
TRIBUTOS

Painel: Criminalização de Condutas Empresariais

❑ Painel I – Os efeitos da qualificação da multa de ofício no processo 

administrativo fiscal e seus reflexos na esfera penal (40 minutos)

• Criminalização de Planejamentos Tributários;

• Incidência do IRRF em pagamentos sem Causa e a beneficiário 

não identificado; e

• Representação Fiscal para fins penais.

Perguntas e debates (10 minutos)

❑ Coffee break (10 minutos)

❑ Painel II - Responsabilidade Tributária e Penal de Sócios, 

Administradores, Contadores, Advogados e Auditores  (40 minutos)

Perguntas e debates (10 minutos)

• Painel III - Debates e escopo complementar:

• RECT – Regularização de ativos e a comprovação da origem do 

Recurso; e

• RHC 163.334 - Ação sobre prisão por dívida de ICMS Declarado.

Perguntas, debates e fechamento



Coordenador do painel

Edinilson Apolinário
Mail: edinilson.apolinario@austinassociados.com.br

Cel: +55 11 986909820

Diretor Executivo na Austin Associados com mais de 25 

anos de experiência em otimização de negócios em 

empresas nacionais e multinacionais sob a perspectiva 

tributária. Foi sócio na PwC onde desenvolveu sua 

carreira por 18 anos, tornando-se um dos líderes da 

prática de Tributos Indiretos. Advogado, Contador e Pós-

graduado em Direito Tributário e Societário pela FGV-SP.

Atualmente é Vice-presidente – Head Nacional de Tributos 

– da ANEFAC (Associação Nacional dos Executivos de 

Finanças, Administração e Contabilidade). Também foi 

Vice-presidente da Comissão Jurídica da Câmara 

Japonesa; Conselheiro do GETAP (Grupo de Estudos 

Tributários Aplicados) e Colaborador durante 4 anos do 

Estudo Global “Doing Business - Paying Taxes” realizado 

pelo Banco Mundial.

mailto:edinilson.apolinario@austinassociados.com.br


Palestrante

Gisele Barra Bessa 
Mail: bossa.gisele@gmail.com

Conselheira Titular da 1ª Seção do Conselho 

Administrativos de Recursos Fiscais - CARF. Mestre e 

Doutoranda em Ciência Jurídico-Econômica pela 

Universidade de Coimbra. Membro do Conselho de 

Pesquisa do Grupo de Tributação e Novas Tecnologias do 

Mestrado Profissional da FGV Direito SP. Palestrante e 

professora em instituições de ensino e programas 

executivos no Brasil e no exterior. 

Coordenadora e coautora de obras técnicas. Coordenou a 

Comissão de Assuntos Jurídico-Tributários do Grupo de 

Estudos Tributários Aplicados - GETAP (2015/2017) e o 

Núcleo de Estudos Fiscais – NEF da FGV Direito SP 

(2014/2015). Com experiência na área de governo e mais 

de 13 anos no contencioso e consultivo tributário, geriu 

áreas de contencioso estratégico em corporações de 

diferentes segmentos econômicos.

mailto:bossa.gisele@gmail.com


Palestrante

Marcelo Almeida Ruivo
Mail: marcelo.ruivo@wunderlich.com.br

Cel.: 55 51 98604348

Professor do Programa de Mestrado e Doutorado em 

Ciências Criminais da PUCRS, Doutor em Ciências

Jurídico-Criminais pela Universidade de Coimbra, Visiting

Professor na Faculdade de Direito da Universidade de 

Turim e Ferrara, Advogado Criminalista em Porto Alegre e 

São Paulo.

mailto:marcelo.ruivo@wunderlich.com.brTelefone


DO DIREITO TRIBUTÁRIO AO PENAL

Da Aplicação Reiterada da Multa Qualificada

Gisele Barra Bossa

Conselheira Titular da 1ª Seção do Conselho Administrativos de Recursos Fiscais - CARF. 
Mestre e Doutoranda em Ciências Jurídico-Econômicas pela Universidade de Coimbra.

Conselheira do Grupo de Tributação e Novas Tecnologias da FGV Direito SP. 
Coordenadora do Projeto de Crimes contra Ordem Tributária.  



Quais caminhos vamos percorrer?

