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RESUMO 

 

ALVES, Vitória Chammas Varela. A evasão de divisas no cenário global de combate à 

evasão fiscal. 2019. 207 p. Dissertação (Mestrado em Direito Penal, Medicina Forense e 

Criminologia) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

 

A presente dissertação de mestrado tem por objetivo analisar de forma crítica e propositiva 

o delito de evasão de divisas, previsto pelo art. 22, da Lei nº 7.492/86. Para tanto, parte-se 

de uma análise histórico-econômica que se inicia à época de edição de referido diploma legal 

e avança até os dias atuais, conectando esta linha do tempo à evolução liberal da economia 

brasileira neste período e o surgimento, a nível internacional, de um cenário de cooperação 

interestatal para combate à evasão fiscal como forma de diminuição dos efeitos da crise 

econômica. A segunda parte deste estudo busca investigar a legitimidade do delito de evasão 

de divisas frente aos princípios basilares do Direito Penal, identificando, para tanto, o bem 

jurídico que se buscou tutelar através do tipo penal. Posteriormente, passa-se ao estudo da 

Lei nº 13.254/16, que instituiu o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária e 

previu nova causa de extinção da punibilidade para o crime de evasão de divisas, qual seja, 

a adesão ao programa instituído pela Lei, com o pagamento das obrigações tributárias 

relacionadas. Por fim, formulam-se propostas de adequação da tutela penal da evasão de 

valores frente ao que se expôs ao longo do estudo: a evolução da economia brasileira em 

conjunto com a constatação de que o Estado brasileiro demonstra que não tem interesse 

punitivo quanto ao crime de evasão de divisas, desde que a arrecadação tributária não seja 

afetada, impõem a atualização desta tutela penal para que não mais se direcione à proteção 

das divisas brasileiras, mas sim à arrecadação tributária. 

 

 

Palavras-chave: Direito Penal Econômico. Crime de evasão de divisas. Legitimidade. 

Regime especial de regularização cambial e tributária. Crime tributário. 

Evasão fiscal. 

 

  



ABSTRACT 

 

ALVES, Vitória Chammas Varela. The currency evasion crime in the global scenario of 

combating tax evasion. 2019. 207 p. Master – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2019. 

 

 

The present dissertation aims to analyze critically and propositional the currency evasion 

crime, foreseen by the article 22 of Brazilian Law nº 7.492/86. In order to do so, it is 

presented a historical-economic analysis that begins at the time of edition of that legal 

diploma and advances to the present days, connecting this timeline to the liberal evolution 

of the Brazilian economy in this period and the emergence, at an international level, of a 

scenario of interstate cooperation to combat tax evasion as a way to reduce the effects of the 

economic crisis. The second part of this study seeks to investigate the legitimacy of the 

currency evasion crime when it is confronted to the basic principles of Criminal Law, 

identifying the interest that should be protected by this crime. Subsequently, it is studied the 

Brazilian Law nº 13.254/16, which instituted the Brazilian Voluntary Disclosure Program 

and set that the adherence to this Program with the payment of the tax liabilities would 

implicate the extinction of the criminal punishment for the currency evasion crime. Finally, 

a few proposals are presented to adequate the criminal protection of the money evasion 

considering the exposed in the study: the development of the Brazilian economy together 

with the fact that Brazilian government demonstrates that it has no interest in punishing the 

currency evasion crime when the tax revenue is not affected impose the update of this 

criminal protection so that it is no longer directed to the protection of the Brazilian exchange 

reserves, but to the tax revenue. 

 

Keywords: Economic Criminal Law. Currency evasion crime. Legitimacy. Voluntary 

Disclosure Program. Tax crime. Tax evasion. 

 

  



RÉSUMÉ 

 

ALVES, Vitória Chammas Varela. L'évasion monétaire dans le scénario global de 

combattre à l'évasion fiscale. 2019. 207 p. Maîtrise – Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, 2019.  

 

 

Le présent mémoire de maîtrise a pour objectif d'analyser de manière critique et 

propositionnel le crime d'évasion monétaire, prévu par l'article 22 de la Loi brésilienne nº 

7.492/86. Pour ce faire, il est présenté une analyse historico-économique qui commence au 

moment de la publication de cette Loi et avance aujourd’hui, reliant cette chronologie à 

l’évolution libérale de l’économie brésilienne et à émergence, au niveau international, d’un 

scénario de coopération entre les États pour combattre l'évasion fiscale comme moyen de 

réduire les effets de la crise économique. La deuxième partie de cette étude examine la 

légitimité du crime d’évasion monétaire face aux principes du Droit Pénal, en identifiant 

l’intérêt que ce crime devrait protéger. Par la suite, il étudie la Loi brésilienne n° 13.254/16, 

qui institue le Programme Brésilien de Divulgation Volontaire et stipule que son adhésion 

avec le paiement des dettes fiscales impliquerait l’extinction de la sanction pénale applicable 

au délit d’évasion monétaire. Enfin, quelques propositions sont présentées pour ajuster la 

protection pénale de l'évasion monétaire a ce qui a été présenté dans l'étude: le 

développement de l'économie brésilienne ainsi que le fait que le gouvernement brésilien 

démontre qu'il n'a aucun intérêt à punir le crime d'évasion monétaire lorsque les recettes 

fiscales ne sont pas affectées impose la mise à jour de cette protection pénale afin qu'elle ne 

soit plus destinée à la protection des réserves de change brésiliennes, mais aux recettes 

fiscales. 

 

Mots-clés: Droit Pénal Économique. Crime d’évasion monétaire. Légitimité. Programme de 

Divulgation Volontaire. Délit fiscal. Évasion fiscale. 
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INTRODUÇÃO 

A presente dissertação tem como escopo o estudo do delito de evasão de divisas, 

previsto no art. 22, da Lei nº 7.492/86, partindo de uma análise histórico-econômica que se 

inicia à época de edição do diploma legal e propondo-se a investigar sua legitimidade e a 

atualizá-lo de acordo com a evolução do ordenamento jurídico brasileiro e do cenário 

econômico interno e externo. 

O tipo penal objeto deste estudo tipifica situações díspares, como a realização de 

operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do país; a 

promoção, sem autorização legal, da saída de moeda ou divisa para o exterior; e a 

manutenção, também no exterior, de depósitos não declarados à repartição federal 

competente. Verifica-se que o dispositivo legal trouxe proteção jurídico-penal à saída e 

manutenção de valores no exterior sob o ponto de vista de proteção às divisas brasileiras. 

Esta proteção foi considerada necessária pelo legislador à época de edição do 

diploma normativo tendo em vista, principalmente, a escassez de divisas que em muito 

prejudicava a estabilidade da economia brasileira. Esta percepção, no entanto, modificou-se 

com o passar do tempo, em especial com a evolução do quadro econômico brasileiro. 

A utilização do Direito Penal como instrumento de realização de política econômica 

estatal levanta diversos questionamentos sobre sua legitimidade, sobretudo frente ao caráter 

subsidiário do Direito Penal. Além disso, vez que o momento econômico que inspirou o 

legislador para a introdução do crime de evasão de divisas no ordenamento jurídico 

brasileiro foi bastante modificado com o passar dos anos, é possível afirmar que a escassez 

de divisas é uma realidade econômica deixada para trás já há mais de uma década. 

Ao mesmo tempo, é possível identificar que a saída e manutenção de valores no 

exterior são condutas que despertaram o interesse estatal, tanto a nível nacional, quanto 

internacional na última década em razão da possibilidade de que tais condutas levassem à 

diminuição da base tributável nacional com a consequente redução do recolhimento aos 

cofres públicos. O envio e manutenção de valores no exterior ganha, então, nova relevância 

jurídica, agora do ponto de vista tributário num contexto de combate à evasão fiscal em nível 

global. Impõe-se, assim, a atualização do tratamento jurídico dado a estas condutas. 

Evidência desta nova relevância é o crescimento do espírito de cooperação entre os 

Estados com a proliferação de acordos internacionais com o objetivo de auxílio mútuo – em 
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especial com trocas de informações bancárias e fiscais – contra a evasão fiscal, que passa a 

ser vista como um novo inimigo comum, e consequente erosão de suas bases tributáveis. 

Este movimento global – no qual o Brasil está inserido – indica a preocupação com 

o nível de arrecadação dos Estados, especialmente num contexto de crise a partir do ano de 

2008. Além disso, também reflete a necessidade de se tratar o problema de forma inovadora, 

em razão da facilidade com que, no mundo atual, realizam-se operações internacionais. A 

relevância jurídica do envio e manutenção de valores no exterior, nos dias atuais, portanto, 

não é a preocupação com a saída destes valores do território nacional, mas sim a forma como 

este envio e manutenção são efetivados, vez que podem dar azo à diminuição da arrecadação 

tributária. 

Esta preocupação internacional é também identificada internamente. O Brasil 

enfrenta a mais relevante crise econômica dos últimos anos, sendo que seus efeitos refletem 

nos cofres públicos, impondo ao governo a diminuição de seus gastos e a busca por 

alternativas para o aumento de sua receita fiscal. Neste cenário, tem-se a edição da Lei nº 

13.254/16, que buscou a regularização de ativos mantidos de forma irregular no exterior, 

instituindo prazos para que aqueles que desejassem legalizar seus recursos, bens ou direitos 

de origem lícita – adimplindo com suas obrigações tributárias em troca de benefícios de 

ordem tributária e penal – pudessem fazê-lo, mediante a entrega de uma declaração e o 

pagamento do montante devido, conforme estabelecido pela própria Lei. 

