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Apresentação 

É com renovada satisfação que apresentamos à coi 
livro, que resulta de pesquisa desenvolvida pelo Institui 
butá rios com a participação dos mais destacados espe 
importante tema das Sanções Penais Tributárias. 

Está sendo editada pelo Instituto, em parceria cor 
de Estudos Tributários, da qual já foram lançados cinc 
coordenação, a saber: 

1) Repetição do Indébito e Compensação no Di 
2) Regime Tributário das Indenizações; 
3) Lançamento Tributário e Decadência; 
4) As contribuições no Sistema Tributário Bras 
5) Sanções Administrativas Tributárias. 

Dando seqüência a esse trabalho, fizemos uma pes 
penais tributárias, com o objetivo de produzirmos o sex 
ção, da qual resultou este livro, composto de 25 (vinte e 
que nos foram oferecidos por estudiosos do assunto, a 
proporcionando ao leitor a oportunidade de conhecer, 
diversas opiniões sobre diversos aspectos das questões 

Aos autores convidados a participar dessa pesquisr 
tões, assim formuladas: 

1°) Como se identifica uma sanção penal tributá 
que caracteriza uma sanção penal tributária, perr 
ção administrativa tributária? 
2°) A conclusão do processo administrativo fiscal 
cia do crédito tributário é necessária para a prop 
dizer, a ação destinada à aplicação da sanção pen; 
imposição de penalidade administrativa, é razoáve 
cação de sanção penal quando o ilícito esteja cor 
fato? 
3°) A propositura de ação penal por crime contra 
tenha sido definitivamente decidida na via admin 
se ocorreu, ou não, a supressão ou a redução de 
cerceamento do direito do contribuinte denunci; 
exigência tributária indevida? 
4°) Como deve proceder o Ministério Público no 
cimento mediante informação de qualquer pesso: 
Lei n° 8.137/90, de crime contra a ordem tributí 
mesmo sabendo estar em curso processo administ 
to, promover desde logo a ação penal correspond 
instaurado processo administrativo fiscal, deve pr 
nistrativa a fazê-lo ou poderá simplesmente pro; 
provocar a autoridade administrativa e esta, mesn 
5°) Admitindo-se a validade do lançamento tribut 
poder-se-á admitir também a validade da condena 
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SCHUBERT DE FARIAS MACEI 

ta.' A sanção criminal, portanto, como nos garante a Constituição, somente poderá 
ser aplicada pelo Judiciário.' Apenas nesse sentido se pode estabelecer uma distin-
ção entre o ilícito civil e o penal. 

2) A conclusão do processo administrativo fiscal de determinação e exigência do 
crédito tributário é necessária para a propositura da ação penal, vale dizer; a 
ação destinada à aplicação da sanção penal tributária? Tendo havido imposição 
de penalidade administrativa, é razoável admitir-se também a aplicação de 
sanção penal quando o ilícito esteja consubstanciado no mesmo fato? 

Antes de concluído o processo administrativo de determinação e exigência do 
crédito tributário não é possível a propositura da ação penal por crime contra a or -
dem tributária. 

De fato, enquanto não houver o pronunciamento definitivo da Autoridade Ad-
ministrativa acerca da legalidade do lançamento iniciado e conseqüente existência 
do crédito tributário, não estará presente a tipificação penal prevista no art. 1°, da 
Lei n°8.137/90. Isso porque cabe ao Fisco, e somente a ele, lançar o tributo legal-
mente devido. Se ainda não foi concluído o lançamento é porque não há tributo de-
vido.' Se não há tributo devido não se pode cogitar de crime de supressão ou redu-
ção de tributo. 

Assim, admitir a propositura da ação penal antes de concluído o processo ad-
ministrativo é o mesmo que conferir ao juiz penal a competência para lançar o tri-
buto, quando o lançamento e a cobrança dos tributos são atividades próprias do Po-
der Executivo (Fazenda Pública), pois exigem uma relação jurídica direta entre o 
Estado e o cidadão contribuinte. Ao desenvolver essas atividades o Estado age como 
pessoa e como tal deve ser representado pelos órgãos da Administração. 

Hugo de Brito Machado, ao estabelecer a distinção entre o Estado-Adminis-
tração e o Estado-Jurisdição, ensina que 

"O Estado, enquanto titular de direitos, é corporificado pela Administração 
Pública, conceito no qual se encartam inclusive os órgãos dos Poderes Le-
gislativos e Judiciários, que não estejam no exercício das respectivas funções, 
legislativa ejurisdicional. E essa Administração, que é o próprio Estado como 
sujeito de relações jurídicas, que se coloca como sujeito das relações jurídi-
cas'` 

Assim, por força da lógica jurídica o ato administrativo de lançamento e co-
brança de tributos não é nem poderia ser ato jurisdicional. 

