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Esta dissertação foi escrita em um período de profunda tristeza para a humanidade, 

no qual as desigualdades econômicas e sociais do capitalismo – à vista de qualquer pessoa 

com um mínimo de sensibilidade – foram escancaradas até mesmo para aquele setor ultra 

conservador da sociedade que vive indiferente ao sofrimento produzido pelo capital. 

As vidas que foram abreviadas pelo novo vírus assumiram um número 

extrordinariamente exagerado por consequência da ação de gestores públicos 

irresponsáveis e não qualificados para a magnitude do cargo que exercem. 

Dedico, portanto, este estudo a todas as vítimas da COVID-19. 
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ele é a terra inteira. (...) Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida destes versos, 
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me enérgico, convencido, humano, e vou tencionar escrever estes versos em que digo o contrário. (...) 

Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. 

Sigo o fumo como uma rota própria, e gozo, num momento sensitivo e competente, a libertação de todas as 

especulações e a consciência de que a metafísica é uma conseqüência de estar mal disposto.” 

             (trechos do poema Tabacaria, de 15/01/1928, Fernando Pessoa)1 

 

“Ai que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não o fazer! Ler é maçada, estudar é nada, o sol 

doira sem literatura. O rio corre, bem ou mal, sem edição original. E a brisa, essa, de tão naturalmente 
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1 PESSOA, Fernando. Mensagem (texto integral). São Paulo: Martin Claret, 2001, p. 139-144. 
2 PESSOA, Fernando. Mensagem (texto integral). São Paulo: Martin Claret, 2001, p. 104. 
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RESUMO 
SANTOS, Luciano Cirino dos. A fraude como elemento essencial para a configuração da 

tipicidade objetiva dos crimes contra a ordem tributária praticados por particulares (Lei 

8.137/90, artigos 1º e 2º). 2020. 446f. Dissertação (Mestrado em Direito Penal). Faculdade 
de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 
O estudo realizado possui como tema a fraude como elemento essencial para a 

configuração da tipicidade objetiva dos crimes contra a ordem tributária praticados por 

particulares. Pretende-se examinar a existência de uma discordância entre o conteúdo 
concreto de certas condutas tributárias e o conceito de fraude tributária para fins penais, ou, 
por outras palavras, investigar se determinados comportamentos tributários, inseridos no 
legítimo espaço de interpretação do ordenamento jurídico, estão sendo capturados pelo 
sistema de justiça criminal em virtude de uma incorreta interpretação do conteúdo 
incriminador pelas autoridades incumbidas da persecução penal e, também, pelas 
autoridades encarregadas da fiscalização tributária. Mais concretamente: a pesquisa tem 
por objetivo principal verificar se a fraude está expressa e adequadamente prevista no tipo 
penal ou, alternativamente, se o princípio da legalidade está sendo violado com a fraude 
integrando o tipo como elemento pressuposto (parte-se, portanto, da consideração 
majoritária na doutrina de que a fraude – como elemento expresso ou pressuposto – 
constitui elemento essencial para a caracterização do crime tributário). A pesquisa tem 
como linha condutora a dignidade humana e a contenção do poder punitivo, 
consequentemente, o desenvolvimento desta dissertação tem como núcleo de sua 

preocupação uma análise interdisciplinar com o objetivo de restringir a amplitude que se 
tem atribuído à expressão fraude tributária. Tinha-se por hipóteses principais: [1] que a 
tipicidade objetiva não se esgotava, de forma clara, com os elementos expressamente 
mencionados no tipo; [2] que a incriminação violava tratados internacionais de direitos 
humanos resultando em inconvencionalidade; [3] que a descrição típica ofenderia o 
princípio da legalidade (CF, art. 5º, XXXIX), sob a ótica da taxatividade, resultando em 
inconstitucionalidade. A metodologia utilizada consistiu em investigação da literatura 
produzida nas seguintes áreas do conhecimento: direito financeiro, direito tributário, direito 
penal, direito constitucional, direito internacional e direitos humanos. Estruturou-se a 
dissertação de forma a expor os principais conceitos tributários e financeiros (capítulo 1), 
ingressando em seguida na análise do conceito de fraude (capítulo 2), percorrendo, então, a 
evolução da incriminação, a análise das expressões direito tributário penal e direito penal 

