prestadas aos 

Fisco federal, estadual e municipal; (iv) a “inércia” do contribuinte em comprovar a licitude 

de suas práticas nos casos de fraude (sendo possível, nesse caso, presumir a ocorrência da 

fraude); (v) a utilização comprovada de documento inidôneo pelo contribuinte; e (vi) a 

simulação de negócios jurídicos.  

 
264Para maiores detalhes, conferir: FERRAGUT, Maria Rita. Prova do dolo e responsabilidade tributária. 

Jota, 23 out. 2017. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/prova-do-dolo-e-
responsabilidade-tributaria-23102017. Acesso em: 24 mar. 2022. 

265Lima Junior tem posicionamento contrário ao de Ferragut e leciona, especificamente sobre a reiteração da 
conduta, que: “No sistema do direito tributário nacional, não há previsão de penalidade para a reincidência. 
Princípio basilar do direito tributário é a estrita legalidade, o qual toma vulto ao tratarmos das penalidades 
tributárias, considerando o caráter punitivo das multas e o avanço no patrimônio do contribuinte além da 
carga tributária devida. Aliás, na falta de norma sobre a reiteração, não nos são dados sequer elementos 
para a construção do sentido e alcance do conceito reiteração. Pergunta-se: Para ser reiterada, a conduta 
deve-se repetir em intervalos ininterruptos? Qual o prazo entre uma conduta e outra, para que possamos 
considerá-la ininterrupta? A falta de declaração reiterada deve se referir ao mesmo tributo? É necessário 
que a reiteração da falta de declaração se dê em diferentes exercícios, ou podemos considerar reiteradas 
faltas ocorridas dentro de um único período? Quantas infrações devem acontecer para caracterização da 
reiteração?”. (LIMA JUNIOR, João Carlos de. op. cit., p. 190-191). 
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Nota-se que o posicionamento da autora confunde os conceitos de “fraude” e “dolo”, 

o que não é admitido quando se trata dos crimes contra a ordem tributária, em que os atos 

fraudulentos (como a utilização comprovada de documento inidôneo, citada por Ferragut) 

são elementares do tipo penal, enquanto o dolo integra o elemento subjetivo do tipo. 

Diferentemente do que ocorre em âmbito administrativo-tributário, para fins de 

imposição de sanção criminal, é necessário comprovar em juízo (i) quanto à tipicidade 

objetiva, que os atos fraudulentos praticados por uma pessoa natural estão previstos nos 

incisos I a V da Lei n º. 8.137/90, e (ii) quanto à tipicidade subjetiva, que o agente conhecia 

todas as elementares criminosas do tipo penal no momento da prática delitiva e, ainda 

assim, optou por se comportar em desconformidade com a norma. 

Além disso, no campo do direito tributário, é comum a adoção de medidas de 

“praticabilidade266 da tributação, como a utilização de presunções, indícios, normas de 

simplificação, o uso de conceitos jurídicos indeterminados, a aplicação de cláusulas gerais, 

de normas em branco, de analogias, e de meios alternativos de solução de conflitos 

tributários267. Em âmbito penal, contudo, a presunção de dolo baseada exclusivamente em 

critérios fáticos é inaceitável, pois só a inocência se presume268.  

Soma-se a isso o fato de que, na esfera penal, não existe uma solução simplista para 

a delimitação do dolo, sobretudo em contextos empresariais complexos, em função da 

descentralização de funções e da divisão de trabalho que, naturalmente, impactam na 

 
266Sobre a praticabilidade da tributação, Paulsen traz a lição de que, para Misabel Derzi, esse seria um 

conceito amplo, genérico, e “significa apenas um nome para designar todos os meios, todas as técnicas 
usadas para possibilitar a execução e a aplicação das leis. Sem execução e sem aplicação, as leis não têm 
sentido; elas são feitas para serem obedecidas”. Segundo a autora, o legislador lança mão de presunções, 
ficções e padronizações em nome da praticabilidade, justamente para tornar viável a aplicação da lei 
tributária. Conferir: PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo, cit., p. 92. 

267Para maiores detalhes, conferir: COSTA, Regina Helena. Praticabilidade e justiça tributária. 
Exequibilidade de lei tributária e direitos do contribuinte. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. 

268Conforme adverte Zanoide de Moraes, a presunção de inocência como norma probatória “exige que o 
material probatório necessário para afastá-la seja produzido pelo órgão acusador de modo lícito e tenha 
conteúdo incriminador. No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas 
lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em todos os seus aspectos. 
Esse significado da presunção de inocência é objetivo e antecede, por motivos lógicos, o seu significado de 
‘norma de juízo’”. (MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: 
análise de sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. São Paulo: Lumen 
Juris, 2010. p. 538). O processo penal também não admite nenhum tipo de inversão de carga probatória, 
sendo censuráveis, sob pena de violação da presunção de inocência, todos os dispositivos legais nesse 
sentido. A esse respeito, conferir: LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 18. ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2021. p. 108. 
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fragmentação, segmentação, canalização e filtragem das informações necessárias para a 

tomada de determinada decisão pelo agente269. 

Por essa razão, no curso do processo, diante de uma situação concreta em que se 

busca identificar se existe alguém responsável pela prática de um crime contra a ordem 

tributária, é recomendável iniciar essa análise pelo seu início, ou seja, pela identificação da 

ação concreta realizada pelo contribuinte para identificar se essa ação se amolda às 

condutas fraudulentas descritas nos incisos I a V do art. 1º da Lei nº. 8.137/90. Somente 

depois de determinada qual foi a conduta desse sujeito, e se ela é típica do ponto de vista 

objetivo, é que se deve aferir o dolo.     

Ainda que se admita que não se pode adentrar na mente do agente para extrair a 

“vontade” de realizar os elementos do tipo penal270, é indispensável, na esfera penal, a 

demonstração de que o sujeito tinha o pleno conhecimento das circunstâncias objetivas do 

fato típico, não cabendo presumir a existência de dolo pela simples descrição da conduta 

ou dos seus efeitos. 