Disso se conclui que nem por emenda constitucional poderia ser atribuída ao 
Juiz a competência para lançar tributos. Realmente, como o lançamento tributário é 
atividade própria da Administração, não pode ser exercida pelo Judiciário por força 

Lei de Introdução do Código Penal - Decreto-lei n° 3.914141, art. P. 
CF/88, art. 5°, inciso LXI. 
O lançamento tem a sua fase contenciosa e a decisão final do órgão administrativo de julga-

- mento consiste no último ato de acertamento do crédito tributário, que pode ter o sentido de 
não lançar. Analisamos essa questão em nosso texto "Lançamento Tributário de Decadência' 
que integra o volume com o mesmo título editado pela Dialética em parceria com o ICEL. - 
coordenado por Hugo de Brito Machado, em São Paulo, 2002. 

6  Hugo de Brito Machado, "Processo Administrativo Tributário", Pesquisas Tributárias, Nas 
Série n° 5, coordenador Ives Gandra da Silva Martins; conferencista inaugural José CazI 
Moreira Alves, RT, Centro de Extensão Universitária, São Paulo, 1999, pp. 1551156. 

do princípio da separação dos Poderes (funções) do 
sula pétrea na Constituição de 1988. 1  

O Supremo Tribunal Federal pacificou sua j 
enquanto pendente o processo administrativo, desc 
considerada a ação propriamente dita, quer inquén 
vem sendo seguido pelos Tribunais Regionais Fede 

Encerramos a primeira parte da nossa respost 
Brito Machado, para quem não 

"é razoável que a questão de saber se ocorre 
de tributo devido esteja pendente de decisão 

Abordamos esse assunto com mais vagar em nosso text 
to das Contribuições para o INSS" publicado na Revista 
n° 8, Fórum, Belo Horizonte, 2004, pp. 33/48. 
"Habeas Corpus. Direito Penal. Crime contra a Ordem 
ainda não Esgotada. Ordem Concedida. 1. Na linha do 
Sepúlveda Pertence), o crime de sonegação fiscal, defin 
mente se consuma com o lançamento definitivo do cré 
houver recurso administrativo pendente, não terá inícii 
termos do art. 111, 1, do Código penal. 3. Ordem concec 
os pacientes figuram como réus." (ac. un. da ia  T. do 
quim Barbosa - DJ de 06.08.04, p. 41, e,nent. vol. 021 
"Crime Tributário - Pendência de Processo Adminstrati 
tivo, descabe adentrar o campo penal quer considerada 
rito policial - inteligência do artigo 34 da Lei n° 9.24 
81.611-8/DF, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, julg 
nário." (ac. un. da 1° T. do STF - HC 84.105/SP - Rei. 
p. 275, ement. vol. 02159-01, p. 24) 
"Penal e Processual Penal. Crimes contra a Ordem Tribut 
Não Exaurimento da Instância Administrativa. Condi 
Orientação do STF. Trancamento da Ação Penal. Segun 
(HC 81.61 1/DF, Relator o Mm. Sepúlveda Pertence), ri 
que são materiais ou de resultado, a decisão definitiva 
tancia condição objetiva de punibilidade, traduzindo e 
obrigação tributária, cuja existência ou montante não - 
preclusivo da decisão final em sede administrativa (Inf 
tes demonstrado a efetiva impugnação aos autos de in 
evidente, à luz do atual entendimento de nossa supremi 
ação penal. Ordem concedida, para determinar-se o traia 
da 5° Região - HC 1.908/CE - Rei. Des. Federal Franci 
"Processual Penal. Lei n°8.127/90, art. 43,111 do CPP. 
recimento da Denúncia. Crédito Tributário. Ausência 
Objetiva de Punibilidade. Concessão a Ordem. Hipótes 
a ordem tributária (art. 1°, inciso 1, da Lei n° 8.137190) 1 
tivo processo administrativo fiscal. A ausência de Con: 
rio não impede a autuação do Parquet, razão pela qual 
procedibilidade, porém afasta a possibilidade de se pui 
tação definitiva, por parte da Administração Pública, ri 
penal que se qualifica entre os crimes de resultado, nãc 
redução do tributo através da omissão de informações 
sa. Configura-se constrangimento ilegal, reparável pei 
penal contra o paciente, sem que a denúncia ao menos 
alegada sonegação. Concessão da ordem." (1° T. do TR] 
Des. Federal Castro Meira - DJ de 04.04.03) 
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proposta a ação penal, porque admitida esta poder-se-á chegar ao absurdo de 
uma condenação no juízo criminal, de alguém que a Fazenda Pública afir-
ma não haver suprimido, nem reduzido, tributo nenhum"." 

Cumulação das sanções administrativa e penal 
A doutrina largamente majoritária aceita acumulação das sanções administra- 

tiva e penal sobre o mesmo fato ilícito tributário. Isso porque as diferentes sanções 
decorreriam de valores distintos e defendidos pela ordem jurídica. A sanção crimi-
nal seria o resultado da ofensa à ordem jurídica geral. A sanção administrativa re-
sultaria do malferimento de interesses específicos da Administração." 

Daí decorreu o entendimento, que ainda orienta a jurisprudência," segundo o 
qual são autônomas as instâncias administrativa e criminal, tornando possível a 
aplicação cumulativa das penas administrativa e criminal em decorrência de um 
mesmo fato ilícito. 