O advento deste diploma legal confirma a suspeita inicial de mudança de relevância 

jurídica das condutas de envio e manutenção de valores no exterior, pois, dentre os 

benefícios penais oferecidos àqueles que aderiram ao programa, está a oportunidade de se 

obter a extinção da punibilidade de crimes eventualmente praticados com a manutenção dos 

ativos no exterior. Dentre estes crimes está o de evasão de divisas, que, assim, poderia ter 

sua punibilidade extinta através da mera entrega da declaração exigida pelo programa e 

pagamento dos valores referentes a tributos e multa também exigidos. 

Pela primeira vez a possibilidade de extinção da punibilidade de um crime com o 

mero adimplemento das obrigações tributárias é aberta também a crime supostamente 

estranho ao Direito Penal Tributário. Vê-se que, com a urgente necessidade do governo em 

arrecadar maiores receitas tributárias, a punibilidade do delito restaria afastada com a mera 

adimplência de parte das obrigações tributárias, o que gera questionamentos sobre a 

lesividade da conduta. 

Esta verdadeira anistia demonstra que, internamente, em consonância com o cenário 

internacional, o envio e manutenção de valores no exterior não seriam condutas penalmente 
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relevantes, caso os eventuais prejuízos à arrecadação tributária fossem devidamente sanados. 

Há, assim, que se reconhecer que a tutela penal da evasão de valores não pode ser mantida 

nos moldes atuais, sendo, portanto, objetivo do presente estudo demonstrar e concluir que a 

evasão de valores, se tutelada pelo direito penal, deveria ser tratada sob o viés de crime 

tributário e não como forma de proteção às divisas brasileiras. 

Para que se atinjam os objetivos propostos, a presente dissertação é dividida em 

quatro capítulos que servem como fundamento às conclusões posteriormente expostas sobre 

a necessidade de adaptação da tutela da evasão de valores pelo ordenamento jurídico 

brasileiro. 

O primeiro capítulo é dedicado a uma exposição histórico-econômica que perpassa 

pela época de edição da Lei nº 7.492/86 e avança por toda a década de noventa e início do 

século XXI até chegar à atualidade, em que se busca descrever o cenário de crise iniciado 

internacionalmente com a crise financeira de 2008 e que posteriormente impactou as contas 

domésticas. Além disso, será exposto o cenário internacional de combate à evasão fiscal: 

suas origens, características e reflexos no ordenamento jurídico brasileiro. 

Já no segundo capítulo buscou-se questionar a legitimidade da tutela penal das 

divisas brasileiras frente aos princípios basilares do Direito Penal. Como parte integrante do 

movimento expansivo do Direito Penal ocorrido na segunda parte do século XX, o crime de 

evasão de divisas carrega consigo muitas das caraterísticas desta expansão, o que levanta 

dúvidas sobre sua legitimidade. Para mais bem responder a esta dúvida e também como 

substrato à posterior proposta de atualização da tutela penal, buscou-se identificar o bem 

jurídico tutelado pelo tipo penal e também algumas de suas características principais. 

O terceiro capítulo abandona o estudo do tipo penal objeto desta dissertação para se 

debruçar sobre uma nova causa de extinção da punibilidade inserida pela Lei nº 13.254/16 

ao ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se da Lei que dispôs sobre o Regime Especial de 

Regularização Cambial e Tributária – RERCT e previu que, com a adesão a este regime e 

cumprimento de todas as exigências legais, que envolvem o pagamento de tributos devidos, 

o aderente poderia ser premiado com a extinção da punibilidade de diversos crimes, dentre 

eles o previsto no art. 22, da Lei nº 7.492/86. Por sua relevância às conclusões pretendidas 

por este trabalho, apresentam-se os principais aspectos relevantes deste diploma legal e 

investiga-se o histórico das disposições legislativas brasileiras sobre a extinção da 

punibilidade de crimes através do adimplemento de obrigações tributárias. 

Por fim, o quarto capítulo tem um viés conclusivo e propositivo ante todo o 

anteriormente exposto. Aqui propriamente serão apresentadas propostas de adaptação do 
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tratamento jurídico-penal da evasão de valores, tendo como fundamento a aproximação da 

tutela penal exercida pelo art. 22, da Lei nº 7.492/86 àquela dos crimes tributários, frente ao 

esvaziamento da tutela penal do crime de evasão de divisas e ao bem jurídico tutelado pelos 

crimes fiscais.  
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1 CENÁRIO HISTÓRICO-ECONÔMICO BRASILEIRO: DO 

MOMENTO ANTECEDENTE AO DELITO DE EVASÃO DE 

DIVISAS AOS DIAS ATUAIS 

O tipo penal conhecido como evasão de divisas está insculpido no art. 22, da Lei nº 

7.492/861, que prevê ser crime a realização de operação de câmbio não autorizada, com o 

fim de promover evasão de divisas do País; a promoção, sem autorização legal, da saída de 

moeda ou divisa para o exterior e a manutenção também no exterior de depósitos não 

declarados à repartição federal competente. A criminalização destas condutas está 

intimamente relacionada ao contexto histórico-econômico brasileiro à época de 

promulgação da norma. Na verdade, o cenário da economia global naquele período – que 

inclui os quase vinte anos anteriores à publicação da Lei – em muito influenciou a economia 

brasileira – à época relutante para sobreviver frente às crises internacionais e à explosão de 

sua dívida externa – e, consequentemente, influenciou a produção legislativa do período2. 

É inegável que as chamadas crises do petróleo, o desequilíbrio da balança comercial 

brasileira, o aumento da dívida externa e as tentativas de sua renegociação, bem como a 

política cambial restritiva adotada pelo governo até um passado muito recente influenciaram 

na histórica deficiência brasileira de reservas internacionais – nas quais se inserem as 

                                                           
1 BRASIL. Lei n. 7.492/86, de 16 de junho de 1986. Define os crimes contra o sistema financeiro e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 jun. 1986. 
2 TAVARES aponta, em sua obra sobre o crime de evasão de divisas, que a utilização do Direito Penal em 

épocas de crise é algo corriqueiro e que, no caso específico do art. 22 da Lei n. 7.492/86, a análise do contexto 

histórico-econômico propicia o entendimento necessário do momento político, social e econômico em que 

surgiu tal dispositivo legal. TAVARES, Fábio Antônio. O crime de evasão de divisas sob a ótica do Direito 

Penal mínimo. São Paulo: LiberArs, 2015. p. 13. No mesmo sentido, PERNIDJI, Sergio Eskenazi. Prefácio. 

In: TÓRTIMA, José Carlos; TÓRTIMA, Fernanda Lara. Evasão de divisas: uma crítica ao conceito 

territorial de saída de divisas contido no parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492. 3. ed. rev. e atual. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. xiii. 
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divisas3 – e, consequentemente, estão intimamente ligados à criminalização da conduta 

daqueles que efetuam operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão 

de divisas do País ou promovem, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o 

exterior, ou nele mantêm depósitos não declarados à repartição federal competente. 

Nesse contexto, para tentar expor a particularidade brasileira quanto a suas reservas 

internacionais, analisar-se-ão os fatores econômicos acima elencados ao longo do período 

que antecedeu o ano de 1986 e as medidas tomadas pelo governo brasileiro à época para 

tentar equilibrá-los, sempre sob o ponto de vista das reservas internacionais. Após, o texto 

passará aos momentos posteriores à década de oitenta, para chegar até o cenário atual, em 

que serão retratados os panoramas político-econômicos interno e externo. 

1.1 CONTEXTO ECONÔMICO ATÉ A DÉCADA DE OITENTA: A 

POLÍTICA DE RÍGIDO CONTROLE CAMBIAL E A PREOCUPAÇÃO 

COM A ESCASSEZ DE DIVISAS 

A promulgação da Lei nº 7.492/86 se deu no contexto de grave crise econômica 

enfrentada pelo Brasil – e demais países chamados à época de subdesenvolvidos – gerada 

pelas sequenciais crises do petróleo e aumento exorbitante de suas dívidas externas. No 

entanto, tal situação remonta a políticas econômicas – notadamente cambiais e de comércio 

internacional – tomadas pelo governo brasileiro desde muito antes da chamada “década 

perdida”. 

                                                           
3  De acordo com RATTI, as reservas internacionais são reservas monetárias mantidas por países para 

atendimento de seus compromissos internacionais, poderia ser considerada a “liquidez internacional” do 

país. Explica o autor que tais reservas compreendem moedas livremente conversíveis, bem como ouro e 

Direitos Especiais de Saque (DESs). RATTI, Bruno. Comércio internacional e câmbio. 10. ed. São Paulo: 

Aduaneiras, 2004. p. 219. Já o Manual de Balanço de Pagamentos do Fundo Monetário Internacional (MBP6) 

traz que “[r]eserve assets are those external assets that are readily available to and controlled by monetary 

authorities for meeting balance of payments financing needs, for intervention in exchange markets to affect 

the currency exchange rate, and for other related purposes (such as maintaining confidence in the currency 

and the economy, and serving as a basis for foreign borrowing). Reserve assets must be foreign currency 

assets and assets that actually exist. Potential assets are excluded. Underlying the concept of reserve assets 

are the notions of ‘control’, and ‘availability for use’ by the monetary authorities.” FUNCTIONAL 

categories. Disponível em: http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/chap6.pdf. Acesso em: 25 

mar. 2017. 
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Não se busca neste estudo esgotar uma análise econômica do período – o que seria 

mais propriamente realizado por especialistas da área. No entanto, mostra-se importante, 

para o estudo e defesa da (suposta) legitimidade do tipo penal, a análise do que se passou 

com a política cambial, balança comercial e dívida externa brasileira desde anos antes da 

promulgação da norma, para que, ao fim, compreenda-se o cenário do ano de 1986. 