Circunstâncias como a reiteração da conduta do contribuinte, a personalidade do 

agente e as consequências do crime, na esfera penal-tributária, não estão relacionadas com 

a aferição do dolo do agente, tendo como reflexos, respectivamente, a possibilidade de se 

aplicar a regra do concurso material de crimes, a exasperação da pena271 e a potencial 

aplicação da circunstância agravante prevista no art. 12, inciso I, da Lei nº. 8.137/90272. 

Em suma, não se pode equiparar a realização da infração tributária, que é 

identificada em nível administrativo, e que segue legislação e procedimentos próprios do 

direito administrativo-tributário, com a prática do crime contra a ordem tributária previsto 

no art. 1º da Lei nº. 8.137/90. Tão pouco o dolo pode ser equiparado, pois o dolo que 

caracteriza o crime contra a ordem tributária implica o propósito de fraudar a Fazenda 

 
269A esse respeito, conferir: ESTELLITA, Heloísa. Responsabilidade penal de dirigentes de empresa por 

omissão: estudo sobre a responsabilidade omissiva imprópria de dirigentes de sociedades anônimas, 
limitadas e encarregados de cumprimento por crimes praticados por membros da empresa. São Paulo: 
Marcial Pons, 2017. p. 48. 

270Defendendo uma concepção de dolo desacompanhada do elemento volitivo, como “representação do 
perigo juridicamente desaprovado de realização de um tipo penal”, conferir: VIANA, Eduardo. Dolo como 
compromisso cognitivo. 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2017. 

271Conferir artigos 71 e 59 do Código Penal. 
272No âmbito dos crimes tributários previstos na Lei nº. 8.137/90, o valor do tributo, contribuição social ou 

acessórios reduzido ou suprimido, caso seja “relevante”, costuma ser considerado pelo Ministério Público 
como circunstância agravante, na forma do artigo 12, inciso I, da mesma Lei. 
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Pública, exteriorizado pela realização de atos voltados a este fim, descritos nos incisos I a 

V do tipo penal273.  

Por fim, na esfera penal, o dolo deve ser individualizado, ou seja, não se admite a 

atribuição do dolo de uma maneira coletiva. No campo tributário, porém, além da 

problemática relativa à atribuição do dolo penal à empresa (questão que já foi analisada em 

capítulo específico), é comum que o dolo seja analisado na perspectiva da pessoa jurídica 

contribuinte, sem a análise individualizada das condutas praticadas pelas pessoas naturais 

a ela relacionadas274, com a consequente imposição da responsabilidade na forma do art. 

135, inciso III, do CTN275. 

 

6.4. Outras questões de ordem prática 

 

Além da assimetria de conceitos explicitada nos tópicos anteriores, outras questões 

contribuem para o entendimento de que não se pode traçar uma relação necessária entre as 

hipóteses qualificadoras da multa de ofício e os crimes previstos no art. 1º, incisos I e II, 

da Lei nº. 8.137/90. 

Em primeiro lugar, no ordenamento jurídico brasileiro, a competência legislativa 

para tratar de sanções tributárias e penais é diferente: as sanções tributárias submetem-se 

ao CTN e às respectivas legislações ordinárias, editadas por cada ente competente para 

instituição do tributo. Já os crimes são regidos exclusivamente por legislação federal, e 

estão submetidos a regras gerais previstas no Código Penal. 

Outro ponto que merece destaque é o fato de que as sanções criminais possuem uma 

reprovabilidade maior e por isso impõem penas mais severas, inclusive, restritivas de 

liberdade, devendo por isto serem atribuídas pelo Poder Judiciário, após o contraditório 

judicial, ao passo que as infrações administrativas prestam-se a dar efetividade às 

obrigações tributárias, o que permite que elas sejam impostas pelo próprio ente tributante, 

que compõe a relação jurídico-tributária, sem a necessária participação do Poder Judiciário 

ou do Ministério Público276.  

 
273BITENCOURT, Cezar Roberto; MONTEIRO, Luciana de Oliveira. op. cit., p. 49. 
274Como exemplo, podemos citar o processo nº. 19515.720927/2017-44, Acórdão nº. 1302-003.436, 3ª 

Câmara, 2ª Turma Ordinária. Relator Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, j. 20.03.2019. 
275Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias 

resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. 

276FAJERSZTAJN, Bruno. op. cit., p. 89. 
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Além disso, as sanções penais não são comunicáveis, sendo imputáveis apenas ao 

autor do delito, ao contrário das sanções administrativas, que podem ser objeto de sucessão, 

conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça277. 

Por fim, analisando esse tema sob a perspectiva de escolha do legislador, Daniel 

Neto compreende que foi feita uma opção pela criação de conceitos autônomos de fraude 

e sonegação para ambas as esferas, tanto é verdade que, ao estabelecer as hipóteses para 

qualificação da multa de ofício na Lei nº. 9.430/96, o legislador escolheu fazer referência 

às definições tributárias constantes da Lei nº. 4.502/64, ao invés de utilizar os conceitos 

penais da Lei nº. 8.137/90. Do mesmo modo, ao disciplinar o envio da Representação Fiscal 

para Fins Penais ao Ministério Público Federal no art. 83 da mesma Lei, visando a apuração 

de potenciais crimes tributários, o legislador fez remissão expressa aos tipos descritos 

penais descritos na Lei n. 8.137/1990 (além dos crimes contra a Previdência Social 

previstos nos arts. 168-A e 337-A do Código Penal).278 

 

6.5. Posicionamento pessoal 

 

Especificamente em relação às operações consideradas abusivas na esfera 

tributária, as autoridades fiscais e o Ministério Público tendem a associar as penalidades 

apuradas na esfera administrativa-tributária à prática do crime previsto no artigo 1º da Lei 

nº. 8.137/90, em especial nos seus incisos I e II. 

Ocorre que não se pode confundir a ineficácia dessas operações perante o Fisco 

com a ilicitude, muito menos do ponto de vista penal.  