Essa autonomia das instâncias criminal e administrativa, todavia, não pode ser 
entendida de maneira absoluta, a possibilitar a livre aplicação cumulativa de penas. 

E importante lembrar que o Direito é uno. A divisão em Direito Penal e Tribu-
tário deve-se unicamente a uma necessidade didática. Por essa razão, a idéia de pena 
não fica restrita àquelas previstas na lei criminal. Realmente, conforme ensina Al-
fredo Augusto Becker, citando Fernando Sáinz de Bujanda, 13  sempre que uma nor-
ma jurídica contempla uma possível ofensa ao ordenamento e associa à conduta in-
fratora uma pena, se está diante de uma norma penal. E indiferente, portanto, que 
essa norma apareça alojada em uma lei administrativa, em uma lei penal, ou ainda 
em uma lei tributária. O modo de qualificar a lei não é essencial. O que importa é a 
natureza da norma, que será jurídica penal, onde quer que se encontre encartada, 
sempre que preveja uma infração e associe a essa infração uma pena. 

Destacamos, ainda, que o princípio geral de Direito identificado como ne bis 

in idem veda a aplicação de mais de uma pena em decorrência de um mesmo ilícito. 
Este princípio decorre de dois outros muito mais abrangentes, os princípios da 

justiça e da segurança jurídica. De fato, o ordenamento deve assegurar uma puni-
ção ao infrator, ao mesmo tempo em que deve prever a pena aplicável para cada in-
fração. A pena, por sua vez, deve ser proporcional ao cometimento do ilícito. O ne 

bis in idem é, antes de tudo, uma garantia conferida ao indivíduo de que não sofrerá 
uma punição desproporcional ou desarrazoada em função do ilícito cometido. Con-
forme ensina Beccaria, a lógica jurídica impõe que deve haver proporção entre os 
delitos e as penas.` 

O forte apego à tradicional autonomia das instâncias, todavia, tem contribuído 
para o esmaecimento dessa importante garantia. Francisco Javier de León \'illalba, 
adverte que 

O  Estudos de Direito Penal Tributário, Atlas, São Paulo, 2002, p. 129. 
Rubens Gomes de Sousa, Compêndio de Legislação Tributária, Resenha Tributária, São Paulo, 
1975, p. 131, e Andreas Eisele, Crimes contra a Ordens Tributária, 20 ed., Dialética, São Paulo, 
2002, p. 46. 

12  STF, 20  T., RE 94.23315, ac. mv . - Rei. Mm, Décio Miranda - julg. em 14.02.84, DJU de 
27.06.86, Revista dos Tribunais no 611, pp. 229 a 237; e STJ, 1° T., REsp 507.666/PR - ac. 
un. - Rel. Mm. José Delgado -julg. em 05.08.03, DJUde 13.10.03, p. 261. 

11  Alfredo Augusto Becker, Teoria Geral do Direito Tributário, Saraiva, São Paulo, 1963, p. 552. 
4  Cesare Beccaria, Dos Delitos e das Penas, tradução de J. Cretelia Jr. e Agnes Creteila, RT, 

São Paulo, 1996, p. 37. 

SCHUBERT DE FARIAS MACHA 

"La asignación por parte dei Lagislador de Ia 
a uno u otro o, en ocasiones, a ambos de fori 
de participar de Ia tutela de aspectos concomi 
petenciales y areas de actuaciones cumulativa 
Ia constante revalorización, positiva o negati 
acompaflada de una coordinada actuación leg 
dad de sanciones, creando un campo abonad 
torpecimiento de Ia aplicación dei principio a 

No Brasil está a ocorrer uma situação semelhar 
espanhol. A invocação intransigente da autonomia d 
procedimentos relativos à aplicação de cada penalida 
gislativa na fixação das penas, está levando a uma c 
ne bis in idem, que está positivado em nossa Constii 
garantia de que a Lei regulará a individualização da 

Realmente, uma vez personalizada a pena, 
"cumpria individualizá-la, a fim de se atender 
pondência entre a responsabilidade e a puniç 
seja ajustada, graduada, segundo essa responsa 
tamente a individualização da pena." 

Em nosso ordenamento não existe uma coorden 
individualização da pena partindo-se de um mesmo di1 
considerar todo o ordenamento, de modo a se evitar a a 
somadas, possam levar a uma inadmissível exacerbaçã 
do cometimento de um único ilícito. 

Por isso, entendemos que se uma conduta tipifit 
suitar na aplicação de uma outra pena, prevista em out 
ser examinadas em conjunto e aplicadas de forma a 
desproporcional ao ilícito cometido. Se for o caso de 1 

outra privativa de liberdade, esta última há de ser apili 
ta. Realmente, "se, além da pena privativa da liberdade 
ria, ocorrerá uma exacerbação do poder de punir". 's lã 
liberdade corresponde ao grau máximo, suprime o din 
e qualquer acréscimo a tal pena é exacerbado. 

Assim, antes de simplesmente admitirmos a cum 
separar a instância administrativa da criminal, devemc 
ção implica tornar por demais severa e, portanto, des1 
ção ao ilícito cometido. 