tributário, a distinção entre os ilícitos tributário e penal, as teorias em torno do objeto 
jurídico colocado sob tutela penal, os conceitos de tipo (como garantia) e tipicidade (como 
exigência), a configuração da tipicidade penal objetiva, bem como a possibilidade de 
prisão por dívida e a necessidade dos controles de convencionalidade e de 
constitucionalidade (capítulo 3), sendo, ao final, apresentadas as conclusões. Ao término 
da pesquisa percebeu-se uma incongruência entre o conceito de fraude e o conteúdo 

incriminador contido nos crimes tributários, inferindo-se como principais resultados que: 
[1] não existe bem jurídico legitimamente tutelado; [2] a fraude não está adequadamente 
prevista no tipo penal; [3] é necessário realizar os controles de constitucionalidade e de 
convencionalidade; [4] a equivocada compreensão do lançamento por homologação e do 
conceito de fraude tributária (como abrangendo a expressão fraude à lei) têm sido a causa 

determinante de incriminação da conduta lícita de interpretar a legislação tributária. 
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO PENAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITOS 
HUMANOS. Tributo. Ilícito tributário. Planejamento tributário. Fraude. Crime tributário. 
Bem jurídico. Dívida tributária. Prisão por dívida. Tratados internacionais. Controles de 
constitucionalidade e de convencionalidade. 
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ABSTRACT 
SANTOS, Luciano Cirino dos. Fraud as an essential element for the constitution of the 

objective definition of crimes against the tax system perpetrated by private individuals 

(Law 8.137/90, articles 1 and 2). 2020. 446pp. Dissertation (Master in Criminal Law). 
Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2020. 
 
The study carried out is on fraud as an essential element for the constitution of the 

objective definition of crimes against the tax system perpetrated by private individuals. It 
intends to examine the existence of a discrepancy between the concrete content of certain 
tax practices and the concept of tax fraud for criminal purposes, or, in other words, to 
investigate whether certain tax behaviors, warranted by the legitimate scope of 
interpretation of the legal system, are being captured by the criminal justice system due to 
an incorrect interpretation of the incriminating content by the authorities tasked with 
criminal pursuit and, also, by the authorities in charge of tax inspection. More specifically, 
the main objective of the research is to verify whether fraud is expressly and adequately 
provided for in the criminal definition or, alternatively, if the principle of legality is being 
violated with fraud falling under the definition of a presupposed element (it starts, 
therefore, from the majority's understanding in the prevailing opinion of jurists that fraud – 
as an express element or assumption – constitutes an essential element for the constitution 
of a tax crime). The research is guided by human dignity and restraint of punitive power, 
consequently, the development of this dissertation has as its core concern an 
interdisciplinary analysis with the objective of restricting the scope that has been attributed 
to the term tax fraud. The main hypotheses were: [1] that the objective definition has not 
been exhausted, in a clear manner, with the elements expressly mentioned in the definition; 
[2] that incrimination violates international human rights treaties resulting in 
unconventionality; [3] that the description defined as a crime would offend the principle of 
legality (Brazilian Federal Constitution, art. 5, XXXIX), from the perspective of 
specificity, resulting in unconstitutionality. The methodology used consisted of an 
investigation of the literature produced in the following areas of knowledge: financial law, 
tax law, criminal law, constitutional law, international law and human rights. The 
dissertation was structured in order to expose the main tax and financial concepts (chapter 
1), it then enters into the analysis of the concept of fraud (chapter 2), then goes through the 
evolution of incrimination, the analysis of the expressions criminal tax law and tax 

criminal law, the distinction between tax offenses and criminal offenses, theories about the 
legal object placed under criminal protection, the concepts of definition of a crime (as a 
guarantee) and subsumption of the conduct under the definition of the crime (as a 
requirement), the constitution of the objective criminal definition, as well as the possibility 
of imprisonment for debt and the need for conventionality and constitutionality controls 
(chapter 3), with the conclusions finally presented. At the end of the research, there was an 
incongruity between the concept of fraud and the incriminating content contained in tax 

crimes, inferring as main results that: [1] there is no legal object that is legitimately 
protected; [2] fraud is not adequately provided for in the criminal definition; [3] it is 
necessary to carry out constitutionality and conventionality controls; [4] the mistaken 
understanding of self-assessment and the concept of tax fraud (as encompassing the term 
fraud to the law) have been the determining cause of incrimination of the lawful conduct 
of interpreting tax legislation. 
 