1. Dinâmica do Processo Administrativo Tributário

2. A Aplicação da Multa Qualificada e Tipos Penais

3. Impasses de Ordem Prática

3.1. Representação Fiscal para Fins Penais

3.2. Imputação de Penalidade pelo Fisco



Dinâmica do Processo Administrativo Tributário 



O Direito Tributário é Sancionador?

Direito Tributário

Direito Sancionador = Infração 

Artigo 3º do CTN = Tributo não é Sanção de Ato Ilícito



A  Aplicação da Multa Qualificada

Modalidades de Multas

1. MULTAS DE CARÁTER 
REPARADOR

➢ MORATÓRIA (20%)

2. MULTAS DE CARÁTER PUNITIVO

➢ ISOLADA (50%)

➢ DE OFÍCIO (75%)

➢ QUALIFICADA (150%)

➢ AGRAVADA (225%)

Incidência

Art. 44 da Lei 9.430/96

Lançamento de Ofício

Regra: 75%

Exceção: 150%

Hipóteses

“Casos previstos nos arts. 71, 72 e 
73 da Lei nº 4.502/64, 

independentemente de outras 
penalidades administrativas ou 

criminais cabíveis” 



TIPOS 
PENAIS

• “Artigo 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;

• “Artigo 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.”

TIPOS 
PENAIS



SÚMULAS 
DO CARF 

14 - A simples apuração de omissão de receita ou
de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de oficio, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do
sujeito passivo.

25 - A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação
da multa de oficio, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71,72
e 73 da Lei n° 4.502/64.

34 - Nos lançamentos em que se apura a omissão
de receita ou de rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é
cabível a qualificação da multa de oficio, quando
constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoais.

SÚMULAS 
DO CARF 



A vida como ela é... e seus impasses práticos

v

Representação 
Fiscal para Fins 

Penais

Construção da 
Prova

Imputação da 
Penalidade pelo 

Fisco

Planejamento 
Tributário = 

Crime?

v v

Efeito 
Confiscatório

Bis in Iden

Responsabilida
de Tributária



Representação Fiscal Para Fins Penais (RFPFP)
➢ CTN:  “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do 

crédito tributário: (...) III - as reclamações e os 
recursos, nos termos das leis reguladoras do 
processo tributário administrativo”. 

➢ Súmula Vinculante 24 do STF: “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”.

E a Cls. do processo judicial? Pgto extingue a 
punibilidade?

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS RFPFP.
CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A RFPFP, nos termos do artigo 83, da Lei nº 9.430/1996,
será encaminhada ao Ministério Público após ser proferida
decisão final na esfera administrativa, não tendo ocorrido,
desta forma, qualquer ilegalidade na condução do
presente feito. Não cabe a autoridade julgadora analisar a
RFPFP.
(Acórdão nº 1201002.237, 11/06/2018)

➢ Portaria RFB nº 1.750/2018: 

Novidade: Disponibilização na internet dos dados 
referentes às RFPFP encaminhadas ao MPF. 

Teor: Nome dos indivíduos acusados por CCOT

Periodicidade: Mensal

Técnica Utilizada: Naming and Shaming: Lista 
Divulgadas dos Indivíduos e Empresas Condenados

http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-
programas/operacao-deflagrada/

➢ Bis In Idem? Multa Qualificada + RFPFP 

➢ Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos - Decreto 592/1992 - Veda dupla 
punição = Duplica-se a multa e não se instaura o 
processo penal ou o inverso 

➢ Corte Europeia de Direitos Humanos: Caso 
Grande Stevens x Itália vedou cumulação de 
sanção da CONSOB (CVM IT) com sanção penal.

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96434
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/operacao-deflagrada/


➢CTN: Art. 142 vs Art. 112

“Art. 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.”

“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira 
mais favorável ao acusado, 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.”

Planejamento Tributário = Abusividade – Artigo 116, §único e Artigo 149 - revisão do lançamento -
Prova da ocorrência de Dolo, Fraude ou Simulação – NECESSÁRIA CAPITULAÇÃO

Casos de Ágio Interno = FRAUDE VS DIFERENTES INTERPRETAÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

DOLO NÃO SE PRESUME + ELEMENTO VOLITIVO = BANALIZAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA

Imputação de Penalidade pelo Fisco



Dedubilidade de Despesa + IRRF à alíquota de 35%

Artigo 674 do RIR/99

“Artigo 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por 
todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em 
normas especiais.