3) A propositura de ação penal por crime contra a ore 
tenha sido definitivamente decidida na via administra 
ocorreu, ou não, a supressão ou a redução de tributo 

Francisco Javier de León Villalba, Acumulación de Sanci 
Bosch, Barcelona, 1998, p. 191. 

16  CF/88, art. 50,  inciso XLVI. 
° Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Comentários à Constitui 

São Paulo, 1990, p. 61. 
' Edmar Oliveira Andrade Filho, Infrações e Sanções Tributá 

p. 205. 
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SCHUBERT DE FARIAS MA 

cerceamento do direito do contribuinte denunciado de defender-se contra 
exigência tributária indevida? 

A situação-problema posta nessa pergunta é muito comum na jurisprudência, 
indicando que o Ministério Público tem contribuído com a cobrança de tributos, 
mediante a propositura de ação penal antes de esgotado o processo administrativo. 

Para nós isso implica o desrespeito ao direito do cidadão à ampla defesa. Di-
versos são os casos em que o Ministério Público promove a ação penal, ou ameaça 
promovê-la, quando o contribuinte ainda está aguardando a resposta do Fisco sobre 
a defesa que apresentou. Nesses casos o cidadão tem a tendência natural de pagar 
tributo que não deve, apenas para evitar a possibilidade de figurar como réu em um 
processo-crime. - 

Concluímos com Hugo Machado, que é muito 
"importante ter sempre em mente que o poder de punir há de ser exercido 
pelo Estado sem o amesquinhamento das garantias constitucionais. Por isso 
mesmo o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela nulidade de ação penal 
na qual foram utilizadas provas obtidas por meios ilícitos, o que demonstra 
de forma eloqüente a prevalência das garantias constitucionais sempre que 
estas se colocam em confronto com o poder de punir. Entre as garantias cons-
titucionais prometidas ao contribuinte está a de que ele somente será obri-
gado a pagar o tributo devido nos termos da lei. Inadmissível, portanto, a 
utilização da ação penal como forma de compelir o contribuinte a pagar o 
tributo antes mesmo que tenha sido concluído o procedimento no qual se faz 
o acertamento da relação tributária. Procedimento que se desenvolve peran-
te a autoridade competente para dizer qual é o tributo devido." 9  

4) Como deve proceder o Ministério Público no caso em que toma conhecimento 
mediante informação de qualquer pessoa, nos termos do art. 16 da Lei n° 
8.137190, de crime contra a ordem tributária? Poderia, em tal caso, mesmo 
sabendo estar em curso processo administrativo fiscal sobre o assunto, promover 
desde logo a ação penal correspondente? E se não houver sido instaurado o 
processo administrativo fiscal, deve provocar a autoridade administrativa e esta, 
mesmo assim, continuar inerte? 

O art. 16, da Lei n° 8.137/90, dispõe que "qualquer pessoa poderá provocar a 
iniciativa do Ministério Público nos crimes descritos nesta Lei, fornecendo-lhe por 
escrito informações sobre o fato e a autoria, bem como indicando o tempo, o lugar 
e os elementos de convicção". 

Neste caso a iniciativa primeira do Ministério Público deve ser comunicar o fato 
para a autoridade administrativa competente e solicitar que esta proceda ao lança-
mento do tributo. Uma vez diante de um tributo regular e definitivamente lançado, 
poderá, se for o caso, promover a ação penal respectiva. 

Havendo omissão da autoridade administrativa que deveria lançar o tributo, 
estaremos diante de um outro fato tipo. Neste caso deve o Ministério Público pro-
mover a ação contra a pessoa do agente público omisso, por crime de prevaricação. 

Hugo de Brito Machado, Estudos de Direito Penal Tributário, Atlas, São Paulo, 2002, p. 131 
20 "Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 

disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena - detenção, 
de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa." 

Além disso, deve o Ministério Público insistir na e 
superiores hierárquicos do agente infrator. 

Destacamos aqui que o Supremo Tribunal F 
tendeu necessário o prévio esgotamento do proce 
condição de procedibilidade da ação penal, també 
que antes de lançado o tributo não conta o prazo p 
ação penal. 

5) Admitindo-se a validade do lançamento tribuÕ 
poder-se-á admitir também a validade da condemi 
contra a ordem tributária com fundamento na m 
contribuinte acusado da prática do crime o ônus 
o princípio constitucional da presunção de inocê 
LXVII)? 

A tipicidade cerrada que rege o Direito Tri 
Penal, não permite que se exija o pagamento de 
previsto em lei como necessário e suficiente ao si 

Saber se ocorreu ou não tal fato é matéria dÁ 
minar se esse fato pode ser considerado ocorrido 

A presunção é o resultado do processo lógi 
cido cuja existência é certa se infere o fato descor 
Pode ser simples, quando decorre apenas do raci 
belecida expressamente pela lei. Esta se divide 
admitem ou não a prova em contrário. 

Encontramos excelentes estudos sobre o usc 
rio, 2 ' que é freqüente na lei e admitido pela jurisp 
seja, sempre admitindo prova em contrário. 

