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RESUMO

O  artigo  analisa  a  necessidade  de  combate  aos  crimes  contra  a  ordem
tributária praticados contra os Municípios.
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Os crimes contra a ordem tributária estão disciplinados nos artigos

1º a 3º da lei 8.137/90, podendo ser sujeitos ativos o contribuinte, o substituto e

o responsável tributário, o terceiro responsável e o terceiro estranho à relação

tributária  (vide  arts.:  121,  128  e  134  do  CTN).  Logo,  é  admitida  a

codelinquência.

É importante salientar que tais crimes jamais podem ser cometidos

por  pessoas  jurídicas,  mas,  sim,  pelos  seus  diretores,  administradores,

gerentes ou funcionários responsáveis, desde que tenham participado do ato

de sonegação. Quanto aos sujeitos passivos são eles a sociedade e o Estado

(Administração Pública da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios).

Os crimes previstos no artigo 1º da lei 8.137/90, segundo posição

doutrinária e jurisprudencial majoritária, são de resultado ou materiais, onde há

a necessidade da demonstração do resultado naturalístico para que o mesmo

seja considerado consumado.

A consumação  neste  caso,  de  acordo  com  posição  pacífica  do

Supremo Tribunal  Federal  (súmula vinculante 24 e HC 81.611-8-DF),  se dá

com o lançamento definitivo do tributo, que nada mais é do que o exaurimento

do processo administrativo (com a constituição do crédito fiscal), começando, a
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partir  desta  data,  inclusive,  a  contagem  do  prazo  prescricional  para  a

propositura da ação penal.

Frise-se,  para  a  Excelsa  Corte,  o  exaurimento  da  instância

administrativa deve ser considerada como um elemento normativo do tipo (HC

83414-RS e PETQO. 3593-3/SP), sendo assim, sem tal elemento, não há crime

a ser punido, ou seja, a conduta é atípica. 

A título  ilustrativo,  colaciona-se decisão prolatada na Questão de

Ordem em Petição nº 3.593-3/ SP, que restou assim ementada:

E M E N T A: “NOTITIA CRIMINIS” – PREMATURA INSTAURAÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO PENAL POR CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA -
IMPOSSIBILIDADE  –  AUSÊNCIA DE  TIPICIDADE  PENAL –  CRÉDITO
TRIBUTÁRIO  AINDA  NÃO  CONSTITUÍDO  DEFINITIVAMENTE  –
PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO-FISCAL  AINDA  EM  CURSO  -
RECONHECIMENTO  DA  CONFIGURAÇÃO  DE  CONDUTA  TÍPICA
SOMENTE  POSSÍVEL  APÓS  A  DEFINITIVA  CONSTITUIÇÃO  DO
CRÉDITO  TRIBUTÁRIO  –  INVIABILIDADE  DA  INSTAURAÇÃO  DA
PERSECUÇÃO PENAL, MESMO EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL,
ENQUANTO  A CONSTITUIÇÃO  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO  NÃO  SE
REVESTIR DE DEFINITIVIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
“PERSECUTIO CRIMINIS”, SE INSTAURADO INQUÉRITO POLICIAL OU
AJUIZADA  AÇÃO  PENAL  ANTES  DE  ENCERRADO,  EM  CARÁTER
DEFINITIVO,  O  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO-FISCAL  –
OCORRÊNCIA, EM TAL SITUAÇÃO, DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO,
PORQUE DESTITUÍDA DE TIPICIDADE PENAL A CONDUTA OBJETO DE
INVESTIGAÇÃO  PELO  PODER  PÚBLICO  –  CONSEQÜENTE
IMPOSSIBILIDADE  DE  PROSSEGUIMENTO  DOS  ATOS
PERSECUTÓRIOS  –  INVALIDAÇÃO,  DESDE  A  ORIGEM,  POR
AUSÊNCIA DE FATO TÍPICO, DO PROCEDIMENTO DE PERSECUÇÃO
PENAL  –  PRECEDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  –
QUESTÃO  DE  ORDEM  QUE  SE  RESOLVE  PELA CONCESSÃO,  DE
OFÍCIO, DE “HABEAS CORPUS”.