Desde a grande crise econômica de 1929, disseminou-se no Brasil uma série de 

medidas regulatórias que formaram uma enorme e confusa rede de regras que buscavam 

manter sob rédeas curtas a política cambial4. VAN DER LAAN5 identifica na década de 

trinta o cerne da regulamentação cambial, porque, diante da generalizada iliquidez global, a 

maior parte dos países emergentes adotou regimes cambiais complexos e altamente 

restritivos aos fluxos financeiros. Para o economista, a crise de 1929 gerou esta ascensão da 

regulamentação, pois, além de ser a pior crise financeira mundial de todos os tempos, levou 

“ [...] à constatação de que o setor externo é variável primordial a ser administrada pelo 

Estado, ainda que graus de liberdade fossem pequenos diante da iliquidez internacional 

crônica e da não conversibilidade da moeda nacional”6. 

FRANCO7 expõe que mesmo antes do colapso de 1929, em 1920, foi editada a Lei 

nº 4.182/208 que previa que o governo iria fiscalizar os bancos e casas bancárias com o fim 

de “[...] prevenir e coibir o jogo sobre o câmbio”. Tal norma mostrou-se incrivelmente 

premonitória, prevendo que tal sorte de regulamentação se tornaria o centro da política 

cambial brasileira após a grande crise9. 

Já na década de 1930 o governo introduziu o sistema designado de “centralização 

cambial” por meio do Decreto nº 20.451/3110 , que estabeleceu que o Banco do Brasil 

                                                           
4 FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). 

Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 153. 
5  VAN DER LAAN, Cesar Rodrigues. Marco legal do mercado de câmbio e de fluxos de capitais: há 

possibilidades de aprimoramento? Desregulamentação recente e perspectivas institucionais. Brasília, DF: 

Núcleo de Estudos e Pesquisas, 2014. p. 40. Disponível em: www.senado.leg.br/estudos. Acesso em: 5 set. 

2018. 
6  VAN DER LAAN, Cesar Rodrigues. Marco legal do mercado de câmbio e de fluxos de capitais: há 

possibilidades de aprimoramento? Desregulamentação recente e perspectivas institucionais. Brasília, DF: 

Núcleo de Estudos e Pesquisas, 2014. p. 40. Disponível em: www.senado.leg.br/estudos. Acesso em: 5 set. 

2018. 
7 FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). 

Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 161. 
8 BRASIL. Lei n. 4.182/20, de 13 de novembro de 1920. Autoriza o Governo a fazer uma emissão de papel-

moeda. CLBR, 1920. 
9 FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). 

Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 160-161. 
10 BRASIL. Decreto n. 20.451, de 28 de setembro de 1931. Estabelece normas para as vendas de letras de 

exportação ou de valores transferidos do estrangeiro. CLBR, 21 dez. 1931. 
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passaria a deter o monopólio na compra de letras cambiais e “[...] os poderes para controlar 

seletivamente as vendas com o intuito de evitar desvalorizações cambiais e determinar os 

beneficiados através de controles burocráticos”11. O então Ministro da Fazenda, Oswaldo 

Aranha, explicou esta opção em relatório do ano de 1933 cujo trecho é destacado por 

FRANCO: 

Não era possível entregar o câmbio aos azares da lei da oferta e da procura 

de moedas. Essa lei, nas horas críticas, não subsiste, perturbada pela 

ganância, pelo jogo de interesses ilícitos e pelas corridas de capitais. Como 

nas horas de naufrágio precisa-se de uma disciplina severa, porque os mais 

avisados perturbam-se a ameaçam a ordem necessária ao salvamento; 

nesses instantes impõem-se medidas de providencias de autoridade, sob 

pena de soçobrar. A liberdade de cambio sereia a falência de nossa moeda, 

senão a do Brasil. A intervenção impunha-se com todo rigor a fim de 

ordenar a vida dos negócios e suprir as necessidades públicas. E, o que é 

mais, não era admissível consentir, pela exploração ou pela precipitação, 

que se arrastasse o nosso mil-réis a uma tal desvalorização, capaz de gerar 

a anarquia interna e os problemas sociais consequentes à elevação súbita 

do custo das utilidades12. 

Vê-se que, desde então, a oscilação cambial já era considerada como uma variável 

de grande importância para os rumos da economia e que, assim sendo, não poderia ser 

deixada aos azares da lei da oferta e da procura de moedas. 

Era este controle que formava a essência do processo de substituição de 

importações já ali incentivado pelo governo 13  e que, por negligenciar as exportações, 

favoreceria, no futuro, a dificuldade brasileira na evolução favorável de sua balança 

comercial14. Isso porque esta negligência fez com que o país se tornasse década após década 

um país isolado. Afora alguns episódios de atração de capital internacional15, a política 

implementada pelos governantes brasileiros sempre teve como alvo o desenvolvimento da 

                                                           
11 FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). 

Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 160. 
12 FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). 

Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 160. 
13 FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). 

Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 153. 
14 . GAROFALO FILHO, Emilio. Câmbio, ouro e dívida externa de figueiredo a FHC. São Paulo: Saraiva, 

2002. p. 27. No mesmo sentido, FURTADO afirma que, neste período, o produto interno brasileiro dependia 

quase exclusivamente da industrialização apoiada no mercado interno, com a figura do Estado como 

elemento propulsor e mobilizador de recursos financeiros. FURTADO, Celso. A nova dependência: dívida 

externa e monetarismo. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. p. 122. 
15  CALDEIRA cita que o governo de Juscelino Kubitschek soube aproveitar a recuperação do cenário 

internacional e atraiu – para a felicidade do setor industrial – capital estrangeiro de risco para a montagem 

da indústria automobilística. CALDEIRA, Jorge. História da riqueza no Brasil: cinco séculos de pessoas, 

costumes e governos. Rio de Janeiro: Estação Brasil, 2017. p. 551. 
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economia interna, em especial o da indústria, que ao longo das décadas de 1940 e 1950 

manteve um ritmo de crescimento muito superior ao das demais atividades16. 

A partir de 1964, com o governo militar, o modelo recebeu nova estratégia orientada 

para a exportação de industrializados leves (têxteis e calçados) e, em menor grau, de itens 

da indústria automobilística e de produtos primários como minérios e soja17. 

FURTADO18 analisa o desenvolvimento da economia latino-americana após a 2a 

Guerra Mundial em dois períodos: o primeiro, que durou até o começo dos anos sessenta, 

teria sido marcado por um grande esforço de modificação de estruturas com vistas a criar 

uma base industrial interna. Já no segundo período, que se iniciou a partir da segunda parte 

da década de sessenta, houve um crescimento na participação da América Latina no mercado 

internacional, mas que, no caso específico brasileiro, veio acompanhado de forte degradação 

dos termos do intercâmbio, trazida pela elevação dos preços do petróleo19. 

Os ajustes feitos a partir de 1964 não foram suficientes para sanar as 

vulnerabilidades brasileiras, especialmente a excessiva dependência de importações de 

derivados do petróleo e de matérias-primas20. Com a concretização do “milagre brasileiro” 

internamente – com as cadeias de produção operando quase em seu limite – esta dependência 

mostrou-se ainda mais forte, vez que o “milagre” não poderia ser operado sem a necessária 

importação de insumos e derivados do petróleo. 

A alta da demanda interna pela importação destes produtos já nesta época teve 

impactos na dívida externa brasileira, que até então apresentava altos níveis, mas 

aceitáveis21. Existia, portanto, mesmo anteriormente ao primeiro choque do petróleo, em 

1973, um crescimento da dívida externa brasileira e uma baixa significativa das reservas 

internacionais. 

                                                           
16 CALDEIRA, Jorge. História da riqueza no Brasil: cinco séculos de pessoas, costumes e governos. Rio de 

Janeiro: Estação Brasil, 2017. p. 550. 
17 GAROFALO FILHO, Emilio. Câmbio, ouro e dívida externa de Figueiredo a FHC. São Paulo: Saraiva, 

2002. p. 28. 
18 FURTADO, Celso. A Nova Dependência: dívida externa e monetarismo. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1983. p. 83-84. 
19 FURTADO, Celso. A Nova Dependência: dívida externa e monetarismo. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1983. p. 83-84. 
20 Essas categorias já alcançavam, à época, 60% do total de importações brasileiras. GAROFALO FILHO, 

Emilio. Câmbio, ouro e dívida externa de Figueiredo a FHC. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 28. 
21 GAROFALO FILHO aponta que a dívida externa brasileira liquida , que é a “dívida bruta menos reservas”, 

aumentou de US$ 3,5 bilhões em 1968 para US$ 6,2 bilhões em 1973. E a bruta, de US$ 3,6 bilhões para 

US$ 12,6 bilhões no mesmo período. GAROFALO FILHO, Emilio. Câmbio, ouro e dívida externa de 

Figueiredo a FHC. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 30. Pode-se ver, portanto, que além de a dívida bruta ter 

crescido no período, também vivenciou-se uma grande queda nas reservas internacionais. 
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Ao narrar a crise do petróleo de 1973, GAROFALO FILHO a descreve como 

geradora de efeitos “dramáticos” ao Brasil22. O preço do barril, que se elevou de maneira 

quase imediata, atingiu o país desprevenido, num momento de total dependência. Desta 

forma, a despeito de apresentar números de caixa relativamente aceitáveis, o Brasil sofreu 

consequências “fatais” em sua balança comercial e, consequentemente, nos montantes de 

sua dívida externa e reservas internacionais. 

A crise de 1973 não significou ao Brasil apenas o aumento exorbitante de seus 

gastos com importações, mas também a diminuição de suas exportações, vez que a alta dos 

preços foi imposta também aos demais países do globo, importadores dos produtos 

brasileiros que, quando comparados com a importância do petróleo, perdiam espaço nos 

gastos de outros Estados. Desta forma, a balança comercial brasileira sofreu um duplo golpe 

ao ver, de um lado, suas exportações minguando e, de outro, os gastos decorrentes de sua 

dependência dos derivados do petróleo se elevando em grande escala. 