Em diversas situações de planejamento tributário, o contribuinte não omite 

informações ou pratica falsidades com o objetivo de suprimir ou reduzir o pagamento de 

tributo. Muito pelo contrário: as operações são realizadas de modo lícito, sem qualquer 

violação direta de dispositivo legal. Mais do que isso, não há a intenção de enganar o Fisco 

em tais casos, já que as operações são realizadas “às claras”, e todos os documentos 

exigíveis são apresentados justamente para fundamentar o seu direito de se beneficiar da 

 
277Súmula 554 do STJ: Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não 

apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos 
geradores ocorridos até a data da sucessão. 

278DANIEL NETO, Carlos Augusto. op. cit., p. 161-162. 
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estrutura tributária que foi montada. Aliás, em muitos casos, o Fisco só obtém 

conhecimento da operação em razão dos elementos fornecidos pelo próprio contribuinte279.  

Analisando a experiência estrangeira, encontramos países como a Itália que deixam 

claro esse entendimento de que não cabe enquadrar as situações de planejamento 

considerado abusivo pelo Fisco em prática de crime contra a ordem tributária. No Decreto 

Legislativo nº. 128, publicado em 05/08/2015, foi inserido o Art. 10-bis no “Estatuto de 

Direitos do Contribuinte”, que disciplina os temas do abuso de direito e da elusão tributária. 

Nesse artigo, há um dispositivo expresso indicando que, em tais hipóteses, as condutas 

adotadas pelo contribuinte não são puníveis na esfera penal, sendo admitida apenas a 

aplicação de sanções fiscais administrativas280:  

Art. 10-bis. Disciplina o abuso de direito ou elusão fiscal (1). 
Em vigor desde 01/01/2016 
Modificado por: Decreto legislativo de 24/09/2015 n. 156 Artigo 7 
13. As operações abusivas não dão espaço a fatos puníveis ao abrigo da 
lei penal tributária. A aplicação de sanções fiscais administrativas 
permanece inalterada.  

 

Na Espanha, merece referência o entendimento da doutrina no sentido de que, se os 

tribunais qualificarem os atos e negócios jurídicos praticados pelo contribuinte como 

fraude à lei tributária (atualmente denominado “conflito na aplicação de lei tributária”), 

não cabe a imposição de eventuais sanções criminais281.  

No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal Constitucional Espanhol na 

sentença 120/2005, considerada até hoje um importante precedente sobre o tema282. Na 

 
279GRECO, Marco Aurélio. op. cit., p. 399. 
280No original: Art. 10-bis. Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale (1). In vigore dal 01/01/2016. 

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156, Articolo 7. 13. Le operazioni abusive non danno 
luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni 
amministrative tributarie. 

281“El fraude de ley es producto de una deficiencia legal o de técnica legislativa. Y no hay otra cosa en él que 
un concurso de normas cuya solución puede ser la que le dé la Administración tributaria, pero sin que ello 
implique apreciar una defraudación en quien optó por la norma preterida por la Administración. Así se 
expresa en el proprio art. 15 LGT, que ya ni siquiera habla de supuestos de fraude de ley, sino de conflicto 
en la aplicación de la norma tributaria, estableciendo las reglas a aplicar en tal caso. Completamente 
diferente es el acto o negocio simulado. Aquí se falsea la realidad para que con la simulación se aplique 
una norma que no corresponde aplicar. Bajo la apariencia de un negocio determinado se oculta en realidad 
un negocio sin causa alguna o bien un negocio que si la tiene pero que es completamente diferente a aquélla 
que pretende alegarse (simulación absoluta y simulación relativa). En toda simulación se pretende ocultar 
la verdadera causa del negocio que se celebra entre las partes y de este modo ocultar el hecho que debe dar 
objeto a una tributación concreta. Y esto sí es delito”. (MATA BARRANCO, Norberto J. de la; DOPICO 
GÓMEZ-ALLER, Jacobo; LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio; NIETO MARTÍN, Adán. Derecho 
penal econômico y de la empresa. Madrid: Dykinson, 2018. p. 544). 

282ESPANHA. Tribunal Constitucional – Sala Segunda - STC 120/2005, 10 de mayo de 2005. Disponível 
em: https://vlex.es/vid/2002-f-b-254855. Acesso em: 24 jul. 2022. Para maiores detalhes, conferir também: 
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decisão, a corte espanhola deixa claro que a figura da fraude à lei (fiscal ou de outra 

natureza) não dá lugar à tipicidade do crime tributário, pois seu significado nada tem a ver 

com os conceitos de fraude próprios do Direito Penal, já que não há “ocultação fática”, 

falseamento ou violação direta de dispositivo. Segundo o Tribunal, a identificação de delito 

fiscal em tais casos viola o princípio da legalidade e representa “analogia in malam 

partem”: 

el concepto de fraude de ley (tributaria o de otra naturaleza) nada tiene 
que ver con los conceptos de fraude o de defraudación propios del 
Derecho penal ni, en consecuencia, con los de simulación o engaño que 
les son característicos. La utilización del término "fraude" como 
acompañante a la expresión "de Ley" acaso pueda inducir al error de 
confundirlos, pero en puridad de términos se trata de nociones 
esencialmente diversas. En el fraude de Ley (tributaria o no) no hay 
ocultación fáctica sino aprovechamiento de la existencia de un medio 
jurídico más favorable (norma de cobertura) previsto para el logro de un 
fin diverso, al efecto de evitar la aplicación de otro menos favorable 
(norma principal). Por lo que se refiere en concreto al fraude de Ley 
tributaria, semejante "rodeo" o "contorneo" legal se traduce en la 
realización de un comportamiento que persigue alcanzar el objetivo de 
disminuir la carga fiscal del contribuyente aprovechando las vías 
ofrecidas por las propias normas tributarias, si bien utilizadas de una 
forma que no se corresponde con su espíritu. De manera que no existe 
simulación o falseamiento alguno de la base imponible, sino que, muy al 
contrario, la actuación llevada a cabo es transparente, por más que pueda 
calificarse de estratagema tendente a la reducción de la carga fiscal; y 
tampoco puede hablarse de una actuación que suponga una violación 
directa del ordenamiento jurídico que, por ello mismo, hubiera que 
calificar per se de infracción tributaria o de delito fiscal. Por ello mismo, 
la consecuencia que el art. 6.4 del Código civil contempla para el 
supuesto de actos realizados en fraude de Ley es, simplemente, la 
aplicación a los mismos de la norma indebidamente relegada por medio 
de la creación artificiosa de una situación que encaja en la llamada 
"norma de cobertura"; o, dicho de otra manera, la vuelta a la normalidad 
jurídica, sin las ulteriores consecuencias sancionadoras que generalmente 
habrían de derivarse de una actuación ilegal. 