-  Enquanto o crédito tributário não se constituir,  definitivamente, em
sede  administrativa,  não  se  terá  por  caracterizado,  no  plano  da
tipicidade penal, o crime contra a ordem tributária, tal como previsto no
art.  1º  da  Lei  nº  8.137/90.  É  que,  até  então,  não  havendo  sido  ainda
reconhecida  a  exigibilidade  do  crédito  tributário  (“an  debeatur”)  e
determinado o respectivo valor (“quantum debeatur”), estar-se-á diante de
conduta absolutamente desvestida de tipicidade penal.

-  A instauração de persecução penal,  desse modo, nos crimes contra a
ordem  tributária  definidos  no  art.  1º  da  Lei  nº  8.137/90  somente  se
legitimará,  mesmo  em  sede  de  investigação  policial,  após  a  definitiva



constituição  do  crédito  tributário,  pois,  antes  que  tal  ocorra,  o
comportamento  do  agente  será  penalmente  irrelevante,  porque
manifestamente atípico. Precedentes.

- Conseqüente impossibilidade de se ordenar o mero sobrestamento dos
atos  de  investigação,  para  que  se  aguarde  a  ulterior  e  definitiva
constituição do crédito tributário. Não-acolhimento, no ponto, da proposta
formulada pelo Ministério Público Federal.

-  Se  o  Ministério  Público,  no  entanto,  independentemente  da
“representação fiscal para fins penais” a que se refere o art. 83 da Lei nº
9.430/96,  dispuser,  por  outros  meios,  de  elementos  que  lhe  permitam
comprovar  a  definitividade  da  constituição  do  crédito  tributário,  poderá,
então, de modo legítimo, fazer instaurar os pertinentes atos de persecução
penal por delitos contra a ordem tributária...2

Deve-se salientar que o pagamento do tributo sonegado, a qualquer

tempo, extingue a punibilidade do autor do crime de sonegação fiscal.

Oportuno destacar que o tributo não deve ser compreendido apenas

como mero interesse fazendário,  posto que o verdadeiro prejudicado com a

sonegação  fiscal  é  a  população,  tendo  em  vista  que,  com  a  falta  de

arrecadação, deixa o Estado de desenvolver políticas públicas e de atender o

interesse  público  primário,  prejudicando  a  execução  de  serviços  públicos

essenciais e inviabilizando a fruição dos direitos individuais e fundamentais dos

cidadãos.

Com relação aos Municípios os estudos indicam que 25,02% das

empresas  sonegam  ISS,  e  que  há  indícios  de  sonegação  em  65%  das

empresas de pequeno porte, 49% das empresas de médio porte e 27% das

grandes empresas (dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Planejamento

Tributário-  IBPT,  que  levou  em  consideração  os  anos  de  2006  a  2008,

fornecidos  pelas  Secretarias  de  Finanças  das  Capitais),  o  que  indica  que

chegou a hora dos Municípios entrarem nessa “briga” a fim de recuperar seus

créditos tributários.

Coibir a evasão fiscal, além de elevar a importância que deve ser

conferida  aos  tributos  municipais,  faz  com que  o  contribuinte  do  município
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passe  a  respeitar  com mais  seriedade  as  suas  obrigações  tributárias,  não

esquecendo,  igualmente,  as  melhorias  que  poderão  advir  para  toda  a

sociedade local, com a recuperação do crédito tributário omitido ou suprimido.

A responsabilização penal do sonegador nos Municípios brasileiros

ainda é muita tímida, tendo em vista a ausência de estrutura e interesse das

administrações municipais em criar uma força tarefa de combate à sonegação

fiscal, que exige ações conjuntas entre os Agentes Fazendários, Polícia civil,

Ministério Público e Procuradoria-Geral dos Municípios.

Este cenário urge por mudanças, sobretudo pela necessidade de se

combater  a  concorrência  desleal  visando  assim  manter  em  destaque  o

princípio  da  livre  iniciativa,  que  fica  em desequilíbrio  quando  a  sonegação

permeia, trazendo como consequência nefasta o fechamento de empresas e o

aumento do desemprego. 

Por  fim,  conclamo a  todos  os  gestores  municipais  que  busquem

envidar esforços no sentido de que possam ser criadas nos seus Municípios,

através  de  convênios,  forças-tarefas  que  tenham  como  foco,  combater  a

sonegação fiscal de tributos municipais.
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