A partir de 1974 o governo de Ernesto Geisel implementou medidas ainda focadas 

no desenvolvimento interno e que, no sentir de GAROFALO FILHO, teriam subestimado o 

tamanho da crise e contribuído para que ela tenha perdurado ao longo da década 23 . 

CALDEIRA24 explica que, no momento em que o militar tomou posse, havia diversos 

indicativos – dentre eles a evolução da troca de mensagens entre computadores e a ampliação 

do Mercado Comum Europeu – de que o Brasil deveria rever seu isolacionismo e a política 

de monopólio estatal nas transações com divisas estabelecida deste 1929. 

No entanto, “Ernesto Geisel era um autocrata militar, um homem da tradição 

conservadora, além de nacionalista [...]”25 e ignorou tais indicativos, mantendo a priorização 

da economia interna com a implementação do Plano Nacional de Desenvolvimento, que 

previa construir, ao mesmo tempo, usinas nucleares, empresas petroquímicas, siderúrgicas, 

mineradoras, indústria pesada e outras obras de grande magnitude26. 

                                                           
22 GAROFALO FILHO, Emilio. Câmbio, ouro e dívida externa de figueiredo a FHC. São Paulo: Saraiva, 

2002. p. 31. 
23 GAROFALO FILHO, Emilio. Câmbio, ouro e dívida externa de figueiredo a FHC. São Paulo: Saraiva, 

2002. p. 34. 
24 CALDEIRA, Jorge. História da riqueza no Brasil: cinco séculos de pessoas, costumes e governos. Rio de 

Janeiro: Estação Brasil, 2017. p. 562-564. 
25 CALDEIRA, Jorge. História da riqueza no Brasil: cinco séculos de pessoas, costumes e governos. Rio de 

Janeiro: Estação Brasil, 2017. p. 565. 
26 CALDEIRA, Jorge. História da riqueza no Brasil: cinco séculos de pessoas, costumes e governos. Rio de 

Janeiro: Estação Brasil, 2017. p. 567-568. 
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FURTADO afirma que o governo demorou a perceber a gravidade da crise 

instalada27 e explica que, diante de duas posições doutrinárias – que propunham, de um lado, 

um tratamento de choque com recessão dura para que se restaurasse o equilíbrio das contas 

externas; e, de outro, um controle maior de importações, com a contenção no consumo de 

combustível e a reorientação dos investimentos para áreas menos integradas ao exterior – o 

governo optou por uma terceira via, apesar das circunstâncias, e resolveu negar a gravidade 

do quadro internacional, permitindo que a economia brasileira continuasse registrando altas 

taxas de crescimento sem qualquer mudança estrutural28. 

Neste período, a dívida externa brasileira aumentou exponencialmente: 5,2 bilhões 

de dólares americanos em 1970 – equivalente a dois anos de exportação; 17,1 bilhões de 

dólares americanos em 1974 – que, dado o aumento das exportações no período, equivalia a 

2,1 anos de exportações; 49,9 bilhões de dólares americanos em 1979 – representando 3,3 

anos de exportação29. E, neste auge de endividamento o sonho do “milagre econômico” se 

tornou um grande pesadelo: em 1979 os países da Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo aumentaram drasticamente o preço do barril do petróleo (do patamar de 12 dólares 

americanos em 1978 para 29 dólares em 1980), ao que muitos países desenvolvidos 

responderam aumentando radicalmente as taxas de juros e provocando uma recessão 

mundial30. Inevitavelmente, o sistema brasileiro de desenvolvimento forçado, erguido com 

base em gigantesca dívida externa, ruiu. 

Havia chegado ao fim o ciclo de prosperidade econômica brasileira que, mesmo 

enquanto durou, foi financiado às custas do crescimento da dívida externa, que estourou 

quando as condições econômicas externas não foram mais favoráveis, notadamente com o 

aumento do preço do barril de petróleo e a elevação das taxas de juros internacionais. 

Ao analisar a dinâmica da explosão do endividamento brasileiro, GAROFALO 

FILHO pontua que o desequilíbrio na balança comercial não explica totalmente a origem do 

exorbitante aumento31. O economista credita o aumento exponencial à estratégia adotada 

pelo governo de continuar “bancando” um crescimento econômico, a despeito de isso 

                                                           
27 FURTADO, Celso. A nova dependência: dívida externa e monetarismo. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1983. p. 31. 
28 FURTADO, Celso. A nova dependência: dívida externa e monetarismo. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1983. p. 33. 
29 CALDEIRA, Jorge. História da riqueza no Brasil: cinco séculos de pessoas, costumes e governos. Rio de 

Janeiro: Estação Brasil, 2017. p. 569. 
30 CALDEIRA, Jorge. História da riqueza no Brasil: cinco séculos de pessoas, costumes e governos. Rio de 

Janeiro: Estação Brasil, 2017. p. 570-571. 
31 GAROFALO FILHO, Emilio. Câmbio, ouro e dívida externa de figueiredo a FHC. São Paulo: Saraiva, 

2002. p. 39. 
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significar a manutenção dos altos níveis da dupla vulnerabilidade brasileira (importações de 

petróleo e matérias-primas). 

O argumento utilizado para justificar o endividamento externo brasileiro, de acordo 

com FURTADO32, era de que a manutenção de uma alta taxa de crescimento – que só 

poderia ser custeada pelo endividamento – seria o único caminho para superação da barreira 

do subdesenvolvimento. Sobre o aumento do preço do petróleo, assevera que outro 

argumento utilizado para subida dos níveis devedores seria a afirmação de que tal elevação 

poderia ser absorvida mediante um endividamento que permitisse aumentar as exportações, 

sem que fosse necessário sacrificar o crescimento do consumo33. 

Infere-se, portanto, que a estratégia adotada de “desaceleração progressiva” da 

economia com sua transformação estrutural (desenvolvimento de setores de infraestrutura), 

ao invés da recessão que imporia o desemprego em massa trouxe, como inevitável 

consequência, a manutenção dos altos níveis de importação34. 

Para o financiamento de tais importações não havia, naquele momento, recursos 

internos que pudessem auxiliar. Por outro lado, em âmbito internacional havia, por óbvio, 

países que se beneficiaram do aumento massivo do preço do barril de petróleo e, portanto, 

dispunham de recursos que acabaram por ser emprestados justamente aos países 

“subdesenvolvidos”, em tanto prejudicados pela crise que se instaurara – eram os chamados 

petrodólares. 

GAROFALO FILHO 35  reconhece que a estratégia traçada pelo governo, de 

desenvolvimento interno a custo de aumento da dívida externa, poderia ter sido uma 

estratégia controlada e até mesmo bem sucedida. Ocorre que, com a nova crise do petróleo, 

a partir de 1978, o que deveria ser um movimento controlado passou a gerar excessivos 

saltos do endividamento externo brasileiro, agravando a economia e levando à “década 

perdida”. 

Outra vez, o Brasil viu sua balança comercial alterada substancialmente em favor 

dos países exportadores de petróleo, sendo obrigado, novamente, a buscar financiamentos 

                                                           
32 FURTADO, Celso. A nova dependência: dívida externa e monetarismo. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1983. p. 124. 
33 FURTADO, Celso. A nova dependência: dívida externa e monetarismo. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1983. p. 124. 
34 E, para conseguir manter os altos níveis de importação, necessários são os dólares para que se paguem tais 

transações. Conclusão: a dívida externa brasileira explodiu para financiar a não aceitação da recessão com 

a manutenção de importações que – dada a crise do petróleo – cada vez mais esvaziavam as reservas 

internacionais brasileiras. 
35 GAROFALO FILHO, Emilio. Câmbio, ouro e dívida externa de figueiredo a FHC. São Paulo: Saraiva, 

2002. p. 41. 
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internacionais – dada a insuficiência de sua poupança interna – para suprir sua dependência 

do produto. Felizmente, com o abastecimento do “mercado de euromoedas” pelos países 

exportadores de petróleo e a boa fase por eles vivida, impulsionada pelo novo aumento dos 

preços e poucas possibilidades de que esses valores fossem investidos em seus países, os 

empréstimos apresentavam taxas vantajosas aos tomadores – em muitas vezes com taxas de 

juros reais negativas inclusive36. 

No entanto, a fase dos juros baixos foi interrompida com a expectativa de alta da 

inflação e a necessidade avistada pelos países desenvolvidos de frear este movimento com o 

aumento das taxas de juros a partir de meados de 197937. Este movimento da economia 

internacional – notadamente dos países desenvolvidos e, em especial, dos Estados Unidos 

da América38 – e que durou boa parte dos anos 1980 – fez com que as taxas de juros 

internacionais atingissem níveis recordes e impuseram uma recessão mundial, além de uma 

situação ainda mais complicada para aqueles Estados que haviam tomado empréstimos em 

larga escala em momento de taxas vantajosas e em busca de financiar a alta do petróleo. 

E este era exatamente o caso da economia brasileira. Com a forte recessão que 

atingiu inclusive os países desenvolvidos, o comércio exterior foi também prejudicado – 

especialmente aquele relacionado às commodities. Desta forma, surgiram dois fatores 

extremamente negativos para a economia brasileira: enfrentou-se uma baixa nas exportações 

ao mesmo tempo em que os compromissos internacionais assumidos apresentavam-se cada 

vez mais pesados. 