 

Analisando esse tema, Ferré Olívé compreende que a fraude à lei ou o conflito na 

aplicação de leis tributárias é um problema único e exclusivamente tributário, que se 

resolve através dos seus mecanismos de infração e sanção. Além disso, as normas 

reguladoras da fraude à lei e da simulação não integram o tipo penal de defraudação. Por 

essa razão, o autor sustenta que o juiz criminal deve constatar se a conduta praticada se 

 
BACIGALUPO, Silvina. Límites entre el ahorro fiscal y la defraudación punible: las actuaciones en fraude 
a la ley tributaria. Revista de Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Uruguay, n. 4, 
p. 11-33, 2009. 



111 

ajusta ou não aos elementos do tipo penal, independentemente da valoração realizada na 

esfera administrativa283. 

Ferré Olivé ainda observa que, mesmo a identificação da prática de simulação, 

prevista no art. 16 da Lei Geral Tributária284, não dá espaço a uma tipificação automática 

do crime de defraudação285, pois o enquadramento penal desta conduta requer o 

preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 305.1 do Código Penal 

Espanhol. 

Diante de tudo o que foi exposto até aqui, compreendemos que eventuais 

desconsiderações de operações tributárias adotadas por contribuintes, decorrentes de atos 

cometidos em suposta fraude à lei, abuso de direito ou em qualquer outro ilícito não penal, 

podem estar sujeitas somente a penalidades previstas na legislação tributária, e desde que 

os fatos sejam enquadráveis nas modalidades dessas infrações.  

E isto porque os tipos penais previstos no art. 1º incisos I e II da Lei nº. 8.137/90 

exigem a prática de condutas fraudulentas específicas, que devem ser interpretadas de 

maneira restrita pelo aplicador da lei.  

A divergência sobre a qualificação jurídica de fatos devidamente declarados pelo 

contribuinte, muito comum nos casos de planejamento tributário classificados como 

abusivos, não foi eleita pelo legislador como hipótese incriminadora. Da mesma forma, os 

conceitos de fraude à lei e abuso de direito não são abrangidos pela lei penal e, portanto, 

não podem fundamentar a imposição de responsabilização criminal. 

Além disso, no que se refere à tipicidade subjetiva, por uma escolha do legislador, 

não existe previsão de crime contra a ordem tributária na modalidade culposa, o que 

significa dizer que o descumprimento de obrigações tributárias por negligência, 

imprudência e imperícia só encontra repressão na esfera tributária (mediante a aplicação 

da multa de ofício de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos 

 
283Em suas exatas palavras: “El Juez penal, por lo tanto, antes debía y ahora debe constatar conforme a los 

criterios del CP y de la LEC el cumplimento de todos y cada uno de los requisitos penales y procesales 
para imponer la pena, con independencia de estar ante un conflicto en la aplicación de leyes tributarias o 
una simulación. (…). Esencialmente, el juzgador penal debe constatar si ha existido una defraudación 
entendida como ocultación o desfiguración de bases tributarias, lo que no suele darse en el supuesto de 
fraude de ley”. FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos. op. cit., p. 72-73. 

284No original: Artículo 16. Simulación. 1. En los actos o negocios en los que exista simulación, el hecho 
imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes. 2. La existencia de simulación será 
declarada por la Administración tributaria en el correspondiente acto de liquidación, sin que dicha 
calificación produzca otros efectos que los exclusivamente tributarios. 3. En la regularización que proceda 
como consecuencia de la existencia de simulación se exigirán los intereses de demora y, en su caso, la 
sanción pertinente. 

285Conferir: FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos. op. cit., p. 74. Tradução livre. 
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casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e declaração inexata 

de tributos). 

Há que se ressaltar também que, hipóteses de erro quanto a correção e a completude 

das declarações tributárias prestadas ao fisco podem conduzir a um erro sobre as 

elementares do tipo penal do art. 1º, II, da Lei n. 8.137/90, afastando o dolo da conduta. 

Em alguns cenários, a própria culpabilidade também pode ser afastada, caso o contribuinte 

atue em erro de proibição inevitável. 

Vale ressaltar também que, em um planejamento tributário, o simples fato de o 

contribuinte querer realmente realizar determinada operação para obter economia de 

tributos não configura o dolo penal exigido para fins de tipificação dos crimes previstos no 

art. 1º, incisos I e II, da Lei nº. 8.137/90.  

Não se pode confundir a finalidade de um ato com o dolo de praticar este mesmo 

ato, pois a finalidade corresponde a um objetivo, a um resultado, à consequência que se 

busca obter com a realização de um ato, ao passo que, no Direito Penal, o dolo é entendido 

tradicionalmente como o conhecimento e a vontade de realizar o tipo objetivo286.  

No caso dos crimes contra a ordem tributária previstos no art. 1º, incisos I a II, da 

Lei nº. 8.137/90, o dolo que caracteriza essas condutas típicas implica o propósito de 

fraudar a Fazenda Pública, exteriorizado pela realização de atos voltados a este fim, 

descritos em tais incisos. 

Em suma, os crimes contra a ordem tributária devem ser interpretados de maneira 

restrita e técnica, pois a analogia prejudicial ao agente é absolutamente proibida pelo 

Direito Penal. Além disso, o princípio da legalidade pressupõe um mínimo de determinação 

das proibições ou comandos da lei penal cuja ausência impede o conhecimento dos tipos 

legais e das sanções penais, em nítida violação ao artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição 

Federal287.  

 

  

 
286GRECO, Marco Aurélio. op. cit., p. 276-279. 
287Nesse sentido: SANTOS, Juarez Cirino dos. op. cit., p. 44-45. 