KEYWORDS: CRIMINAL LAW. TAX LAW. HUMAN RIGHTS. Tax. Tax offenses. 
Tax planning. Fraud. Tax crime. Legal object. Tax debt. Imprisonment for debt. 
International treaties. Constitutionality and conventionality controls. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objeto desta dissertação (fraude tributária) se reveste de singular importância, 

pois existem questões teóricas de relevo – como a formatação da tipicidade objetiva e a 

correta localização da fraude na estrutura dos crimes tributários – que são 

insuficientemente abordadas por parcela considerável da doutrina. Também existem 

questões sob intensa polêmica – como a constitucionalidade de dispositivos normativos ou 

o bem jurídico tutelado nos crimes tributários previstos na Lei 8.137/90 – que tornam 

necessária a realização de um estudo mais aprofundado com o objetivo de fornecer 

subsídios para a correta elucidação dessas questões. 

Além disso, outros questionamentos de ordem jurídica, normalmente esquecidos 

pela literatura especializada – como a investigação sobre a possibilidade e a necessidade de 

controle de convencionalidade da Lei 8.137/90 – apontam para a relevância do estudo 

desenvolvido nesta dissertação. A gravidade do tema e as consequências teóricas da 

adoção de uma ou outra postura recomendam um estudo minucioso dos crimes tributários à 

luz do entrelaçamento entre a doutrina tributária e a penal, pois não há como se 

compreender a exata dimensão da criminalização do ilícito tributário sem um arsenal 

teórico interdisciplinar. 

Não fossem suficientes os motivos teóricos, torna-se imperativo salientar que o 

objeto desta dissertação (fraude tributária) transcende, com vigor impressionante, o limite 

dos livros e salta sobre a realidade produzindo uma grave insegurança jurídica nas relações 

entre o Fisco e o contribuinte. Tal insegurança é permeada pela falsa impressão de que 

existem normas criminalizando a mera discordância de interpretação da legislação 

tributária ou o mero descumprimento de obrigação tributária (principal ou acessória), 

constrangendo o contribuinte a adotar – sempre – a pior e mais abrangente interpretação 

possível da legislação tributária (no sentido da dimensão do tributo) para não correr o risco 

de que as autoridades públicas aleguem que ele violou a norma penal reduzindo ou 

suprimindo tributo que o Estado entende devido. 

Mergulhando nas consequências práticas que demonstram a necessidade de 

realização deste estudo, é de se notar que inúmeras condutas absolutamente lícitas e 

despidas de qualquer intenção de lesar bens jurídicos têm sido colhidas pelas autoridades 

públicas – agentes da Fazenda Pública, Delegados de Polícia e representantes do 

Ministério Público – e injustamente chanceladas como criminosas pelo Poder Judiciário. 
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Com esses objetivos, estruturamos esta dissertação em três capítulos utilizando, 

como método, a investigação da literatura, predominantemente nacional, produzida nas 

esferas do direito tributário, penal, constitucional e de direitos humanos, bem como através 

da captura de exemplos da jurisprudência administrativa e judiciária. A pesquisa tem como 

linha condutora a dignidade humana e a contenção do poder punitivo, consequentemente, 

o desenvolvimento desta dissertação tem como núcleo de sua preocupação uma análise 

interdisciplinar com o objetivo de restringir a amplitude que se tem atribuído à expressão 

fraude tributária. 

No capítulo 1 foram expostos os principais conceitos desenvolvidos no âmbito da 

doutrina financeira e tributária tendo em vista a sua relevância para a compreensão, não 

apenas da incriminação do ilícito tributário, mas também dos próprios elementos 

normativos dos tipos penais incriminadores. Como passo inicial, foi analisada a chamada 

atividade financeira do Estado com o objetivo de investigar o motivo pelo qual 

determinada receita – a tributária – assume tanta relevância para o Estado moderno (e, 

dessa forma, lançar as linhas gerais que permitam compreender o pano de fundo da 

incriminação do ilícito fiscal bem como a extinção de sua punibilidade mediante 

pagamento). Em seguida, foram analisados conceitos tributários intrinsecamente ligados 

aos elementos normativos dos tipos penais incriminadores previstos na Lei 8.137/90, entre 

os quais: relação jurídico-tributária, tributo e suas espécies, competência tributária, 

hipótese de incidência, obrigação tributária (principal e acessória), lançamento tributário 

(e sua tipologia, com especial enfoque para o lançamento por homologação em face de 

suas repercussões no âmbito penal), planejamento tributário (e o problema da 

interpretação econômica e da norma geral antielisão), infrações e sanções tributárias. 