No entanto, mesmo com a desestabilização econômica, o governo decidiu que os 

pagamentos dos compromissos externos não seriam suspensos, o que fez com que o país 

tivesse que recorrer a suas reservas internacionais, que foram reduzidas de US$ 7,5 bilhões, 

                                                           
36 GAROFALO FILHO, Emilio. Câmbio, ouro e dívida externa de figueiredo a FHC. São Paulo: Saraiva, 

2002. p. 57. 
37 FURTADO, Celso. A nova dependência: dívida externa e monetarismo. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1983. p. 110. FURTADO explica que este impacto inflacionário foi gerado pela alta liquidez do sistema 

bancário internacional – causada pelas moedas disponíveis nos países produtores de petróleo incapazes de 

absorver internamente a capacidade adicional de que dispunham. FURTADO, Celso. A nova dependência: 

dívida externa e monetarismo. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. p. 110. 
38 FURTADO também descreve o período (anos 70) como um período de desemprego elevado nos Estados 

Unidos e com uma queda na taxa de crescimento da economia. FURTADO, Celso. A nova dependência: 

dívida externa e monetarismo. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. p. 109. 
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em dezembro de 1981, para US$ 4 bilhões ao final de 198239, mesmo patamar encontrado 

no ano de edição da Lei nº 7.492/8640. 

Além da problemática da dívida externa brasileira, mostra-se também importante 

ao presente estudo destacar a política cambial brasileira neste mesmo período. A política 

cambial está interligada à situação das reservas internacionais: dada a histórica dificuldade 

brasileira de obtenção de moedas internacionalmente aceitas41, as reservas cambiais, no 

período ora estudado, eram reguladas de maneira rígida pelo governo – especificamente pelo 

Banco Central do Brasil. 

O regime cambial adotado pelo Brasil mostra-se desde seu inicio – logo após a crise 

de 1929 – bastante restritivo. Como dito, em vista da generalizada situação crítica dos fluxos 

externos, a maior parte dos países emergentes adotou regimes cambiais complexos e 

altamente restritivos aos fluxos financeiros42. Em 1983 a deterioração do fluxo de caixa do 

Banco Central do Brasil fez com que fosse adotada a centralização cambial – no final de 

julho daquele ano – que consistiu na adoção de um sistema centralizado de entrada e saída 

de divisas, por meio do qual o Banco Central do Brasil passou a controlar diretamente toda 

movimentação de moeda estrangeira no mercado cambial43. 

A maior vantagem deste regime de monopólio instalado é justamente facilitar o 

controle da entrada e saída de divisas por um órgão fiscalizador em momentos de escassez 

de divisas 44 . GAROFALO FILHO 45  traz alguns exemplos que demonstram a política 

                                                           
39 MARINHO, Henrique Jorge Medeiros. Política cambial brasileira. São Paulo: Aduaneiras, 2003. p. 73. 
40 TAVARES, Fábio Antônio. O crime de evasão de divisas sob a ótica do Direito Penal Mínimo. São Paulo: 

LiberArs, 2015. p. 16; TÓRTIMA e TÓRTIMA apontam que, em 03 de novembro de 2008, as reservas 

internacionais chegavam a mais de US$ 203 bilhões. TÓRTIMA, José Carlos; TÓRTIMA, Fernanda Lara. 

Evasão de divisas: uma crítica ao conceito territorial de saída de divisas contido no parágrafo único do art. 

22 da Lei 7.492. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 17. 
41  SCHMIDT e FELDENS apontam uma possível causa para a dificuldade de circulação de moeda 

internacional em território brasileiro: a política de nacionalização da economia praticada pelo governo até 

os aos 80. SCHMIDT, Andrei Zenkner; FELDENS, Luciano. O crime de evasão de divisas: a tutela penal 

do sistema financeiro nacional na perspectiva da política cambial brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2009. p. 54. 
42 VAN DER LAAN, Cesar Rodrigues. Marco legal do mercado de câmbio e de fluxos de capitais: há 

possibilidades de aprimoramento? Desregulamentação recente e perspectivas institucionais. Brasília, DF: 

Núcleo de Estudos e Pesquisas, 2014. p. 40. Disponível em: www.senado.leg.br/estudos. Acesso em: 5 set. 

2018. 
43 MARINHO, Henrique Jorge Medeiros. Política cambial brasileira. São Paulo: Aduaneiras, 2003. p. 80. 
44 VAN DER LAAN, Cesar Rodrigues. Marco legal do mercado de câmbio e de fluxos de capitais: há 

possibilidades de aprimoramento? Desregulamentação recente e perspectivas institucionais. Brasília, DF: 

Núcleo de Estudos e Pesquisas, 2014. p. 42. Disponível em: www.senado.leg.br/estudos. Acesso em: 5 set. 

2018. 
45 GAROFALO FILHO, Emilio. Câmbio, ouro e dívida externa de figueiredo a FHC. São Paulo: Saraiva, 

2002. p. 53. 
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proibitiva de acesso a moedas estrangeiras praticada à época: viajantes ao exterior poderiam 

adquirir, normalmente, o equivalente a US$ 1.000,00 (mil dólares americanos) e poderiam 

viajar apenas de seis em seis meses, sendo obrigados a apresentar, no momento da aquisição 

da moeda, a passagem já previamente adquiria (a situação durou até 1989, quando foi criado 

o chamado “câmbio turismo”); em paralelo, havia necessidade de prévia autorização para 

quaisquer gastos com tratamentos de saúde ou estudos no exterior; e, ainda, a manutenção 

de familiares no exterior era limitada a US$ 300,00 (trezentos dólares americanos). 

Tais limites eram decorrentes, como dito, da escassez de reservas de moedas 

internacionalmente aceitas46 num momento em que, acima de tudo, era necessário financiar 

a alta nos preços do petróleo. TAVARES 47  expressa a dificuldade de acesso à moeda 

estrangeira nos anos de 1985 e 1986 ao relembrar que as viagens internacionais eram 

proibitivas financeiramente aos nacionais brasileiros e, ainda, o país atraía poucos turistas e 

investimentos estrangeiros. 

SCHMIDT e FELDENS 48  explicam que uma flexibilização nesse rígido 

regramento só começou a ser vista nos últimos anos da década de oitenta e citam, 

especialmente, a criação do Câmbio de Taxas Flutuantes – conhecido como câmbio turismo 

– que possibilitou a realização de operações de compra e venda de câmbio a clientes de 

instituições financeiras e outras operações entre instituições financeiras definidas pelas 

autoridades monetárias. Neste cenário foi natural o desenvolvimento de um mercado 

paralelo de câmbio – que demonstrava o irrealismo da regulação que se impunha49 –, com a 

flutuação do “ágio” sobre o valor oficial, oscilando de acordo com a demanda, o que poderia 

variar, inclusive, de acordo com a época do ano – caso se estivesse num período de férias 

escolares, por exemplo. 

                                                           
46 SCHMIDT e FELDENS indicam que, à época, verificava-se uma restrição cambial de natureza quantitativa 

justamente porque havia um racionamento de dividas resultante de dificuldades crônicas de balanço de 

pagamentos. SCHMIDT, Andrei Zenkner; FELDENS, Luciano. O crime de evasão de divisas: a tutela penal 

do sistema financeiro nacional na perspectiva da política cambial brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2009. p. 55. 
47 TAVARES, Fábio Antônio. O crime de evasão de divisas sob a ótica do Direito Penal Mínimo. São Paulo: 

LiberArs, 2015. p. 14. 
48 SCHMIDT, Andrei Zenkner; FELDENS, Luciano. O crime de evasão de divisas: a tutela penal do sistema 

financeiro nacional na perspectiva da política cambial brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 58. 
49 FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). 

Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 154. 
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O governo, por sua vez, mantinha-se inerte frente a este “mercado negro”, 

enxergando-o até mesmo como parte integrante do sistema50 , diante da magnitude que 

tomou51, mantendo “[...] uma espécie de armistício, ou de acordo de não agressão, pois que 

os reguladores não dispunham de condições para esse território”52. 

Assim, além do endividamento externo, a histórica dificuldade brasileira para 

manutenção de reservas internacionais – que, como visto, remonta a muito antes de 1986 –, 

também foi gerada pela política cambial restritiva adotada, o que explica a preocupação do 

governo brasileiro com a utilização das escassas divisas a que se tinha acesso. 

No entanto, a rigidez com que se tratava a política cambial brasileira não evitou que 

o mercado financeiro concebesse operações que logravam êxito em fugir das proibições e 

restrições governamentais53. Esta burla aos controles cambiais já era de conhecimento do 

governo que, como aponta FRANCO54, editou diversos normativos para impor sanções e 

evitar que as instituições realizassem tais tipos de operações. 

                                                           
50 FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). 

Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 162. 
51 FRANCO informa que “[...] em 1988, a movimentação de divisas no mercado paralelo era estimada em 

11,5% do mercado oficial, que teve um volume de negócios naquele ano em torno de US$ 66 bilhões, o que 

representa algo como US$ 250 milhões a cada dia útil, volume 25 vezes maior que o registrado no início da 

década”. FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-

2013). Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 222. 
52 FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). 

Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 154-155. 
53 FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). 

Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 170. 
54 FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). 

Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 171-172. 
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No âmbito criminal, o art. 23 da Lei 4.131/62 55  – apesar de prever infrações 

administrativas de ordem cambial – trazia em seu texto um “[...] paralelismo que estava 

longe de ser acidental [...]”56 com crimes de falso previstos no Código Penal, deixando clara 

a intenção de se levar futuramente o tratamento destas infrações à seara penal. Esta linha de 

tratamento, apesar de não explícita, “[...] representava a elevação da temperatura dos 

controles cambiais a um nível completamente diferente [...]”57 e, como se viu mais de vinte 

anos depois, previa a futura edição do art. 22 da Lei 7.492/86: 

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, a 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. 

                                                           
55 BRASIL. Lei n. 4.131, de 3 de setembro de 1962. Disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas 

de valores para o exterior e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17. set. 1962. 

Transcreve-se abaixo o texto em vigor e o texto original do diploma normativo, respectivamente: Art. 23. 