113 

7. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DOS CASOS 

 

Caso 1 

Os acionistas da empresa A são, também, controladores da empresa B e, em 

assembleia realizada em 01/06/2002, resolveram constituir a empresa C. 

Em 05/08/2002, em operação de aumento de capital, os acionistas subscreveram 

participação na empresa C com ações da empresa B sendo que, em razão desta subscrição, 

houve a contabilização de ágio em C. No dia seguinte, 06/08/2002, a empresa C foi 

incorporada pela empresa B, operacional, levando o ágio para a contabilidade de B. Tal 

ágio foi amortizado fiscalmente nos anos seguintes pela empresa B.  

O Diretor de Investimentos e o Diretor Financeiro da empresa A determinaram e 

aprovaram a realização de tais operações. 

Apesar de a empresa C ter sido constituída em junho de 2002, ela não praticou 

qualquer ato vinculado ao seu objeto social até a data de sua incorporação. 

Todos os atos societários e contábeis foram registrados e comunicados aos entes 

competentes. 

Ocorre que, de acordo com a Receita Federal, essa operação foi articulada para criar 

formalmente uma situação que se enquadrasse na possibilidade de deduzir despesas de 

amortização de ágio, advindas com a publicação da Lei nº. 9.532/97.  

Segundo a fiscalização, a proximidade temporal entre os atos, com a extinção da 

empresa C por incorporação, logo após a subscrição de seu capital, revelaria que nunca 

houve a real intenção de se constituir a empresa C para atuar em conformidade com seu 

objetivo social, mas, sim, “de criar uma sociedade efêmera, de passagem, que 

possibilitasse um registro de ágio a ser amortizado por empresa do grupo”. 

Tal prática, para o Fisco, indicaria que a constituição e posterior incorporação da 

empresa C por B foram meras simulações com o objetivo de criar despesas de amortização 

de ágio para deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social. 

Além disso, os atos praticados pelos acionistas seriam fraudulentos, na forma do art. 72 da 

Lei nº. 4.502/64, indicando a prática de crime contra a ordem tributária previsto na Lei nº. 

8.137/90.  
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Por todas essas razões, a amortização do ágio foi considerada indedutível pelo 

Fisco, e a empresa A foi autuada pela Receita Federal com a exigência do recolhimento do 

IRPJ e da CSLL, além da imposição de multa qualificada de 150%.  

Ao apresentarem defesa administrativa, os Diretores argumentaram que os atos de 

constituição e de incorporação da empresa C fizeram parte de um processo de 

reorganização do grupo, e que as operações foram divulgadas aos órgãos competentes, e 

realizadas em adequação com as regras legais. 

O CARF, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, 

apenas para afastar a multa qualificada, reduzindo-a de 150% para 75%, reconhecendo que 

não houve dolo específico/fraude nos procedimentos levados a efeito pelos Diretores 

quando da constituição e incorporação da empresa C.  

Em decorrência do encerramento do processo administrativo tributário e da 

inscrição do débito em dívida ativa, foi encaminhada Representação Fiscal Para Fins Penais 

ao Ministério Público Federal para apuração do crime contra a ordem tributária previsto no 

artigo 1º, inciso II, da lei nº. 8.137/90. 

Ainda que a defesa dos Diretores tenha alegado em sede de inquérito policial a 

atipicidade dos fatos, na medida em que o CARF reconheceu a ausência de dolo, o Diretor-

Presidente e o Diretor-Financeiro da empresa autuada foram denunciados pelo crime 

previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei nº. 8.137/90. Há responsabilidade penal dos 

Diretores? 

Do ponto de vista objetivo: independentemente do posicionamento que se tenha 

quanto à dedutibilidade do ágio nessa operação, os atos praticados pelos Diretores não se 

amoldam à conduta típica do art. 1º, inciso II, da Lei nº. 8.137/90, pois não restou 

demonstrada a prática de fraude à fiscalização tributária mediante a inserção de elementos 

inexatos, ou a omissão de operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido 

pela lei fiscal. Não foram inseridos elementos inexatos em documentos ou livros fiscais 

que pudessem impactar no valor final devido ao Fisco a título de tributos. Na perspectiva 

dos Diretores, a contabilidade está correta, os dados inseridos nos Livros Diário e Razão 

são, portanto, “exatos”, e encontram fundamento em lei vigente à época da operação. 

Também não foi praticada omissão de operação de qualquer natureza em documentos ou 

livros fiscais visando a redução ou o não pagamento de tributos, pois todos os atos 

envolvidos na operação (constituição da empresa, subscrição de cotas, contabilização do 
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ágio e incorporação com dedução de despesas) foram registrados e comunicados ao Fisco 

justamente para fundamentar esse aproveitamento fiscal.  

A fraude prevista no tipo penal do art. 1º, II, da Lei nº 8.137/1990 exige mais do 

que uma simples divergência de interpretação da norma tributária; exige que o sujeito 

passivo pratique atos ou manobras enganosas que tenham como finalidade induzir em erro 

a administração tributária para lograr a evasão, no todo ou em parte, do tributo devido. É 

fundamental, portanto, que a ação seja enganosa e tenha por objetivo simular a existência 

de fatos que não existem, ou ocultar a realidade de fatos existentes. 

Do ponto de vista subjetivo: o tipo em análise exige que os autores atuem com dolo. 

Para que o dolo esteja configurado, o agente deve querer ou assumir o risco de produzir o 

resultado lesivo (art. 18, inciso I, CP). Além disso, o autor deve conhecer todas as 

elementares do tipo penal (art. 20, caput, CP). No caso, não houve dolo em fraudar o Fisco. 

Os Diretores realizaram a amortização do ágio baseados em permissivo legal vigente à 

época dos fatos (Lei nº. 9.532/97), interpretando-o de maneira razoável e expondo todos os 

fatos, como efetivamente ocorreram, às autoridades fiscais – que, por sua vez, divergiram 

quanto à interpretação da norma. Os Diretores, portanto, não atuaram com vontade de 

realizar o tipo objetivo, induzindo o Fisco em erro quanto à existência da obrigação 

tributária. 