Esses conceitos são fundamentais para compreender não apenas determinados elementos 

normativos dos tipos penais, mas, também, algumas teorias a respeito do próprio bem 

jurídico tutelado (descobrir se o objeto de proteção seria a função dos tributos ou a função 

dos impostos, pressupõe o conhecimento da função que cada uma das espécies tributárias 

desempenha). Se revela fundamental conhecer minuciosamente o conceito de tributo para 

saber identificar quando se está, efetivamente, diante de um tributo (e, mesmo 

reconhecendo a figura do tributo, é preciso saber identificar se aquele tributo em específico 

foi validamente instituído, ou seja, verificar se a sua instituição foi feita por ente dotado 

daquela específica competência tributária). A exposição minuciosa do conceito de tributo 

torna-se ainda mais relevante quando se considera que, a maior parte da doutrina, ao 

analisar esse elemento normativo do tipo objetivo, o faz de forma muito sintética, com 
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mera referência ao conteúdo do art. 3º do CTN, mas isso pouco significa para o penalista, 

que pode escorregar nas dificuldades que a mera transcrição do conceito legal esconde. 

Além disso, também é importante conhecer, v.g., o conceito de hipótese de incidência para 

saber se, efetivamente, diante do suporte fático que subjaz à incriminação, ocorreu a 

incidência da norma impositiva. Também é preciso compreender questões relevantes no 

âmbito do lançamento tributário para afastar as graves consequências de sua equivocada 

compreensão; em outras palavras: para evitar interpretações que incluam na abrangência 

do tipo penal condutas lícitas que estão fora do seu alcance. Todo esse conjunto de 

preocupações repercutiu na decisão de expor os conceitos tributários fundamentais e, 

também, os conceitos fronteiriços (pois é a partir desses que aqueles assumem maior 

relevo para a concretização da incriminação) de elisão e evasão tributárias. 

No capítulo 2 foi realizada uma análise minuciosa a respeito do conceito de fraude, 

tendo como ponto de partida o opúsculo de Nelson Hungria, referência até hoje nessa 

temática. Em seguida, confrontou-se esse pensamento clássico com a dogmática penal e 

extrapenal contemporânea com o objetivo de verificar se o conteúdo do referido opúsculo 

ainda se mantém de pé. Também neste capítulo, investigou-se sobre a concordância ou não 

entre as expressões fraude à lei e fraude penal, bem como sobre a possibilidade de as 

condutas desenvolvidas no âmbito do planejamento tributário (com o objetivo de suprimir 

ou reduzir o montante do tributo a ser pago) configurarem, ou não, ilícito penal. Ao final 

desse capítulo foram analisadas as linhas gerais do conceito de fraude tributária. 

No capítulo 3 analisou-se, inicialmente, a evolução da criminalização do ilícito 

tributário, passando pelos diversos diplomas legislativos, inclusive a medida provisória 

incriminadora que tanto rebuliço causou na doutrina especializada. Em seguida, foi 

analisada a distinção entre direito tributário penal e direito penal tributário para verificar 

se, com tais expressões, se designam ramos apartados e independentes do ordenamento 

jurídico, por consequência, também foram analisados os conceitos de ilícitos penal e 

tributário. Também nesse capítulo foram analisadas as principais teorias que se 

desenvolveram em torno do bem jurídico tutelado com a incriminação do ilícito fiscal, 

sendo a análise finalizada com a assunção de posição própria e divergente das teorias 

analisadas. Em seguida, foram analisados os conceitos de tipo e tipicidade com o objetivo 

de investigar o motivo pelo qual o primeiro se constitui em garantia e o segundo em 

exigência. A tipicidade objetiva dos crimes tributários previstos nos dois primeiros artigos 

da Lei 8.137/90 também foi objeto de análise, com especial destaque para alguns 

elementos normativos dos tipos incriminadores em razão da sua conexão com a mera 
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interpretação da legislação tributária, sendo também retomado o conceito de fraude penal 

(inclusive para verificar se ela está prevista de forma inequívoca nos tipos penais 

incriminadores) com o objetivo de enunciar uma proposição legislativa que conceda maior 

segurança jurídica aos destinatários da norma penal. A possibilidade de prisão por dívida 

(alimentar ou tributária) também foi investigada, contrastando tal possibilidade com o texto 

constitucional e com tratados internacionais de direitos humanos, em especial aqueles que 

vedam a tortura. Ao final do capítulo foram analisados os instrumentos disponíveis no 

ordenamento jurídico nacional para efetuar o controle – constitucional e convencional – da 

incriminação promovida pela Lei 8.137/90 no que toca especificamente aos crimes 

tributários. 