As operações cambiais no mercado de taxa livre serão efetuadas através de estabelecimentos autorizados a 

operar em câmbio, com a intervenção de corretor oficial quando previsto em lei ou regulamento, 

respondendo ambos pela identidade do cliente, assim como pela correta classificação das informações por 

este prestadas, segundo normas fixadas pela Superintendência da Moeda e do Crédito. § 2o Constitui 

infração imputável individualmente ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente a declaração de 

falsa identidade no formulário que, segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será 

exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que 

nela intervierem. (Redação dada pela Lei n. 13.506, de 2017). § 3o Constitui infração, de responsabilidade 

exclusiva do cliente, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o § 2o deste artigo. 

(Redação dada pela Lei n. 13.506, de 2017). § 4o Constitui infração imputável individualmente ao 

estabelecimento bancário e ao corretor que intervierem na operação a classificação em desacordo com as 

normas fixadas pelo Banco Central do Brasil das informações prestadas pelo cliente no formulário a que se 

refere o § 2o deste artigo. (Redação dada pela Lei n. 13.506, de 2017). Art. 23. As operações cambiais no 

mercado de taxa livre serão efetuadas através de estabelecimentos autorizados a operar em câmbio, com a 

intervenção de corretor oficial quando previsto em lei ou regulamento, respondendo ambos pela identidade 

do cliente, assim como pela correta classificação das informações por este prestadas, segundo normas 

fixadas pela Superintendência da Moeda e do Crédito. § 2º Constitui infração imputável ao estabelecimento 

bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa equivalente ao triplo do valor da operação para cada 

um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e segundo o 

modelo determinado pela Superintendência da Moeda e do Crédito, será exigido em cada operação, assinado 

pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem. § 3º Constitui 

infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa equivalente a 100% ( cem por cento) 

do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o § 2º. § 4º Constitui 

infração, imputável ao estabelecimento bancário e ao corretor que intervierem na operação, punível com 

multa equivalente de 5 (cinco) a 100% (cem por cento) do respectivo valor, para cada um dos infratores, a 

classificação incorreta, dentro das Superintendência da Moeda e do Crédito, das informações prestadas pelo 

cliente no formulário a que se refere o § 2º deste artigo. 
56 FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). 

Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 172. 
57 FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). 

Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 172. 
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Como apontam SCHMIDT e FELDENS58 , até a edição da Lei nº 7.492/86, a 

legislação penal brasileira não possuía tipos penais que tutelassem o Sistema Financeiro 

Nacional de forma específica, tendo tal diploma legal confirmado a revolução que se iniciava 

na ciência penal brasileira: criminologicamente, por contemplar a intervenção penal sobre a 

White Collar Criminality; dogmaticamente, porque tipificou condutas orientadas à proteção 

de interesses difusos relacionados aos fluxos da economia; e, em termos de política criminal, 

porque iniciou um período de mudanças legislativas relacionadas aos delitos econômicos. 

Explicitamente, portanto, foi em 1986 que o ordenamento jurídico brasileiro passou 

a lançar mão do Direito Penal para buscar resolver o problema cambial que, como se viu, 

assombrava o país há mais de décadas. Nas palavras de SCHMIDT e FELDENS59, são dois 

os tipos penais da Lei nº 7.492/86 relacionados à política cambial brasileira: além do acima 

mencionado, tem-se ainda o art. 21, que tipifica a atribuição de falsa identidade a si ou a 

terceiro e a sonegação de informação ou prestação de informação falsa para realização de 

operação de câmbio. 

Curioso é que esta intervenção penal tenha ocorrido já quando a longa era de 

controle cambial começava a se aproximar do fim. Não se nega que a realidade cambial e 

econômica brasileira ainda causava preocupação, mas, de acordo com FRANCO, a única 

explicação para esta criminalização já na segunda parte da década de oitenta poderia ser “O 

incomum e inusitado desenvolvimento do câmbio paralelo na segunda metade dos anos 

1980, a desenvoltura com que esse mercado ilegal era utilizado e uma nova intolerância com 

relação à ‘informalidade’ no terreno cambial”60. 

                                                           
58 SCHMIDT, Andrei Zenkner; FELDENS, Luciano. O crime de evasão de divisas: a tutela penal do Sistema 

Financeiro Nacional na perspectiva da política cambial brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 

135. 
59 SCHMIDT, Andrei Zenkner; FELDENS, Luciano. O ilícito administrativo como elemento pressuposto, 

porém iunsuficiente, à configuração do ilícito Penal. In: FRANCO, Alberto Silva; LIRA, Rafael (coord.). 

Direito Penal Econômico: questões atuais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 347. 
60 FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). 

Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 173. 
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O tratamento penal da questão tratou de estigmatizar as transações com o exterior, 

especialmente as de saída de capital61, vez que se acreditava que as riquezas nacionais 

poderiam estar deixando o país por iniciativa de estrangeiros ou de “[...] brasileiros 

descompromissados com o interesse nacional e escapando de punição por alguma 

contravenção”62. 

O caráter simbólico do diploma pode ser verificado na justificação apresentada pelo 

Deputado Nilson Gibson – e transcrita por SCHMIDT e FELDENS63 – ao encaminhar o 

Projeto nº 273/83, que deu origem à norma legal: 

O presente projeto representa velha aspiração das autoridades e do povo 

no sentido de reprimir com energia as constantes fraudes observadas no 

sistema financeiro nacional, especialmente no mercado de títulos e valores 

mobiliários. Os cofres públicos, em função da preocupação governamental 

de preservar a confiança no sistema, vêm sendo largamente onerados com 

verdadeiros escândalos financeiros sem que os respectivos culpados 

recebam punição adequada, se é que chagam a recebê-la. A grande 

dificuldade do enquadramento desses elementos inescrupulosos que lidam 

fraudulenta ou temerariamente com valores do público reside na 

inexistência de legislação penal específica para as irregularidades que 

surgiram com o advento de novas e múltiplas atividades no sistema 

financeiro, especialmente, após 1964. Em consequência, chega-se ao 

absurdo de processar e condenar um mero “ladrão de galinhas”, deixando 

sem punição pessoas que furtaram bilhões não apenas do “vizinho”, mas a 

nível nacional. É oportuno citar, pela proximidade dos acontecimentos, o 

caso “Tieppo”, amplamente divulgado na imprensa, onde se observa que, 

apesar do empenho das autoridades, a repressão às inúmeras 

irregularidades apuradas esbarra na ausência de instrumentos institucionais 

adequados. 

                                                           
61 Conforme identifica VAN DER LAAN, “[...] a Lei não criminaliza todos os ilícitos cambiais, mas apenas as 

remessas irregulares ao exterior. Com isso, a entrada irregular de recursos no País, embora possa ser lesiva 

à regular política cambial e tenha adquirido relevância no atual contexto de abundância de capitais 

financeiros direcionados a economias emergentes, não constitui ilícito cambial, pois não há previsão no tipo 

penal.”. VAN DER LAAN, Cesar Rodrigues. Marco legal do mercado de câmbio e de fluxos de capitais: 

há possibilidades de aprimoramento? Desregulamentação recente e perspectivas institucionais. Brasília, DF: 

Núcleo de Estudos e Pesquisas, 2014. p. 48. Disponível em: www.senado.leg.br/estudos. Acesso em: 5 set. 

2018.No mesmo sentido: SCHMIDT, Andrei Zenkner; FELDENS, Luciano. A associação entre o ilícito 

administrativo e o ilícito penal no exemplo do crime de evasão de divisas. In: PAULA, Marco Aurélio 

Borges de; MAGRINI, Rachel de Paula (coord.). Estudos de Direito Público. Campo Grande: CEPEJUS, 

2009. p. 489. 
62 FRANCO, Gustavo Henrique de Barroso. A moeda e a lei: uma história monetária brasileira (1933-2013). 

Rio de Janeiro: Zahar, 2017. p. 243. 
63 SCHMIDT, Andrei Zenkner; FELDENS, Luciano. O crime de evasão de divisas: a tutela penal do Sistema 

Financeiro Nacional na perspectiva da política cambial brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 

136. 
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Pode-se concluir, portanto, que a temática das reservas internacionais, bem como a 

da política cambial – intimamente ligadas à crítica relação com o endividamento externo – 

sempre foram alvo de preocupação do governo. 

E a necessidade de manutenção das reservas internacionais a níveis aceitáveis é 

atestada por FURTADO64 que afirma que nenhum país pode aceitar a queda de suas reservas 

abaixo de certos limites – que se considera ser o valor equivalente a três meses de 

importações – pois elas constituiriam defesa contra imprevistos e possuí-las seria um atributo 

de soberania nacional. 

Desta forma, a existência de rígidas regulamentações sobre o tema pode ser 

entendida como natural65 – à época e naquele cenário econômico66 –, tendo em vista a 

orientação governamental para que se afastasse qualquer conduta que atentasse contra a 

“saúde” destas reservas (divisas). Contudo, o questionamento que se buscará responder no 

capítulo seguinte deste estudo é a utilização do Direito Penal como arma para a efetivação 

de políticas econômicas, vez que o delito de evasão de divisas no ordenamento jurídico 

brasileiro parece ter sido utilizado exatamente para que, de forma notadamente simbólica, 

fosse aumentado o grau de repressão às condutas atentatórias à política cambial nacional. 