A criminalização da infração tributária, conti 
é objeto dessa pergunta. 

De fato, a Constituição Federal confere ao c 
inocência, que exige a prova induvidosa da prátic 
dição inamovível para uma possível condenação. 

Nas respostas anteriores sustentamos que 1 

administrativa efetuar o lançamento tributário. N 
lizada a presunção legal simples como prova da c 
gação tributária, podendo o contribuinte desconsi 
prova. 

O Juiz penal não deve exercer essa atividad 
verificar se, mesmo depois de lançado o tributo, 
ação penal bastam para a prova do crime. 

Assim, embora exigível o tributo, a ocorrên 
siderada a partir dos princípios próprios do Dire 
presunção constitucional de inocência. 

Esse princípio impede o legislador de invei 
quando utiliza presunções para regular a atividac 

21 Caderno de Pesquisas Tributárias - Presunções no £ 
ria, São Paulo, 1984. 
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586 	 SANÇÕES PENAIS TRIBUTÁRIAS 

Em razão da sua inteira pertinência com o assunto aqui abordado, transcreve-
mos um trecho da decisão proferida pelo Supremo TribunaF-Federal no HC 
73.3381RJ, acórdão da lavra do Ministro Celso de Mello, a saber: 

"O Processo Penal como Instrumento de Salvaguarda das Liberdades Indi-
viduais. - A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca 
em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a 
pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus 
libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto ativi-
dade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagra-
dos pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao po-
der do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e 
assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. 
O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. 
Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos 
poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao de-
linear um círculo de proteção em tomo da pessoa do réu - que jamais se pre-
sume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatóna -, o 
processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, 
condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus 
integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais 
necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questio-
nar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probató-
rios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo 
judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restri-
ção ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio ex-
prime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda 
da liberdade individual. 
O Poder de acusar supõe o Dever Estatal de provar licitamente a Imputação 
Penal - A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à 
acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério 
Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da 
ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema 
positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio es-
tado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova 
penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da ga-
rantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica 
bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios 
ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inqui-
sitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério 
Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar 
a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. E nula a 
condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e 
com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes- 
- Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu de-
monstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprova;; defor-
ma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso 
sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico dopro-
cesso político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de 

SCHUBERT DE FARIAS MAC 

pudor que caracteriza os regimes autorit 
provar a sua própria inocência (Decreto-! 
5). Não se justifica, sem base probatória i 
qualquer juízo condenatório, que deve sem 
lifique como ato revestido de validade étic 
teza, os quais, ao dissiparem ambigüidades 
vocas e ao desfazerem dados eivados de ob 
informar, com objetividade, o órgão judici 
modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas 
magistrado ou Tribunal a pronunciar o no,: 

Nota-se, portanto, que o fundamento adota( 
completo a possibilidade de condenação criminal 
presunção da ocorrência do fato tipo, pois não se 
ção de o acusado provar a sua própria inocência 

6) O crime previsto no art. ] 0  da Lei no 8.137190,  

• 	Quando praticado no âmbito de urna pessoa fuziL 

• 	ensejar a perda da imunidade tributária pode co 
redução de tributo (Lei n'8.137, art. 1")? 

O dispositivo de lei acima referido determii 
ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou cc 
sório, mediante as seguintes condutas:" 

• 	Nota-se com facilidade que o núcleo do tip 
não houver efetiva supressão ou redução de trib 
incisos desse artigo não constituem o crime nele i 
que se trata de crime de resultado. 

Também decorre do exame do núcleo do til 
• 	mente pode ser cometido por quem esteja sujeito 

vale dizer, por quem possa ser devedor de tribute 
• O Ministério Público, todavia, tem oferecid 

de entidades imunes, afirmando, por exemplo, q 
cros constitui crime, pois implica a quebra dos re 
nidade e toma a entidade devedora dos tributos. 

E curioso notar que o fato de distribuir luc 
conseqüência jurídica é a perda da imunidade e 
atividades da instituição antes imune. 

Por essa razão a distribuição de lucros, mesi 
penal em questão. Ao contrário, faz surgir a cor 
futuro configurar tal crime, ou seja, passa a enti( 

No caso aqui mencionado examinamos ape 
fato de distribuir lucros. O crime previsto no ar 
tancia-se pela supressão ou pela redução de tribi 

"A conduta capaz de realizar o tipo pena] 
prime, ou que reduz um tributo. Pressup 
do, que teria de ser pago se não ocorress 

22 STF, P T., HC 73.338/RJ - julg. em 13.08.96 - DJL 
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caso de dirigente de uma instituição imune esse pressuposto não compare-
ce. Do fato imputado não decorre nem a supressão, nem aredução de tribu-
to mas, muito pelo contrário, do fato imputado ao acusado resulta, se verda-
deira a imputação, que um tributo se tornou devido." 23  

Assim, a denúncia por crime contra a ordem tributária oferecida contra dirigen-
tes de instituição titular de imunidade tributária, quando fundada em fatos como a 
distribuição de lucros, deve ser rejeitada nos termos do art. 43, inciso 1, do Código 
de Processo Penal, e se recebida o réu deve ser absolvido, com fundamento em seu 
art. 386, inciso III. 