§1º A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues 
a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou 
a sua causa [...]”.

Questões em Pauta:

O que é “causa do pagamento”? Causa vs Comprovação

E se a causa for pagamento de propina?

Princípio do Non Olet = Artigo 118, do CTN – Para o bem e para o mal?

Esta norma tem caráter sancionador ou figura como medida de enforcement? 

Estamos diante de norma inconstitucional? Cabe Multa Qualificada?  

Súmula CARF nº 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a 
inconstitucionalidade de lei tributária”

EFEITO CONFISCATÓRIO 

MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL 

STF | RE 833.106/GO | 
754.554/GO | 640.452/RO

CONJUNTO PROBATÓRIO

SENSÍVEL 

PROVA EMPRESTADA



IRRF à alíquota de 35%

Acórdão nº 1201-002.147 – Rel. Gisele Barra Bossa

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011

PAGAMENTO SEM CAUSA COMPROVADA. TRIBUTAÇÃO.

Estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco 
por cento, os pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou 
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação que lhe deu causa, sem 
prejuízo da glosa das despesas que resultam em redução indevida do lucro líquido do período. 

MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. 
Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente, tampouco aplicar a
qualificadora em sentido amplo. Cabe a autoridade fiscalizadora demonstrar o elemento subjetivo
da conduta, o dolo precisa ser provado. Se não há a causa do pagamento (artigo 674 do RIR/99), a
priori não há como presumir ou provar o intuito doloso.



DO DIREITO TRIBUTÁRIO AO PENAL

Responsabilidade Tributária



Responsabilidade Tributária por 
Interesse Comum

➢ CTN:  “Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.”

➢ CARF

GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. 
A fiscalização indicou a forma pela qual os responsáveis solidários no caso de grupo econômico praticaram o 
gerador e o interesse comum, não se limitando a mera indicação superficial da existência de grupo econômico.

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÓCIO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação 
que constitua o fato gerador da obrigação principal, incluindo-se na hipótese os sócios de fato da pessoa 
jurídica. Cabível a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN.

Acórdão nº 1201-002.348, de 14/08/2018. 

➢ REQUISITOS: Efetivamente participar do negócio jurídico que deflagra a incidência tributária no mesmo polo 
da relação jurídica – Ex. Co-proprietários de um imóvel (IPTU); Herdeiros quando da Sucessão (ITCMD)

➢ Interesses jurídicos entre duas ou mais pessoas, que tenham relação pessoal e direta com a situação que 
deflagra a obrigação de pagar o tributo.



Responsabilidade Tributária Pessoal

➢ CTN: “Art. 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.”

➢ CARF

RESPONSABILIDADE PESSOAL TRIBUTÁRIA. REQUISITOS.
São pessoalmente responsáveis apenas os dirigentes que comprovadamente praticaram atos com 
excesso de poderes ou infração a lei na administração da sociedade, conforme dispõe o artigo 135, III, 
do CTN. O elemento doloso deve ser demonstrado pela autoridade fiscal.

Acórdãos nºs 1201-002.348, de 14/08/2018 e 1201-002.368, de 16/08/2018

➢ STF: RE nº 562276/PR, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, Julgado em 03/11/2010

➢ REQUISITOS: Ter prerrogativa efetiva de gestor + Estar em Exercício no Período +  Nexo de 
Causalidade = Prova do DOLO



Recentes Medidas do Fisco

➢ Parecer Normativo nº 4/2018 – Elenca três situações para aplicar artigo 124, I:

1. Abuso de personalidade jurídica | Confusão Patrimonial – Artigo 50, CC

2. fiscal e simulação de atos por terceiros

3. Planejamento tributário “agressivo”

4. Evasão Instrução Normativa SRFB no 1862 – Alinhada ao Parecer Normativo no 4/2018 – Alteração 
Procedimental

▪ Regra: RFB indicava os indivíduos responsáveis tributários quando da lavratura do Auto de Infração

▪ IN SRF: A RFB pode atribuir responsabilidade nos seguintes momentos:

1. No despacho decisório que não homologar compensação de créditos federais; 

2. Durante o processo administrativo fiscal, desde que seja antes do julgamento em primeira instância; 

3. Após a decisão definitiva na esfera administrativa e antes do encaminhamento para inscrição em dívida 
ativa; 

4. Por crédito tributário confessado em declaração constitutiva.



Performance do CARF

Turmas de Julgamento Tempo para Julgamento

Turmas da CSRF 1 ano e 2 meses

Turmas Ordinárias 2 anos e 10 meses

Turmas Extraordinárias 6 anos e 1 mês

Ano Quantidade de 
conselheiros

Processos 
Julgados

Crédito Julgado

2014 346 23.210 180.277.565.626,88

2018 180 25.328 430.357.036.533,87



O que muda diante da Performance do CARF?

A Performance dos Atores Processuais

1. Casos de Alta Complexidade = Provas Robustas = Timing de Inclusão no Orçamento da
Área: Levantamento de Documentos, Pareceres e Laudos Técnicos

2. Impactos na Classificação de Risco = Eficiência Probatória = Trabalho de Sensibilização =

➢ Aumenta a Chance de Afastar a Multa Qualificada

➢ Consequência: Arquivamento da Representação Fiscal para Fins Penais

Autoridade Fiscal
Empresa: Corporate

Autoridade Julgadora

Advogados Externos

Eficiência 
+

Estratégia

Performance do CARF e a Construção das Provas



Outros Temas em Debate

Tendência a Criminalização do Direito 
Tributário



Criminalização do Direito Tributário
STJ - Habeas Corpus nº 399.109: Mero inadimplemento do ICMS pode ser considerado como 
Crime contra a Ordem Tributária, nos termos do artigo 2º , II, da Lei no 8.137/1990.

STF - Deve julgar o Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 163.334

“Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (...) II – deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de
contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher
aos cofres públicos”. ICMS - ST - Vendedor Retém o Tributo e não Repassa ao Estado

NÃO ICMS – PRÓPRIO Repercussão nas questões previdenciárias ???

Construção Absurda e Atécnica: Considera que o ônus financeiro do ICMS é repassado no preço do produto
comercializado = “apropriação indébita” por parte do vendedor do valor do ICMS pago pelo consumidor.

Caso Concreto: Não houve falsificação de documentos fiscais; Não houve dolo nem qualquer ato fraudulento;
Justificativa: Crise Econômica - deixou de recolher o ICMS durante 4 meses.

Deixar de recolher imposto próprio, declarado ao Fisco, é conduta que merece ser criminalizada?

Vejam que, aparentemente, sequer há a intenção de fraudar o Fisco e/ou de lesar o erário



Criminalização do Direito Tributário
Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) 

➢ Ato Declaratório nº 5, SRFB: Modificou o item 40 do Perguntas e Respostas – Publicado na época das 
(2016) – Diretrizes Interpretativas = Lei nº 13.254/2016

➢ Versão Original: Declaração da Origem do Bem - SEM  a Obrigatoriedade de Comprovação -

"O ônus da prova de demonstrar que as informações são falsas é da Receita Federal do Brasil”

➢ Ato Declaratório nº 5 = Resposta Mantida + Adição de três notas complementares: 

1. A desobrigação de comprovar a origem era válida somente para o momento da adesão;

2. O ingresso e a permanência no regime poderá ser objeto de fiscalização;

3. Haverá "prazo razoável" para a apresentação dos documentos após intimação.

➢ Posição dos Advogados: Pedido de Informação  ao Fisco = Abertura dos Indícios - Recursos declarados tem 
origem ilícita? 

➢ Foto ou Filme: Posição do Fisco: A Lei tratava da FILME =  DEVE ser declarar toda a movimentação dos 
últimos cinco anos e não apenas o saldo do dia 31 de dezembro de 2014 - data prevista para a base do 
do tributo que seria recolhido.

➢ Direito Comparado: OCDE Update on Voluntary Disclosure Programmes. 2015 – 38 países = 26 não há a 
possibilidade de prisão; 10 países existe essa probabilidade e em 2 (Malásia e a Lituânia) não informaram. 