1.2 CONTEXTO ECONÔMICO DA DÉCADA DE 1990: RELAXAMENTO DA 

REGULAMENTAÇÃO CAMBIAL E ESTABILIZAÇÃO DAS RESERVAS 

INTERNACIONAIS BRASILEIRAS 

A política cambial brasileira nas últimas décadas pode ser dividida em dois grandes 

blocos, de acordo com o nível de controle estatal desempenhado sobre as operações de 

câmbio: o primeiro, existente até final dos anos oitenta e tratado pelo tópico anterior, foi 

[...] marcado pela imposição de diversas restrições ao ingresso de capital 

estrangeiro no Brasil e pelo rigoroso controle quanto à forma e às 

                                                           
64 FURTADO, Celso. A nova dependência: dívida externa e monetarismo. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1983. p. 74. 
65 Cita-se, como exemplo, a Resolução do Senado Federal n. 82/90 que exige a manutenção de reservas de, no 

mínimo, o equivalente ao valor de quatro meses de importações, considerada a média dos últimos doze 

meses. 
66 TAVARES aponta que, além do cenário econômico, o cenário político também influenciou na edição da Lei 

n. 7.492/86. Afinal, antes da abertura política tinha-se o problema político da ausência de democracia, no 

entanto, com a vinda do governo civil, passou-se ao próximo passo que seria o problema econômico. Desta 

forma, expandiu-se o Direito Penal Econômico diante da convulsão social e da necessidade de dar força e 

legitimidade ao governo civil recém-constituído. TAVARES, Fábio Antônio. O crime de evasão de divisas 

sob a ótica do Direito Penal Mínimo. São Paulo: LiberArs, 2015. p. 18. 
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modalidades de operações de câmbio”67; e o segundo, iniciado no início 

dos anos noventa e “estruturado a partir da gradual abertura da economia 

nacional ao capital internacional e da sensível flexibilização das regras 

incidentes sobre transações internacionais68. 

Esta divisão está bastante clara no contexto histórico econômico do início dos anos 

noventa: o ambiente internacional daquele momento era acentuadamente diferente do 

anterior 69 , tendo havido verdadeira reviravolta dos rumos do controle estatal sobre as 

operações de câmbio, o que em muito se deve à diminuição da fragilidade da economia 

brasileira e sua inserção na economia mundial na era globalizada70. 

A globalização, aliás, pode ser considerada como um dos grandes fatores para que 

fossem rompidas as amarras que controlavam o câmbio no Brasil, vez que os rumos da 

economia global exigiam que os países deixassem de desempenhar um controle cambial tão 

rígido71 quanto o praticado pelo governo brasileiro. 

Conforme apontam SCHMIDT e FELDENS72 , já no final dos anos oitenta houve 

uma abertura gradual da economia nacional ao cenário internacional, o que colaborou com 

a mudança da política cambial doméstica. Dentre as mudanças, apontam os autores que o 

levantamento de restrições fiscais e financeiras às importações fez com que o mercado 

brasileiro fosse atrativamente apresentado à indústria estrangeira; e, simultaneamente, houve 

a supressão de subsídios às exportações, que impôs à indústria brasileira sua modernização 

para que fosse inserida na competitividade do mercado internacional73. 
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O país, então, foi progressivamente colocado no cenário globalizado. Entretanto, a 

liberalização não foi tão ambiciosa em seu início, tendo como primeiro passo74 a recriação 

de um mercado para as transações ligadas ao turismo, com a Resolução nº 1.552/88 do Banco 

Central, cujo texto “[...] já indicava expressamente a ampliação do escopo das transações aí 

cursadas na direção do que foi definido como o ‘mercado de câmbio de taxas flutuantes’ 

(MCTF)”75. 

O MCTF era aquele em que “[...] as taxas são livremente convencionadas entre as 

partes [...]”76 e convivia com o “mercado de câmbio de taxas administradas” (MCTA), 

nomenclatura esta que foi posteriormente alterada pela Resolução nº 1.690/90 para “mercado 

de câmbio de taxas livres” (MCTL) e passou a ser conhecido como “dólar-comercial”77. 

Assim, com a substituição do dólar oficial pelo dólar comercial – com cotação estabelecida 

de acordo com a oferta e procura – foi solucionado o problema do rígido controle 

administrativo das taxas de câmbio, vez que essa política ia de encontro aos rumos da política 

econômica mundial78. 

Neste momento, como apontam SCHMIDT e FELDENS, três efeitos relevantes 

passaram a ser notados na economia nacional: “(a) aumento da oferta da moeda estrangeira 

em nosso país, (b) incremento da mobilidade de capitais em resposta a diferenciais de taxa 

de retorno no Brasil e no exterior e (c) tendência à redução do controle estatal sobre o valor 

oficial da cotação do dólar”79. 

O primeiro desses efeitos, na verdade, pode ser entendido como uma causa para a 

tônica liberalizante do controle estatal sobre o câmbio, vez que a conjuntura mais ou menos 

favorável em termos de disponibilidade de moeda conversível sempre ditou os rumos do 
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“afrouxamento ou aperto das regras de mercado de câmbio”80. O Brasil, já no ano de 1990, 

passou a ter reservas em valores que oscilaram entre US$ 30 bilhões e US$ 50 bilhões a mais 

que o valor correspondente a três meses de importações entre os anos de 1995 e 200581, 

sendo certo que o país muito se beneficiou desta situação para consolidar sua estabilização 

econômica durante a década de noventa, tendo usufruído das reservas crescentes inclusive 

no início dos anos 200082. 

A liberalização, portanto, foi quase natural, tendo em vista a abundância de dólares 

sentida tanto em solo nacional quanto em escala global em meados dos anos 199083. No 

entanto, houve resistência à estratégia de liberalização, como relata FRANCO84, mormente 

porque as estratégias usadas – em especial a utilização das contas CC-5, que será detalhada 

mais adiante – facilitariam o trânsito de operações majoritariamente ilegítimas. 

De qualquer forma, o quadro de real abundância cambial foi o principal argumento 

utilizado para dissolver as objeções à liberalização85, e o afrouxamento do controle cambial 

se tornou uma realidade ao passo que o Banco Central – instituição que há décadas proibia 

a livre remessa de valores ao exterior86 –, já em 1993, deu claros sinais de que a abertura que 

ocorria iria perdurar e intensificar-se87 ao afirmar em cartilha que “[...] a rigor, não há nada 

de errado em o cidadão comum, contribuinte em dia e cumpridor de seus deveres, dispor de 

suas poupanças como bem quiser, aí compreendendo, inclusive, remessas para o exterior”88. 
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Neste processo de liberalização, VAN DER LAAN89 aponta que o marco inicial da 

diminuição do controle estatal sobre o câmbio pode ser identificado na Resolução nº 

1.289/87 do Banco Central, que teria inaugurado “[...] a abertura do mercado financeiro e de 

capitais doméstico aos fluxos estrangeiros de curto prazo, com a criação de várias 

modalidades específicas de investimento de portfólio”90. 

SCHMIDT e FELDENS91, por sua vez, apontam que a edição da Resolução nº 

1.946/92 do Banco Central foi um passo decisivo para o rompimento das restrições, uma vez 

que ali determinou-se que as transações internacionais passassem a ser registradas de forma 

obrigatória, sendo então possível identificar as partes envolvidas, a origem e o destino dos 

valores. E o Plano Real também seguiu nesta tendência liberalizante: 

O art. 65 da Lei nº 9.069/95, nesse rumo, ressaltou expressamente o livre 

ingresso e saída de moeda nacional e estrangeira, exigindo, apenas, que as 

transferências em valor superior a R$ 10.000,00 fossem realizadas por 

meio de instituição bancária, a fim de que o SISBACEN 92  pudesse 

controlar o volume das operações.93 

A par destas, outras medidas liberalizantes precursoras do livre fluxo de recursos 

ao exterior94 foram implementadas, dentre as quais se destaca – além do já mencionado fim 

do controle administrativo das taxas de câmbio do dólar oficial com a Resolução nº 1.690/90 

do Banco Central95 – a sistemática das remessas de valores via contas CC-5 já em 1992. 
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FRANCO96 afirma que foi em 1992, com a alteração nas normas que regiam o 

funcionamento das contas de não residentes – as famosas contas CC-5, reguladas pela Carta 

Circular nº 5/69 do Banco Central –, que a liberalização cambial experimentou seu avanço 

mais decisivo e significativo até aquele momento. As contas CC-5 já eram regulamentadas 

desde o ano de 1969 através da Carta Circular acima mencionada, que previa: 

Comunicamos que, tendo em vista o que prescrevem o Decreto nº 23.258, 

de 19.10.1933, e Decreto nº 55.762, de 17.2.65, que regulamentou as Leis 

nºs 4.131, de 3.9.62, e 4.390, de 29.8.64, especialmente o disposto no art. 

57 do citado regulamento, a Diretoria deste Banco resolveu, em sessão de 

26.2.69, estabelecer as seguintes normas aplicáveis às contas de depósito 

em cruzeiros, no País, de pessoas físicas ou jurídicas residentes, 

domiciliadas ou com sede no exterior, mantidas exclusivamente em bancos 

autorizados a operar em câmbio: a) serão escrituradas, destacadamente, em 

título de razão próprio — “3.01.031 — Depósitos de Domiciliados no 

Exterior” — observada a contabilização separada para os recursos 

provenientes do exterior, consoante os subtítulos criados pela 

“Padronização da Contabilidade dos Estabelecimentos Bancários”, a 

saber: 01 - Contas livres (provenientes de vendas de câmbio); 03 - Contas 

livres (de outras origens); b) tais contas são de livre movimentação no País, 

para fins de interesse dos próprios titulares, pelo que independe o seu uso 

de autorização do Banco Central, devendo-se registrar sempre, porém, 

além da origem dos recursos, a identidade do depositante e a do favorecido; 

c) é igualmente livre a transferência para o exterior do saldo que apresentar 

o subtítulo “3.01.031.01 — Contas livres (provenientes de vendas de 

câmbio)”, uso qual serão contabilizados exclusivamente os recursos 

resultantes de ordens de pagamento ou créditos em moeda estrangeira aqui 

negociados com bancos autorizados a operar em câmbio d) nas 

transferências de que trata a alínea anterior, caberá aos bancos 

intervenientes encaminhar ao Banco Central (Gerência de Fiscalização e 

Registro de Capitais Estrangeiros — FIRCE os respectivos extratos de 

conta, acompanhados dos comprovantes das vendas de câmbio de que se 

originaram os saldos remetidos. Esclarecemos que continua vedada a 

realização de compensações privadas de crédito ou valores de qualquer 

natureza, bem como a utilização, no País, de recursos pertencentes a 

pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior em 

pagamentos por conta de terceiros, quer se refiram a aplicações ou a 

liquidação de despesas, salvo mediante expressa autorização do Banco 

Central. Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1969.97 

No entanto, foi em 1992 que, com a alteração do funcionamento destas contas por 

meio da Carta Circular nº 2.242/92 do Banco Central, tornaram-se legais as transações de 
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remessas financeiras ao exterior, que antes somente eram possíveis no mercado paralelo98. 