Ao final foram apontadas as principais conclusões que decorreram da pesquisa 

realizada. 
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CONCLUSÕES 

 

De forma forma sequencial e sintética, as conclusões decorrentes do 

desenvolvimento dessa pesquisa são as seguintes: 

 

1. A atividade financeira é fundamental para a manutenção do Estado moderno e 

está centrada na figura da receita derivada (o tributo, com especial relevância para o 

imposto). 

 

2. A extraordinária importância que o Estado atribui à receita derivada resultou na 

criminalização do descumprimento de obrigações tributárias. 

 

3. A relação de tributação não é mera relação de poder, mas essencialmente uma 

relação jurídica decorrente de lei. 

 

4. O conceito legal de tributo (CTN, art. 3º) afastou a disputa doutrinária em torno 

de sua definição, entretanto, os próprios elementos da definição posta pelo legislador 

passaram a ser objeto de polêmica, como, por exemplo, a possibilidade de tributação dos 

rendimentos decorrentes de atividade ilícita (que não compreende a denominada atividade 

irregular). 

 

5. Ocorreu a constitucionalização do conceito de tributo, impossibilitando a 

alteração do conceito legal sem ofensa ao texto constitucional. 

 

6. A figura do lançamento tributário tem sido mal compreendida pela doutrina 

penalista e o incorreto desempenho das atribuições das autoridades fiscais no âmbito do 

acertamento da relação tributária tem causado distorções que desembocam na indevida 

representação fiscal para fins penais. 

 

7. A figura do “lançamento tributário” por homologação, gestada como forma de 

desoneração financeira do Estado, constitui-se na forma administrativa preferencialmente 

adotada pelo Estado para lidar com a sociedade moderna e dar concretude ao ingresso de 

receitas derivadas decorrente das relações socioeconômicas que nela se desenvolvem. 
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8. A figura do “lançamento tributário” por homologação (que, no ordenamento 

jurídico brasileiro abrange quase todos os tributos) transfere para o particular uma 

complexa atividade estatal atribuindo ao particular o risco de interpretar a legislação 

tributária de forma divergente da interpretação realizada pelo fisco. 

 

9. As autoridades da administração fazendária possuem o dever funcional de 

corrigir condutas tributárias que, ao seu olhar, constituam desvios na atividade de 

interpretação da legislação tributária. 

 

10. Constitui dever estatal promover, através dos agentes públicos fazendários, o 

acertamento da relação tributária, atribuindo aos fatos concretamente realizados pelo 

contribuinte (e corretamente declarados) o efeito jurídico que determina a correta 

expressão financeira de um tributo, impedindo que o mesmo seja reduzido ou suprimido 

pela via da interpretação da legislação tributária (ressalvando-se ao contribuinte o direito 

de, administrativa ou judicialmente, demonstrar o erro interpretativo do fisco que resultou 

em pagamento de tributo não devido ou devido a menor). 

 

11. Os agentes da administração fazendária não têm desempenhado corretamente a 

sua função de acertamento da relação tributária, deixando de corrigir eventuais desvios 

interpretativos – segundo a sua interpretação – e têm utilizado a representação fiscal para 

fins penais como forma de impor a sua interpretação do ordenamento jurídico e, 

especialmente, como forma de coagir o contribuinte a adotar a interpretação que dê maior 

expressividade aos tributos. 