Solução: Os Diretores não poderão ser responsabilizados penalmente.  

 

Caso 2 

O Diretor Presidente e o Diretor Financeiro da empresa A determinaram e 

aprovaram a aquisição da empresa B e de outras cinco empresas por ela controladas no ano 

de 2010. Ocorre que, de acordo com a Receita Federal, após a incorporação societária, os 

dois Diretores teriam determinado a amortização do ágio pago na operação de maneira 

irregular nos balanços correspondentes à apuração do seu lucro real, reduzindo, com isso, 

o valor do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e da Contribuição Social Sobre 

o Lucro Líquido (“CSLL”) devidos durante o período de outubro de 2010 a dezembro de 

2013.  

Segundo a Receita Federal, a irregularidade fiscal estaria demonstrada porque, para 

a concretização da aquisição da empresa B, os Diretores determinaram que a empresa A 

contratasse a elaboração de um parecer de consultoria contábil inidôneo para criar 

fundamento legal para poder amortizar o ágio decorrente da operação. Essa irregularidade 
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teria sido comprovada após uma perícia ter analisado a operação e constatado que as 

despesas com a aquisição do grupo empresarial foram manipuladas, retratando um valor 

50% a maior. 

Os Diretores consultaram contadores e advogados que os aconselharam a não seguir 

com esse expediente em razão dos riscos de uma fiscalização identificar a irregularidade 

da operação com a finalidade de enganar o Fisco e glosar indevidamente despesas para 

reduzir o pagamento de tributos. 

Apesar disso, os Diretores optaram por seguir com o expediente, simulando uma 

projeção de rentabilidade futura totalmente incompatível com o negócio praticado. Para 

tanto, foram inseridos na Declaração de Rendimentos de Pessoa Jurídica, no Livro de 

Apuração do Lucro Real, no Livro Diário e no Livro Razão da empresa informações 

inverídicas sobre o valor da aquisição. 

Tal prática, para o Fisco, teria violado os artigos 385 e 386 do Decreto nº. 

3.000/99288. Além disso, os atos praticados pelos Diretores da empresa seriam fraudulentos, 

indicando a prática de crime contra a ordem tributária.  

Por todas essas razões, a empresa A foi autuada pela Receita Federal, com a 

exigência do recolhimento do IRPJ e da CSLL, além da imposição de multa qualificada de 

150%.  No auto de infração, o Diretor Presidente e o Diretor Financeiro foram apontados 

como responsáveis solidários, na forma do artigo 135 do CTN. 

Apesar de a empresa A e os Diretores terem tentado demonstrar em suas defesas 

que o estudo de avaliação da empresa incorporada com base em sua rentabilidade futura 

era idôneo, e que os valores inseridos nos documentos fiscais refletiam a realidade 

financeira e contábil das empresas adquiridas, o CARF, por maioria de votos, não deu 

provimento ao Recurso Voluntário interposto, mantendo integralmente a autuação. Diante 

deste cenário, a empresa A optou por desistir da discussão na esfera administrativa, 

ajuizando uma ação anulatória para discutir judicialmente a autuação.  

Em decorrência do encerramento do processo administrativo tributário e da 

inscrição do débito em dívida ativa, foi encaminhada Representação Fiscal Para Fins Penais 

ao Ministério Público Federal para apuração de crime contra a ordem tributária. Na RFFP, 

foi consignado que os contribuintes inseriram informações incorretas nos documentos 

fiscais entregues ao Fisco. 

 
288Tais dispositivos regulavam a matéria à época dos fatos, prevendo como requisitos para amortização do 

ágio: a aquisição de participação societária; o custo da participação societária ser superior ao valor contábil 
do patrimônio líquido adquirido; o ágio ser fundamentado em expectativa de rentabilidade futura; e a 
participação societária ser liquidada mediante incorporação, fusão ou cisão. 
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Ao final, o Diretor-Presidente e o Diretor-Financeiro foram denunciados pelo crime 

previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei nº. 8.137/90. Há responsabilidade penal dos 

Diretores? 

Do ponto de vista objetivo: Independentemente do posicionamento que se tenha 

quanto à aplicação de multa qualificada no caso em concreto, os fatos narrados se amoldam 

à conduta descrita no art. 1º, inciso II, da Lei nº. 8.137/90, na medida em que o Diretor 

Presidente e o Diretor Financeiro da empresa A prestaram informações inexatas às 

autoridades fazendárias, notadamente no que se refere às despesas incorridas com a 

aquisição do grupo empresarial controlado por B, com o objetivo de reduzir a base de 

cálculo do IRPPJ e da CSLL. Essas informações inverídicas foram inseridas na Declaração 

de Rendimentos de Pessoa Jurídica, no Livro de Apuração do Lucro Real, no Livro Diário 

e no Livro Razão da empresa, com o objetivo de enganar o fisco e reduzir o pagamento de 

tributos. Trata-se, aqui, da prática de manipulação de informações contábeis relativas ao 

ágio gerado com a aquisição do grupo de empresas, e da inserção destas informações 

inverídicas nos documentos exigidos pelo Fisco. Não se está diante de uma mera 

divergência quanto à qualificação jurídica de fatos relevantes do ponto de vista tributário 

(conduta atípica), mas, sim, da prática da fraude prevista no art. 1º, inc. II, da Lei nº. 

8.137/90.   

Do ponto de vista subjetivo: o tipo em análise exige que os autores atuem com dolo. 

Para que o dolo esteja configurado, o agente deve querer ou assumir o risco de produzir o 

resultado lesivo (art. 18, inciso I, CP). Além disso, o autor deve conhecer todas as 

elementares do tipo penal (art. 20, caput, CP). No caso, os Diretores deliberadamente 

agiram para inserir informações inverídicas em documentos e livros exigidos pelo Fisco, 

com o objetivo de manipular a base de cálculo do IRRPJ e CSLL, tanto assim que 

consultaram contadores e advogados que os aconselharam a não seguir com esse 

expediente em razão dos riscos de uma fiscalização identificar a irregularidade da operação 

com a finalidade de enganar a administração tributária para glosar indevidamente despesas 

e reduzir o pagamento de tributos. Não há espaço para se alegar que os Diretores incorreram 

em erro de tipo, na forma do disposto no caput do art. 20 do Código Penal. Também não é 

possível argumentar que os Diretores tenham atuado em erro de proibição. 