8) A norma do parágrafo único do art. 1°, da Lei n°8.137/90, define um tipo 
pernil específico? Ou essa norma presta-se para determinar que o crime de 
supressão ou redução de tributo, no qual a conduta seja a definida no inciso 
somente estará consumado com o decurso do prazo na mesma mencionado? 

O dispositivo de lei referido nessa pergunta tem a seguinte redação: 
"A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, 
que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexi-
dade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, ca-
racteriza a infração prevista no inciso V." 

A leitura do inciso V se faz necessária, em razão da remissão contida naquele 
parágrafo único, a saber: 

"negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento 
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetiva- 
mente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação". 

Um apressado exame das referidas normas poderia levar à conclusão de que o 
não-cumprimento do prazo de 10 dias, conferido pelo fiscal para que o contribuinte 
apresente documentos, configuraria, por si só, o crime previsto no art. 10,  da Lei n° 
8.137/90. Isso, contudo, não é verdade. 

Primeiro porque o § 10 não pode ser considerado em separado do inciso V, que, 
por sua vez, não pode ser separado do caput do art. 1°, da Lei n° 8.137190. Na ver -
dade, somente se configura o crime em tela com a efetiva supressão ou redução de 
tributo devido. A negativa de fornecimento de documentos só pode ser considerada 
para efeitos jurídicos penais quando funcionar como instrumento suficiente e neces-
sário para a prática do crime de redução ou supressão de tributo, e somente nessa 
medida. Realmente, o simples descumprimento de uma obrigação acessória não pode 
ser objetivamente considerado como crime. E necessário que esse descumprimento 
seja fraudulento e tenha como fim o inadimplemento da obrigação tributária princi-
pal, uma vez que a sanção penal só se justifica como garantia de cumprimento da 
obrigação de pagar tributos. 

Além disso, considerar um simples atraso na entrega de documentos como tipo 
isolado é flagrantemente inconstitucional, pois isso viola o princípio da proporcio-
nalidade que a pena deve guardar em relação à infração cometida. De fato, nada jus-
tifica punir com a pena de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa, uma sin-
gela omissão de entrega de documento. Deve ser considerado, ainda, que o cidadão 
tem o direito de não se auto-incriminar, podendo guardar silêncio ou deixar de en-
tregar documento que possa vir a ser utilizado como prova contra ele. Assim, consi- 

23 Hugo de Brito Machado, Diário do Nordeste, Fortaleza, 10.10.04, p. 3. 

derar crime a recusa de entrega de documentos é a 
titucional. 

E inegável que a Constituição Federal imp 
nadora, valendo aqui destacar os seguintes: a) a 1 
beneficiar o réu;` b) as penas restritivas da Iiberc 
pela autoridade judiciária; 25  c) para a aplicação v 
dispensável prévio processo legal, que assegure 
d) não pode haver prisão por dívida; 27  e) não pod 
ter perpétuo ;21 f) a lei regulará a individualizaçã( 
sará da pessoa do condenado;` h) não pode have 
atividade lícita;" i) ninguém será considerado eu 
sentença penal condenatória; 32  e j) o direito de ni 

Destacamos, ainda, que as penas elencadas r 
tituição, sobretudo a de multa, também são utili 
mais variadas infrações administrativas. 

Os referidos dispositivos constitucionais, e 
uma inevitável conseqüência: é necessário um vín 
bilidade entre o ilícito e a pena cominada em lei, 
cional. 

Além disso, para a aplicação da pena é inc 
como infração consista em uma ofensa a um b 
Oliveira Andrade Filho adverte que 

"a validade da aplicação de sanção não de 
lificação legal delas; é necessário que a ia 
qualquer forma, ofensiva a um bem jurid: 
limite material, penalidades poderiam ser 
cias, segundo a vontade e o arbítrio do li 
do.M 

Resta evidente, portanto, que não basta a lei 
sável que a pena prevista na lei atenda a uma f 
diência aos princípios da razoabilidade e da pro  
parágrafo único, do art. l, da Lei n° 8.137/90, 
que negue essa garantia. 

9) O fato de inserir elementos inexatos em uma 
redução do valor do IPI, da Cofins, do Imposto 

24 CF/88, art. 50,  inciso XL. 
CF/88, art. 5° inciso LXI. 

26  CF/88, art. 5° incisos LIII, LIV e LV. 
27 	F/88, art. 5° inciso LXVII. 
26  CF/88, art. 5° inciso XLVII. 
29  CF/88, art. 50,  inciso XLVI. 
30  CF/88, art. 50, inciso XLV. 
' CF/88, art. 50,  inciso XIII, XVII, XVIII; e art. 170,1 

CF/88, art. 50, inciso LVII. 
CF/88, art. 50, inciso LXIII. 

' Edmar Oliveira Andrade Filho, Infrações e San çõe 
p. 20. 
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devidos, configura um crime, ou tantos crimes quantos são os tributos cuja 
redução operou-se pela referida conduta? E se forem cinqüenta nótas fiscais, 
estariam configurados: a) um crime para cada nota fiscal? b) vários crimes para 
cada nota fiscal? c) apenas um crime continuado? 