 

12. A atividade estatal desenvolvida pelo contribuinte sob a nomenclatura de 

“lançamento por homologação”, não constitui tecnicamente lançamento tributário, posto 

que depende de homologação (expressa ou tácita) para produzir efeitos jurídicos, portanto, 

tal atividade é insuscetível de suprimir ou reduzir tributo tendo em vista o dever do Estado 

de promover o acertamento da relação tributária, devendo ser efetuada a representação 

fiscal para fins penais apenas quando, juntamente com a supressão ou redução de tributo, 

verificar-se a ocorrência de fraude, ou seja, a falsidade da declaração em relação à matéria 

tributável (fatos concretamente realizados). 
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13. Diante da mera divergência interpretativa em relação à legislação tributária, da 

qual resulte diminuição ou supressão de tributo, a administração fazendária pode 

considerar caracterizada a infração fiscal e, consequentemente, atribuir responsabilidade 

tributária ao contribuinte lavrando o respectivo auto de infração com a aplicação de 

sanções fiscais corporificadas em multas diversas da qualificada. 

 

14. A técnica denominada planejamento tributário realiza um manejo competente 

das normas que integram a legislação tributária com o lícito objetivo de suprimir ou reduzir 

tributos. O planejamento tributário consiste na atividade técnica de valorar juridicamente 

as consequências de diferentes fatos concretamente realizáveis para escolher, dentre eles, 

aqueles que serão efetivamente realizados para suprimir ou reduzir tributos. 

 

15. O planejamento tributário sempre constitui hipótese de elisão (conduta lícita) e, 

portanto, em nenhuma hipótese possuirá relevância penal tendo em vista a ausência do 

elemento fraude (declaração que adultera ou falseia os fatos materiais concretamente 

realizados) exigido para a concretização dos tipos penais previstos na Lei 8.137/90. 

 

16. A evasão fiscal sempre constitui conduta ilícita tendo em vista que sua 

concretização assenta-se no pressuposto de adulteração ou falseamento da declaração do 

contribuinte em relação aos fatos materiais concretamente realizados. 

 

17. A evasão fiscal nem sempre configura crime tributário, pois, apesar de ilícita, 

deve amoldar-se aos termos expressamente consignados nos tipos penais que promovem a 

incriminação do ilícito tributário. Em síntese: evasão fiscal implica responsabilidade 

tributária, mas não necessariamente em responsabilidade criminal. 

 

18. Existe uma grave confusão entre os termos elisão e evasão (cujos efeitos se 

projetam, inclusive, sobre a esfera criminal) tendo em vista que, entre os tributaristas, o uso 

disforme de tais expressões retira o caráter de cientificidade que se atribui à linguagem 

jurídica. 

 

19. As expressões fraude à lei e fraude contra a lei não se confundem. Fraude à lei 

não constitui fraude penal, tendo em vista a ausência de adulteração ou falseamento dos 

fatos concretamente realizados. Fraude contra a lei constitui fraude penal. 
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20. A chamada interpretação econômica não pode ser admitida no direito 

tributário, sob pena de, v.g., tributação por analogia com a consequente violação aos 

princípios da legalidade e da tipicidade cerrada, além de produção de reflexos 

inadmissíveis no âmbito criminal. 

 

21. Sob o estrito ângulo da teoria jurídica, ilícito civil e ilícito penal não se 

diferenciam ontologicamente, consequentemente, fraude civil e fraude penal também são 

essencialmente conceitos que não se diferenciam de um ponto de vista ontológico. 

 

22. Para os fins da incriminação prevista no art. 171, caput, do Código Penal, 

admite-se como fraude o artifício, o ardil ou qualquer outro meio fraudulento, entretanto, 

nos crimes tributários a fraude necessariamente consistirá em um artifício tendo em vista a 

inexistência de válvula penal inclusiva no âmbito da Lei 8.137/90. 

 

23. A fraude com relevância penal consiste na adulteração da realidade fática com 

o objetivo de promover o engano. Consequentemente, a fraude tributária perfectibiliza-se 

com a adulteração da matéria fática tributável. A afirmação da existência de fraude penal 

tributária não pode ser feita exclusivamente sob o prisma do resultado (supressão ou 

redução de tributo), mas sim pela consideração do procedimento adotado pelo contribuinte 

ao alterar dados da realidade fática. 

 

24. As expressões direito tributário penal e direito penal tributário são 

desnecessárias e não designam ramo exclusivo ou apartado do ordenamento jurídico, 

apenas particularizam didaticamente um campo específico pertencente ao direito tributário 

e ao direito penal, respectivamente. 

 

25. Considerando estritamente a teoria jurídica, ilícito tributário e ilícito penal são 

conceitos que não se diferenciam ontologicamente. 