Crimes Contra Ordem Tributária

https://www.almedina.com.br/crimes-
contra-ordem-tributaria

https://www.almedina.com.br/crimes-contra-ordem-tributaria


Obrigada!

bossa.gisele@gmail.com



CRIMINALIZAÇÃO DE CONDUTAS 
EMPRESARIAIS

Prof. Dr. Marcelo Almeida Ruivo
Professor do Mestrado e Doutorado da PUCRS

Doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 

Visiting Professor na Universidade de Turim e Ferrara, 

Advogado Criminalista em Porto Alegre e São Paulo



TENDÊNCIAS POLÍTICAS REPRESSIVAS

1) Legado técnico e ético da Lava-Jato

2) Períodos de crescimento econômico = menor 
controle penal

3) Períodos de crise econômica = maior repressão 
penal (Déc. de 90/2000, 2014)

4) Necessidade de melhor preparo técnico-
preventivo



OS EFEITOS DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO FISCAL E SEUS REFLEXOS 

PENAIS



HIPÓTESES PARA A MULTA QUALIFICADA (art. 
44)

1) Fraude 

2) Sonegação         

3) Conluio 

= REPRESENTAÇÃO AO MP PARA FINS PENAIS

4) Necessidade de investigação policial? 

5) Indícios de crime?



Polícia Civil 

Auto de infração

(Fisco e CARF) Polícia Federal

Ministério Público Estadual 
ou Federal



ELEMENTOS DO CRIME
1) OBJETIVOS

a) Conduta
b) Nexo causal
c) Resultado (dano ou perigo de dano)

2) SUBJETIVOS
a) Dolo (direito ou eventual): 

conhecimento + vontade
b) Intenção/finalidade
c) Motivo

3) FISCO e CARF verificam os elementos do dolo?



TRÊS FASES

DIREITO PENAL

(Delação)

DIREITO
TRIBUTÁRIO

(Auto de Infração 
com 

Representação 
para fins penais)

DIREITO PENAL 
(Inquérito Policial 

ou Ação Penal)



HIPÓTESES

DELAÇÃO              COM ANEXO            CONTADITAR                  
(FATOS E DIREITO) 

SEM ANEXO



ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AÇÃO 
PENAL (Art. 44, do CP)

JUSTA CAUSA

A) Indícios de autoria 

B) Indícios de materialidade do suposto crime



ITENS PARA A DENÚNCIA

1) Operação tributada (fato gerador)

2) Tributo sonegado

3) Quantia sonegada

4) Como foi sonegado 

5) Quando foi sonegado

6) Quem contribuiu e como fez



POSSIBILIDADE DIANTE DA FALTA DE ALGUM 
ITEM

1) Não recebimento/Rejeição da denúncia

2) Ordem para o MP complementar

3) Trancamento por via HC (3 instâncias)

4) Absolvição (3 instâncias)



RESPONSABILIDADE PENAL 
DE SÓCIOS, ADMINISTRADORES 
CONTADORES, ADVOGADOS E 

AUDITORES



1) Diretor Financeiro

2) Diretor Jurídico

3) Diretor Presidente

4) Conselho de Administração

5) Sócios (ex. empresa familiar)

6) Advogados

7) Contadores 

8) Empresa ou Holding?



Art. 29, do CP

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para
o crime incide nas penas a este cominadas, na
medida de sua culpabilidade.



1) Autor mandante (autor mediato)

2) Autor executor (autor imediato)

3) Cúmplice (apoio material)

4) Instigador (indução)



PRÁTICA

1) OPERAÇÃO POLICIAL

a) Cautelares patrimoniais

b) Cautelares pessoais

2)   DENÚNCIA GENÉRICA

a) contrato social

b) organograma 



FONTE DO DEVER DE GARANTE 
(art. 13, §2, do CP)

I. OBJETIVAMENTE (CONDUTA, NEXO CAUSAL E RESULTADO)

A) LEGAL

Ex. pais em relação aos filhos

B) CONTRATUAL

Ex. contrato de trabalho

C) INGERÊNCIA (criação do perigo) 

3.3) Método de comprovação do tipo objetivo?