Solução: Os Diretores poderão ser responsabilizados penalmente.  
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8. SÍNTESE DAS PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a criminalização das condutas ligadas ao 

chamado “planejamento tributário” sob o contexto da imposição da denominada “multa 

qualificada”, prevista no artigo 44, parágrafo 1º, Lei nº. 9.430, para demonstrar que os tipos 

penais estabelecidos na Lei nº. 8.137/90 possuem definições distintas das condutas de 

sonegação, fraude e conluio previstas na Lei nº. 4.502/64. 

Considerando-se a análise até aqui traçada e as conclusões intermediárias 

elaboradas ao final de cada um dos capítulos, optou-se por reiterar neste tópico conclusivo 

apenas os principais pontos identificados no estudo: 

1. O objetivo de não pagar, reduzir ou postergar o dever tributário deve ser 

irrelevante quando se analisa se um planejamento tributário é abusivo ou não, pois todo 

planejamento tributário tem como finalidade primária não pagar, reduzir ou postergar o 

dever tributário. 

2. Nos casos de verdadeiro planejamento tributário, o contribuinte estrutura a sua 

atividade econômica com o objetivo de obter uma economia fiscal que seja possível por 

meios legais ou que, pelo menos, se supõe seriam legais, com base em fundamentos 

condizentes com uma interpretação razoável e possível da lei. 

3. O conceito de planejamento tributário abusivo não abrange a prática de atos 

evasivos por parte do contribuinte pois cometer evasão fiscal não é “planejar”.  

4. A prática de evasão fiscal não corresponde, necessariamente, à prática de um 

crime tributário, pois os atos de evasão podem decorrer de ilícitos civis, administrativos ou 

estritamente tributários.  

5. A licitude do ato praticado será, sempre, o principal aspecto a ser considerado 

para se diferenciar a elisão da evasão. Apesar disso, dentro da categoria da evasão, existem 

diversos graus de ilicitude que poderão ser cometidas pelo contribuinte que, não 

necessariamente, tipificarão os crimes previstos na lei nº. 8.137/90.  

6. A imposição da multa qualificada se tornou muito comum no contexto de 

controle do planejamento tributário pelo Fisco. No entanto, não se pode confundir a 

ineficácia dessas operações perante o Fisco com a ilicitude, muito menos do ponto de vista 

penal.  
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7. Em âmbito administrativo tributário, a multa qualificada tem como objetivo punir 

o contribuinte de maneira mais gravosa em função da maior reprovabilidade da conduta, 

eis que, dolosamente, ele atua no sentido de descumprir obrigação tributária sabidamente 

devida, mediante a prática de atos essencialmente fraudulentos definidos nos arts. 71, 72 e 

73 da Lei nº. 4.502/64. 

8. Para as hipóteses de descumprimento de obrigação tributária decorrentes de 

equívocos, incompreensão da legislação pertinente ou qualquer outro ato praticado com 

imperícia, imprudência e negligência, existe a previsão legal de aplicação da multa de 

ofício de 75% do tributo que deixou de ser pago ou de ser declarado (ou declarado de forma 

inexata) pelo contribuinte. 

9. Em relação ao ágio interno, objeto de estudo em função do recorte proposto na 

pesquisa, a maioria das autuações fiscais em que se questiona essa amortização se refere 

ao período anterior à edição da Lei nº. 12.973/2014, porque não havia previsão expressa na 

legislação tributária que restringisse o reconhecimento do ágio em operações relacionadas 

a empresas de um mesmo grupo econômico. 

10. Em relação à amortização de ágio por meio de empresas veículo, o Fisco passou 

a questionar esse tipo de aquisição entendendo que essas empresas teriam uma natureza 

claramente simulada e fraudulenta, na forma do 72 da Lei nº. 4.502/64. Em diversas 

decisões, o Fisco parece compreender que a incorporação societária em tais casos é baseada 

em atos fraudulentos, e realizada com o único objetivo de se obter vantagem final, o que 

não seria permitido pelo ordenamento jurídico. 

11. Nas operações envolvendo amortização de ágio, se tornou comum a 

desconsideração dos efeitos fiscais dessas operações e a imposição de multa qualificada, 

além da formalização de Representação Fiscal para Fins Penais visando a apuração dos 

crimes contra a ordem tributária previstos no art. 1º, incisos I e II, em razão de uma suposta 

supressão fraudulenta do pagamento de tributos.  

12. Apesar de identificarmos uma tendência recente de se reconsiderar a 

qualificação da multa na esfera administrativa tributária nos casos de amortização de ágio, 

mantendo somente a aplicação da multa de 75% do tributo que deixou de ser pago ou de 

ser declarado (ou declarado de forma inexata) pelo contribuinte, RFFPs que haviam sido 

elaboradas à época da autuação fiscal continuam sendo encaminhadas ao Ministério 

Público Federal após a inscrição do débito em dívida ativa para apuração de crime contra 

a ordem tributária. 
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13. Especificamente em relação ao crime previsto no caput do artigo 1º da Lei n. 

8.137, o legislador prevê a necessidade de haver supressão ou redução de tributo, 

contribuição social ou acessórios, mediante a prática de uma das condutas fraudulentas 

previstas nos incisos I a V (também denominadas “ações-meio), ou seja, a supressão ou 

redução de valor devido a título de tributo obtida por qualquer outro meio que não esteja 

previsto em uma das condutas não configura o tipo penal em questão. Além disso, as 

“ações-meio”, como elementos do crime de supressão ou redução do valor devido, devem 

sempre ser enganosas, tendo como objetivo induzir o Fisco em erro. 

14. Para caracterização do tipo penal previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº. 8.137/90 

na modalidade “omissão de informação”, deve existir uma norma jurídica que imponha ao 

contribuinte o dever de prestar informação de natureza fiscal às autoridades fazendárias. 