O caso se assemelha àquele em que uma pessoa ingressa em um restaurante e 
rende todos os comensais, roubando-lhes os pertences. A ação é a mesma e o crime 
é um só, embora exista uma pluralidade de vítimas. Realmente, as Fazendas Públi-
cas municipal, estadual e federal podem ser lesadas ao mesmo tempo, com a supres-
são dos tributos que lhes são devidos, em razão da prática de uma das condutas re-
feridas no art. l, da Lei n° 8.137/90. Neste caso, contudo, figurariam apenas como 
diferentes vítimas. O bem tutelado pela lei penal é a ordem tributária no seu sentido 
mais amplo, e não o interesse individualizado de cada entidade tributante. 

10) É juridicamente possível a imposição depena ao contribuinte pelo simples 
equívoco, desacompanhado de dolo, quando este equívoco ocorrer por mero 
desconhecimento da legislação? Qual a implicação e o significado, nesse 
contexto, do art. 212 do CTN? 

Não. O dolo específico deve sempre estar presente. 
A cada dia a Administração Tributária confere mais obrigações acessórias ao 

contribuinte, que estão se tomando muito complexas, quando é a Administração a 
detentora do direito-dever de lançar. Assim, não se pode transferir para o cidadão 
uma obrigação que é do Estado e ao mesmo tempo se exigir o seu perfeito cumpri-
mento, sob pena de qualquer equívoco poder vir a ser considerado crime. 

O lançamento do tributo é da competência privativa da Administração.` A rea-
lidade mostra, todavia, que a Administração tem atribuído ao sujeito passivo um 
número cada vez maior de obrigações acessórias, tomando a atividade lançadora do 
Fisco uma mera verificação da apuração já procedida pelo contribuinte. 

Não podemos esquecer, contudo, que 
"por tratar-se de um dever que o particular cumpre e que se traduz em uma 
forma de colaboração com a Administração Tributária em sua função lança-
dora, as garantias devidas ao sujeito obrigado a 'autoliquidar' devem ser re-
dobradas. Dever-se-á levar em conta que o particular estará realizando ope-
rações que, em princípio, deveriam ser reservadas à Administração, que, ao 
menos em teoria, tem os meios pessoais e estruturais especializados para essa 
tarefa. O particular pratica aquelas operações e as apresenta ao fisco, sob a 
forma de uma declaração-liquidação ou materializadas no pagamento dire-
tamente, mas sempre corre o risco de equivocar-se e cometer erros, sejam de 
fato ou de direito. Para assegurar-se que o particular não seja prejudicado em 
sua atividade de colaboração, é mister ampliar-se ao máximo as possibilida-
des de retificação ou de impugnação de sua autoliquidação, além de ser pre-
ciso que a Administração se organize devidamente com o fim de auxiliar o 
contribuinte em sua tarefa, administrando-lhe toda a informação para o bom 
cumprimento do dever." 36  

CTN, art. 142. 
36  Misabel Abreu Machado Derzi, nas notas de atualização do Direito Tributário Brasileiro, & 

Aliomar Baleeiro, Forense, Rio de Janeiro, 1999, p. 834. 

Por isso, quando a Administração atribui ao 
ria um conjunto de obrigações acessórias cada v 
cípio competem à própria Administração, não p 
penalidade em caso de erro involuntário na exect 

Dito de outra forma, não pode o Fisco trans 
efetuar a apuração do montante do crédito tributá 
penalidade em caso de erro, sobretudo, quando a 
do contribuinte, até porque o Fisco nada sofre qua 

Nesses casos, quando transfere para o suj 
Administração assume o risco de que essas obriga 
damente cumpridas mesmo quando o contribuini 
cumpri-Ias de maneira correta. E  que a doutrin 
pelo ordenamento. 37  

Insistimos que o descumprimento das obri 
lado e objetivamente considerado como crime, s 
Tributária não cumpre a obrigação de consolidar, 
te, relativa a cada um dos tributos, repetindo-se 
neiro de cada ano, expressamente prevista no art 

O descumprimento das obrigações acess(5i 
esfera administrativa e quando fraudulento, tenc 
obrigação tributária principal, uma vez que a sai 
rantia de cumprimento da obrigação de pagar tri 

Realmente, um simples equívoco, que muil 
da legislação não consolidada, não configura ui 
ordenamento que justifique a imposição da pena 

12) É admissível uma denúncia na qual não é d 
denunciado, capaz de configurar sua participaç 
devemos entender por crime societário ? Admiti 
ou diretor de pessoa jurídica por crime contra c 
decorrência de sua condição de sócio ou direto 
responsabilidade penal objetiva, ou, o que é pie 
fato de outrem? - 

E inválida a denúncia formulada generican 
qualquer ato ou omissão especificamente imput 

De fato, não há como se admitir a denúnci 
ria contra um sócio, acionista ou administrador 
razão dessa condição, sem que se estabeleça a 
praticada pelo denunciado e a supressão ou redi 
possível estaria estabelecida a responsabilidade 
ção pessoal do réu. 