II. SUJETIVAMENTE (DOLO E CULPA)

1) Dolo direto

2) Dolo eventual

3) Culpa consciente 



RISCOS PENAIS DE UM PLANEJAMENTO 
TRIBUTÁRIO AGRESSIVO



1) Submetidos ao risco

a) Advogados 

b) Contadores

c) Membros da diretoria

2) Eventuais crimes

a) Sonegação fiscal (art. 1º e 2º, Lei 8.137/90)

b) Evasão de divisas (art. 22, da Lei 7492/86 –
manutenção de depósito no exterior)

c) Lavagem de dinheiro (art. 1º, Lei 9613/98)



Art. 22, Lei 7492/86
Art. 22. Efetuar operação de câmbio não

autorizada, com o fim de promover evasão de
divisas do País:

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e
multa.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem,
qualquer título, promove, sem autorização legal, a
saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele
mantiver depósitos não declarados à repartição
federal competente.



Art. 1º, Lei 9613/98

Art. 1º Ocultar ou dissimular a
natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou
valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal.
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez)
anos, e multa.



EQUIPARAÇÃO
§ 1º Incorre na mesma pena quem, para
ocultar ou dissimular a utilização de bens,
direitos ou valores provenientes de infração
penal:

I - os converte em ativos lícitos;
II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou

recebe em garantia, guarda, tem em depósito,
movimenta ou transfere;

III - importa ou exporta bens com valores não
correspondentes aos verdadeiros.



§ 2º Incorre, ainda, na mesma pena quem:
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens,

direitos ou valores provenientes de infração penal;

II - participa de grupo, associação ou escritório tendo
conhecimento de que sua atividade principal ou
secundária é dirigida à prática de crimes previstos
nesta Lei.
§ 3º Tentativa
§ 4º A pena será aumentada de um a dois terços, se
os crimes definidos nesta Lei foram cometidos de
forma reiterada ou por intermédio de organização
criminosa.



REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E 
TRIBUTÁRIA – RERCT

(Lei n. 13.254/16)



APLICAÇÃO (Art. 1º, §1º)

a) Residentes ou domiciliados no Brasil
em 31 de dezembro de 2014

a) Proprietários ou titulares de ativos,
bens ou direitos em períodos
anteriores a 31 de dezembro de 2014



TIPOS DE DECLARAÇÃO
c) Cobertura legal 

31/dez/2014 = COM titularidade/propriedade

31/dez/2014 = SEM titularidade/propriedade

d) Tipos de declaração

FOTO – Recolhimento com base no dia 31/dez/2014 

FILME – Recolhimento pela maior movimentação ou 
propriedade antes de 31/dez/2014



RISCOS ATUAIS
1) Recall pela receita

a) Prestar informações adicionais 

b) Complementação do recolhimento

2) Instauração de Inquérito Policial

a) Declaração falsa

b) Omissão de informação

c) Evasão de divisas

3) Insegurança jurídica



CASOS SENSÍVEIS

1) Liminares para aderir ao RERCT

a) Condenação sem trânsito em julgado

b) Condenação com trânsito em julgado de 
pena prescrita

2) O Projeto da Lei 13.254/16 previa o trânsito em
julgado como impeditivo

– alteração com a prisão em 2º instância

3) Declaração de não responsabilização pessoal pelos
efeitos



1) DIFERENCIAÇÃO ENTRE CRIME E ILÍCITO TRIBUTÁRIO

2) NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO E PROVA DO DOLO NO PENAL

3) SOLIDARIEDADE DIANTE DO DÉBITO

a) Participação no valor poupado

b) Bônus 

c) Honorários



STF, RHC n. 163.334, 

Min. BARROSO, 



1) Caso Def Pub de SC

2) Enviado ao Plenário da Corte

3) Origem STJ,HC n. 339.109, Min. SCHIETTI

4) Características

a) Art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990 assemelha-se 
àquele previsto no art. 168, do CP

b) Coisa alheia

c) Não é necessário fraude/ardil

d) Necessário dolo e não finalidade 



TENDÊNCIAS
1) Manutenção do entendimento 

2) Alteração total do entendimento

3) Ponderação do entendimento

a) Ataca a livre-concorrência

b) Não pode ser penal



PARTE GERAL DO 

DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO



ART. 1º, Lei 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: (...)

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e
multa.



SÚMULA VINCULANTE Nº 24

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.