Além disso, a informação omitida deve ser relevante do ponto de vista tributário. Para que 

a declaração falsa integre o tipo penal do art. 1º, inciso I, da Lei nº. 8.137/90, ela deve dizer 

respeito a fatos juridicamente relevantes, e ser capaz de impedir a apuração ou reduzir o 

valor devido ao Fisco a título de tributo, contribuição social ou acessórios, do contrário, o 

crime será atípico. 

15. “Inserir elementos inexatos”, expressão referenciada no inciso II do art. 1º da 

Lei nº. 8.137/90, é a conduta fraudulenta de fazer o lançamento de um dado incorreto, que 

não corresponde à realidade. A incorreção ou inexatidão, nesse caso, deve se relacionar aos 

fatos com repercussão tributária, e não ao significado jurídico desses fatos, pois o 

contribuinte não pode ser responsabilizado criminalmente apenas porque não interpretou a 

lei tributária “exatamente” como o Fisco espera, do contrário, a Administração Tributária 

poderia lançar e cobrar tributos a seu modo, e como bem entender. 

16. A expressão “omitir operação” nada mais é do que a conduta fraudulenta de não 

lançar informação quanto ao negócio ou ato praticado, e que deveria constar em documento 

ou livro exigido pela lei fiscal, por ser relevante do ponto de vista tributário.  

17. Para que a conduta do agente se amolde ao tipo objetivo do crime previsto no 

art. 1º, inciso II, da Lei nº. 8.137/90, é preciso que ele tenha agido de maneira a deixar a 

administração tributária em situação de desconhecimento acerca de fatos que sejam 

relevantes do ponto de vista tributário, deixando de fornecer informações exigíveis pelo 

Fisco, ou inserindo afirmações inverídicas sobre esses fatos nos documentos fiscais 

exigidos.  
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18. Para tipificação do crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº. 8.137/90, 

também é necessário conectar o resultado de redução de supressão/redução de tributo, 

contribuição social ou acessório com a “inserção de elementos inexatos em livros fiscais” 

ou com a “omissão de operação de operação de qualquer natureza”. Essa conclusão é de 

extrema importância, pois o legislador não cuidou de criminalizar qualquer modalidade de 

fraude – há uma referência expressa a essas duas condutas, não cabendo às autoridades 

realizar qualquer tipo de interpretação expansiva. 

19. A dissertação não explorou a fundo a questão do elemento subjetivo no tipo 

penal do art. 1º, caput, da Lei nº. 8137, pois a pesquisa permitiu concluir que, nos casos de 

planejamento tributário, o elemento "fraude" não está presente, de modo que sequer se 

realiza o tipo objetivo. De qualquer forma, não se ignora a possibilidade de haver situações 

de erro de tipo e de erro de proibição, a depender do caso analisado, diante da complexidade 

da relação entre o direito penal e as normas de direito tributário nesses casos. 

20. No Direito Penal, não se admite a presunção de dolo em razão do simples fato 

do contribuinte querer realmente realizar a operação tributária para obter economia de 

tributos. Além disso, não se pode confundir a finalidade de um ato com o dolo de praticar 

este mesmo ato, pois o dolo é entendido tradicionalmente como o conhecimento e a vontade 

de realizar o tipo objetivo. 

21. Na esfera penal, o dolo deve ser individualizado, ou seja, não se admite a 

atribuição do dolo de uma maneira coletiva. No campo tributário, porém, além da 

problemática relativa à atribuição do dolo à empresa, é comum que o CARF analise o dolo 

na perspectiva da pessoa jurídica contribuinte, sem uma individualização criteriosa das 

condutas praticadas pelas pessoas naturais a ela relacionadas. 

22. Ainda que a fraude tributária e o crime contra a ordem tributária se aproximem 

por indicarem como um dos seus resultados a redução, total ou parcial, do valor devido ao 

Fisco a título de tributo, não há uma relação necessária entre essas duas hipóteses.  

23. O fato de a penalidade administrativa não ter sido qualificada pelo Fisco não 

impede a persecução penal caso se entenda que foi cometido um ilícito tributário que se 

enquadre no que dispõe a lei penal tributária. Na mesma linha, o reconhecimento do dolo 

pelo CARF, ainda que se adote a concepção penal do conceito, não indica, 

necessariamente, a prática de crime contra a ordem tributária.  

24. Nos casos de planejamento tributário tido como abusivos, em diversas 

situações, o contribuinte não omite informações ou pratica falsidades com o objetivo de 
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suprimir ou reduzir o pagamento de tributo, muito pelo contrário: as operações são 

realizadas de modo lícito, sem qualquer violação direta de dispositivo legal, e todos os 

documentos exigíveis são apresentados pelo contribuinte justamente para fundamentar o 

seu direito de se beneficiar da estrutura tributária organizada. Aliás, em muitos casos, o 

Fisco só obtém conhecimento da operação em razão dos elementos fornecidos pelo próprio 

contribuinte. 

25. Analisando a experiência estrangeira, foi possível identificar que a Itália veda a 

criminalização do planejamento tributário considerado abusivo pelo Fisco, autorizando tão 

somente a aplicação de sanções fiscais administrativas. Na Espanha, doutrina e 

jurisprudência têm compreendido que, nos casos de planejamento abusivo em que se 

reconhece a prática de fraude à lei (fiscal ou de outra natureza), não cabe o enquadramento 

da conduta em tipo penal, pois esse conceito não se relaciona com os conceitos próprios do 

Direito Penal. 

26. Portanto, eventuais desconsiderações de operações tributárias adotadas por 

contribuintes, decorrentes de atos cometidos em suposta fraude à lei, abuso de direito ou 

ainda em outros ilícitos não penais, estão sujeitas somente a penalidades previstas na 

legislação tributária, e desde que os fatos sejam enquadráveis nas modalidades dessas 

infrações, pois os tipos penais previstos no art. 1º incisos I e II da Lei nº. 8.137/90 exigem 

a prática de condutas fraudulentas específicas que devem ser interpretadas de maneira 

restrita pelo aplicador da lei.  
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