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal qu 
societário a denúncia não pode ser genérica. Ela 
sócio ou gerente ao ato ilícito que lhe está sendi 

Edmar Oliveira Andrade Filho, Infrações e Sançõe1 
pp. 45/46. 

38  STF, 2'T. - HC 79.39911 - Rel. Min. Nelson Jobin 
Dialética de Direito Tributário n° 71, Dialética, Sãi 
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Assim também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação vem 
se firmando no sentido de que a "mera qualidade de sócio ou diretor de uma empre-
sa, na qual se constatou a ocorrência da prática de crime de operação irregular de 
instituição financeira, não autoriza que contra o mesmo diretor seja formulada uma 
acusação penal em juízo". 39  

No Direito brasileiro, além das garantias constitucionais já examinadas, exis-
te um dispositivo expresso de lei ordinária, que as reflete e toma induvidosa a ne-
cessidade de descrição, na denúncia, dos fatos imputados a cada acusado, indivi-
dualmente. 

Com efeito, o art. 11, da Lei n° 8.137190, é claro: "Quem, de qualquer modo, 
inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta Lei, 
incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade." Se a respon-
sabilidade penal é na medida da culpabilidade de cada um, é indispensável, sem 
dúvida, que a denúncia indique em que o denunciado concorreu, individualmente, 
para o crime. Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do Tribunal Regional 
Federal da 5' Região. 4° 

Esse tema é abordado com propriedade por Hugo de Brito Machado, afirman-
do que "nos crimes contra a ordem tributária, a descrição da participação de cada 
um dos acusados no cometimento delituoso é requisito essencial da denúncia, por 
imposição das garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defe-
sa". E conclui "admitir a denúncia genérica é violar dispositivo expresso da lei, con-
sagrando a responsabilidade penal objetiva, absolutamente inadmissível no Direito 
brasileiro; ou admitir a presunção de dolo, inadmissível em face da específica ga-
rantia constitucional da presunção de inocência". 4 ' 

° STJ, 6  T. - HC 18.391/SP - ac. un. - Rei. Mm. Vicente Leal - DJU de 19.08.02, p. 194. No 
mesmo sentido STJ, a  T. - HC 17.564/MA - ac. un. - Rel. Mm. Felix Fischer - DJU de 
19.08.02, p. 186. 

40  "Processo Penal. Habeas Corpos. Inépcia da Denúncia. Trancamento da ação penal. 1 - A 
denúncia deve obedecer aos ditames do artigo 41, do CPP, expondo o fato criminoso, com 
todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa  
identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 2 - Em crime  
societário, ao menos é indispensável que na denúncia se especifique como cada um concor-
reu para o resultado, denúncia genérica há de ser considerada inepta. 3 - Ordem concedida" 
(HC 650/PE, TRF da 5 Região, 2 T., - ac. mv . -julg. em 12.11.96 - Rel. p1 acórdão Juiz 
Araken Mariz - DJU de 18.07.97. 

' Hugo de Brito Machado, Estudos de Direito Penal Tributário, Atlas, São Paulo, 2002, pp 
150/151. 
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1. Introdução 
A função do ordenamento jurídico' enquan 

conduzir o comportamento do cidadão ao desejadc 
nidade. Este impulso provocado pelo conjunto dt 
rídicas ora tem preceito de conteúdo positivo, or, 

A conseqüência pelo cumprimento de um 
conteúdo positivo é a sanção premial; de outra p 
o comportamento não desejado é realizado, a cor 
a sanção de caráter negativo ou repressivo. 

Para Geraldo Ataliba2, 
= 	 "A sanção não é sempre e necessariamen 

go. E mera conseqüência jurídica que se 
(incide) no caso de ser desobedecido o r 
principal de uma norma. E um preconceil 
sa ser dissipado - por flagrantemente anti 
afirmação vulgar, infelizmente repetida p 
ristas, no sentido de que a sanção é casti 
muitas vezes. Castigo, pena. Penalidade 
gênero sanção jurídica. Nem toda sançi 
embora todo castigo (espécie) seja sançã 

No presente estudo proposto pelo Professor 
se-ão aspectos relevantes das sanções negativas 
pelo contribuinte. 

As normas jurídicas tributárias, instituidora 
za, descrevem condutas desejadas a serem rea1iz 
de recolher aos cofres públicos compulsoriament 
primento e do tipo de conduta realizada, a cons 
de natureza administrativa ou penal. 

O Professor Ives Gandra Martins 3  preceituE 
pecuniária, da perda de direito ou até da liberdad4 

Augusto Thon, em sua clássica obra Norma Jurídica 
Bobbio, expõe claramente o seu pensamento sobre o 1 
namento jurídico tente a conferir àqueles que estão s 
reção a um determinado comportamento, consistindo 
uma omissão. Tal impulso vem exercitado por meio 1 
negativo. (BOBBIO, Norberto. Teoria Generale dei Di, 
ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributá 
pp. 40/41. 
MARTINS, Ives Gandra da Silva. Sanção Tributária 