MITIGAÇÃO (ARE 936.653 AgR, Min. Barroso, 1º T, Julg.
24/5/2016, DJe de 14.6.2016)

“De início, cumpre registrar que em regra a Corte, no que tange às
infrações contra a ordem tributária, exige que seja realizado o lançamento
definitivo do tributo antes de iniciada a persecução penal. Com efeito, os
crimes contra a ordem tributária pressupõem a prévia constituição
definitiva do crédito na via administrativa para fins de tipificação da
conduta. A jurisprudência pacífica desta Corte deu origem à Súmula
Vinculante 24, a qual dispõe: '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'. 3. O Supremo Tribunal Federal,
entretanto, tem decidido que a regra contida na referida súmula pode
ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo
possível dar início à persecução penal antes de encerrado o
procedimento administrativo, nos casos de embaraço à fiscalização
tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza
não fiscal."



Contato 

marcelo.ruivo@wunderlich.br



Institucional 



Somos ANEFAC

Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, entidade de classe, atuante

em todo o Brasil há 50 anos e temos como principal missão a promoção de um fórum dinâmico e permanente

com conteúdo diferenciado, agregando valor ao mercado.

Em desenvolvimento

Regionais

• São em torno de 50 comitês técnicos distribuídos pelo País,

representados por mais de 100 Executivos renomados,

categorizados em: Heads, Diretoria Executiva e Diretores.

• Premiações e Congresso, consagrados em âmbito nacional:

• Profissional do Ano, 34 Anos: Administração, Finanças,

Contabilidade e Jovem Executivo

• Troféu Transparência, 22 Anos (Oscar da Contabilidade)

• Congresso, 21 Anos

• Pesquisa de Juros: Reconhecida há mais de 18 anos, como

fonte referente no mercado financeiro e mídia.
Ações Pontuais

RS

PR

SP

MG

RJ

BA

DF

PE



Networking

Aprimoramento Profissional

Transparência Empresarial e 
Governamental

Educação Financeira

Pioneirismo

Redução do Custo Brasil 

+ 2000 associados

+ 4.000 participantes em eventos por ano

+ 33.000 seguidores na mídias sociais 

+ de 40 mil executivos na rede de 
relacionamento

+ de 100 eventos técnicos presenciais 
por ano

Entidade Capacitadora PEPC/CFC, + de 80 
horas pontuadas em 2018

+ de 3.000 matérias, Imprensa 2018

• Presidentes;

• Diretores Financeiros;

• Diretores de Controladoria;

• Diretores de Contabilidade;

• Gerentes;

• Supervisores;

• Contadores;

• Economistas;

• Administradores;

• Entre outros.

ANEFAC 50 ANOS
Nossas Bandeiras, sua contribuição



Cafés da Manhã, 
seminários e palestras 
técnicas
Temas técnicos com 
abordagem específica, 
Programa de Educação 
Profissional Continuada 
CFC.

Jantar Palestra 
Com público e especialista relevante para assuntos  estratégicos.

+ 100 Eventos
Técnicos

Ano



+ 4 RoadShows
Por Ano

Com 
TRANSMISSÃO 

Simultânea 

ECF – KPMG 
09 Cidades

Repatriação – Braga / Moreno / 
Banco Modal 
05 Cidades

Reforma Trabalhista  - BDO
05 Cidades

Demonstrações Financeiras –
12 Cidades



Eventos Sociais

Happy hour

Jantar 

Festa TemáticaEvento de Relacionamento

Jantar de Posse



Premiações

Troféu Transparência
Premiação das 
demonstrações financeiras 
mais transparentes do Brasil.
OSCAR DA CONTABILIDADE

Prêmio ANEFAC Profissional do Ano
Três profissionais são escolhidos: 
finanças, administração e contabilidade.



Diretoria 2019

Presidente 
Nacional 

Milton Toledo

Presidente 
Regional SP 

Marta Pelucio

HEAD Administração
David Kallás

HEAD 
Tributos

Edinilson Apolinário

HEAD 
Contabilidade

Christiano Santos

ANEFAC
Internacional

Marcus Beszile

Marketing e Parcerias
Vice-Presidente
Marcus  Bottaro

Mídias Sociais
e Comunicação
Vice-Presidente
Jussara Goyano

Capital Humano 
Vice-Presidente
Emerson Dias 

HEAD 
Economia / Finanças 
Jorge Augustowski



Venha Fazer Parte da

Obrigado

www.anefac.org.br

www.revistaanefac.com