 

26. Há séria controvérsia doutrinária em torno do bem jurídico tutelado com a 

incriminação do ilícito tributário. As teorias que se propõem a analisar o objeto de 

proteção (patrimonialistas, funcionalistas e relacionadas ao poder) não explicam de forma 

suficiente a legitimidade da tutela. 
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27. A tutela penal das obrigações tributárias promovida pela Lei 8.137/90 é 

inconstitucional por ausência de bem jurídico legítimo. O substrato real do objeto de 

proteção é a dívida tributária. 

 

28. O tipo penal possui uma função de garantia e a tipicidade penal se constitui em 

uma exigência para a incidência da sanção prevista no tipo penal, entretanto, no âmbito dos 

crimes tributários o tipo penal não tem cumprido a sua função de garantia e a exigência da 

tipicidade não tem sido respeitada pelas autoridades públicas encarregadas da persecução 

penal. 

 

29. O excesso de elementos normativos afetou a correta compreensão do conteúdo 

da incriminação reduzindo, por consequência, a função de garantia do tipo penal. 

 

30. Condutas dolosas do contribuinte que suprimam ou reduzam tributos (ou que 

tenham essa finalidade) quando decorrentes do competente manejo interpretativo da 

legislação tributária não estão inseridas no âmbito de abrangência do tipo penal tendo em 

vista a ausência de fraude (que constitui elemento da tipicidade objetiva, expresso ou 

implícito) em relação à matéria fática valorada. 

 

31. O próprio Estado tem editado leis – através de entes políticos que integram a 

Federação – que, quando aplicadas aos fatos concretamente realizados pelo contribuinte no 

âmbito da atividade denominada de “lançamento tributário” por homologação, 

desembocam na sua responsabilidade criminal. Este é um perverso efeito da guerra fiscal. 

 

32. O fisco tem assumido uma conduta que se traduz em prática intimidatória, com 

o uso indevido da representação fiscal para fins penais. 

 

33. No “lançamento tributário” por homologação, o contribuinte não está obrigado 

a adotar a interpretação do ordenamento que dê ao tributo a maior expressão financeira 

possível, sendo lícita a interpretação que reduza ou suprima a sua expressão. 

 

34. A interpretação errônea da legislação tributária não se confunde com a 

interpretação divergente, pois está amparada na própria dicção das normas interpretadas. 
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35. A fraude não está prevista de forma inequívoca nos arts. 1º e 2º da Lei 8.137/90, 

permitindo que a interpretação da legislação tributária capaz de suprimir ou reduzir 

tributo seja alvo da criminalização. 

 

36. Caso a legislação criminalizadora não seja revogada, nem declarada 

inconstitucional ou inconvencional, torna-se necessário modificá-la com o propósito de 

afastar a criminalização da mera interpretação divergente. 

 

37. A fraude, constituindo-se em chave hermenêutica para a compreensão do 

conteúdo da proibição, viola o princípio da legalidade, sob a ótica da taxatividade, pois 

indica a existência de um elemento pressuposto, implícito ou, ao menos, não 

adequadamente previsto no tipo penal incriminador. 

 

38. Condutas não fraudulentas que suprimiram ou reduziram tributos (ou que 

foram praticadas com essa finalidade) estão sendo, equivocadamente, consideradas 

fraudulentas porque se tem em linha de consideração apenas o resultado da interpretação, 

consequentemente, a tipicidade como exigência não tem sido respeitada para a atribuição 

de responsabilidade criminal. 

 

39. O ordenamento jurídico brasileiro, em razão da regular incorporação de 

tratados internacionais de direitos humanos, não admite prisão civil ou penal fundada em 

dívida. A prisão por dívida é vedada em qualquer hipótese, seja por dívida alimentar seja 

por dívida tributária, em face da vedação à tortura. 

 

40. Os arts. 1º e 2º da Lei 8.137/90 devem ser objeto de controle de 

constitucionalidade, tanto em sua forma difusa quanto concentrada, tendo em vista a 

violação ao princípio da legalidade, em especial sob a ótica da taxatividade. 

 

41. Os arts. 1º e 2º da Lei 8.137/90, bem como o art. 5º, inciso LXVII, da CF/88, 

devem ser objeto de controle de convencionalidade, tanto difuso quanto concentrado, 

tendo em vista a violação a tratados internacionais de proteção aos direitos humanos que 

vedam a tortura e que foram incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. 
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