Previram os três primeiros artigos de tal Carta Circular: 

Art. 1º. Para os fins e efeitos desta circular aplica-se aos recursos em 

cruzeiros, objeto de transferências internacionais, a conceituação de 

residência do remetente, do correspondente e do beneficiário, disso 

decorrendo que: I - caracterizam ingressos de recursos no país os débitos 

efetuados pelo banco depositário em contas-correntes tituladas por não-

residentes, para pagamentos a residentes no país; II - caracterizam saídas 

de recursos do país os créditos efetuados pelo banco depositário em contas-

correntes tituladas por não-residentes, em conseqüência de pagamentos 

feitos por residentes no país. III - as transferências em cruzeiros entre 

contas de não-residentes, no mesmo banco ou entre bancos distintos, não 

caracterizam ingressos e saídas de recursos no/do país e, portanto, não se 

subordinam ao disposto nesta circular. Art. 2º. As transferências 

internacionais de recursos em cruzeiros podem ser cursadas livremente e 

independentemente de valor, observados, no entanto, os seguintes 

procedimentos e condições: I - sejam efetuadas entre ou por intermédio de 

bancos no país e bancos no exterior; II - as transferências em cruzeiros, de 

valor igual ou superior ao equivalente a us$ 10.000,00 (dez mil dólares dos 

estados unidos), somente podem ser efetuadas por ordem de pagamento, 

cheque administrativo, nominativo, não endossável (não à ordem), ou 

documento de crédito (doc-"c"); III - o tomador da ordem de pagamento, 

do documento de crédito (doc-"c"), ou o adquirente do cheque, deve 

declarar ao banco interveniente tratar-se de transferência internacional em 

cruzeiros e indicar a sua finalidade. IV - o banco expedidor da ordem de 

pagamento, do documento de crédito (doc-"c"), ou do cheque, deve 

consignar em tais instrumentos, de forma clara e destacada, a expressão: 

"transferência internacional em cruzeiros - natureza da operação ...(código 

completo)..."; V - o banco que receba a ordem de pagamento ou o 

documento de crédito (doc-"c"), para cumprimento, ou o cheque, para 

depósito, e constate tratar-se de transferência internacional sem o 

atendimento ao requisito previsto no item precedente, não efetivará a 

operação e devolverá tais instrumentos aos respectivos emitentes com a 

indicação desse motivo. Parágrafo 1º. As transferências internacionais de 

recursos em cruzeiros, conduzidas consoante o disposto neste artigo, 

devem ser registradas, diariamente, no sisbacen, transação pcam300, opção 

8 - transferências interbancárias internacionais - cruzeiros, pelo banco 

expedidor da ordem de pagamento, do documento de crédito (doc-"c"), ou 

do cheque administrativo, nominativo, não endossável (não à ordem). 

Parágrafo 2º. Para fins de classificação da operação quanto à sua natureza, 

e com vistas a possibilitar a máxima abrangência possível, devem ser 

utilizados os códigos completos (12 algarismos) aplicáveis ao mercado de 

câmbio de taxas livres ou ao mercado de câmbio de taxas flutuantes, 

conforme o caso. Art. 3º. As transferências internacionais em cruzeiros, 

bem como as movimentações de contas-correntes em moeda nacional, 

tituladas por não-residentes, por valores inferiores ao equivalente a us$ 

10.000,00 (dez mil dólares dos estados unidos), podem ser efetuadas por 

intermédio de cheques comuns e demais instrumentos utilizados no 
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mercado financeiro, dispensado, neste caso, o registro no sisbacen, 

transação pcam300, opção 8.99 

Fixou-se, assim, um novo desenho para as contas CC-5, estabelecendo-se que não 

havia qualquer limite de valor para as transações entre estas contas quando o titular fosse 

uma instituição financeira100. Assim, a princípio, as remessas de valores não dependiam de 

qualquer autorização prévia, sendo necessária apenas identificação perfeita do remetente e 

do beneficiário101. 

FRANCO explica que o sistema era similar ao existente na Europa nos anos 1950 

e 1960 e que foi denominado de “eurodólar”, com a diferença de que os depósitos aqui eram 

feitos em moeda nacional – e não em moeda estrangeira – em nome de não residentes e que 

poderiam, conforme escolha, ser convertidos em moeda estrangeira apenas com o fim de 

serem remetidos ao exterior102. Em suma, a nova estrutura dada às contas CC-5 refletia o 

pensamento do Banco Central à época no sentido de que não haveria nenhum impedimento 

à movimentação bancária ou cambial de um cidadão que estivesse em dia com suas 

obrigações com o Estado103. Ou seja, considerando a origem lícita dos valores, não haveria 

impedimento ao livre trânsito dos valores. 

O sistema de quase total liberdade, que deixava a regulação do mercado de câmbio 

ao livre-arbítrio de cidadãos ao invés de ser controlado pelo burocrata104, foi posteriormente 

aperfeiçoado “[...] pela circular 2.677/96, que introduziu diversos mecanismos adicionais de 

acompanhamento e controle das movimentações cambiais de não residentes [...]”105, tendo 

sido revogadas, neste momento, a Carta Circular nº 5/69 e os regulamentos de 1992. 
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FRANCO 106  explica que a nova regulamentação manteve a liberdade de 

movimentação através das contas de não residentes em que o titular fosse um banco, mas 

admitia-se uma definição mais restrita de “instituição financeira” e a introdução de um 

grande reforço nos elementos de identificação, visibilidade e monitoramento das transações. 

Apesar da maior regulamentação, no início dos anos 2000, em junho de 2003, foi 

designada Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional que tinha como 

escopo: 

Apurar as responsabilidades sobre a evasão de divisas do Brasil, 

especificamente para os chamados paraísos fiscais, em razão de denúncias 

veiculadas pela imprensa, reveladas pela operação macuco, realizada pela 

Polícia Federal, a qual apurou a evasão de US$ 30 bilhões, efetuada entre 

1996 e 2002, por meio das chamadas contas CC5107. 

Os trabalhos da Comissão Parlamentar resultaram em relatório final que concluiu 

que as contas CC-5 haviam sido utilizadas para a evasão de valores muito maiores que o 

previsto inicialmente e requereu o indiciamento de quase uma centena de pessoas108. As 

conclusões do relatório final acabaram não sendo votadas pelo Congresso Nacional109, mas 

foram encaminhadas a autoridades110 e deram origem a operações da Polícia Federal111, 

colocando, definitivamente, um alerta vermelho quanto às contas CC-5, que acabaram 

extintas no ano de 2005112, ao mesmo tempo em que ocorreu a unificação dos mercados de 

câmbio. 
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A despeito das contas CC-5 e de outros diversos instrumentos e políticas voltados 

à liberalização, diante do já comentado cenário de abundância de capital estrangeiro que se 

observou também durante os anos noventa, foram necessárias inovações em outro sentido 

no campo da regulamentação – que deveria agora enfrentar um desafio oposto ao que era 

enfrentado até o início dos anos 90: se as autoridades e técnicos estavam acostumados a lidar 

com a escassez de divisas, agora viam-se obrigados a regular a entrada de capitais de forma 

seletiva113. 

Esta nova orientação da regulamentação buscou dar preferência aos investimentos 

diretos e empréstimos de longo prazo em detrimento de influxos de curto prazo que não 

tinham qualquer relação com o comércio exterior e, por isso, buscava-se evitar114. Neste 

contexto, o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) foi utilizado como forma de 

regulamentação: através do Decreto nº 995/93, este tributo passou a incidir sobre operações 

de venda de moeda estrangeira, ou seja, sobre a entrada de recursos, com o objetivo de 

alargar o tempo de permanência do capital em terras brasileiras pois: “Diante de um 

diferencial de juros favorável ao investidor, o tempo de permanência teria de ser maior para 

recuperar o imposto pago “na cabeça”, e não envolvia a complexidade administrativa de 

monitorar a duração do investimento115. 

Assim, o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) – aliado a outras medidas de 

natureza regulatória, como a determinação de prazos mínimos para empréstimos e o aumento 

de requisitos de capital para a exposição cambial da instituição financeira116 – foi empregado 

tradicionalmente pelo governo ao longo de toda a década de noventa para reagir à excessiva 

entrada de capitais, em especial em períodos de crise117. 

Observou-se, portanto, neste período, o desenvolvimento de um cenário econômico 

totalmente diverso daquele desenhado durante a década de oitenta. Conviveram durante os 

anos noventa medidas rumo à liberalização, medidas que buscavam que esta liberalização 

fosse benéfica e não abrisse portas a ilícitos relacionados às transações cambiais e medidas 
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que buscavam proteger o país de ataques especulativos e da entrada massiva de capitais – 

que eram, muitas vezes, de “qualidade” indesejada. 

1.3 NOVO CONTEXTO ECONÔMICO NACIONAL E INTERNACIONAL: SÉCULO 

XXI 

Uma vez demonstrado que, no final dos anos oitenta, havia um contexto 

emergencial no âmbito econômico – que colocava em risco as divisas brasileiras – e que, 

nos anos seguintes, a economia brasileira se tornou inegavelmente mais estável, atraindo 

investimentos estrangeiros, necessário agora que se traga a presente exposição a momento 

mais recente. 

1.3.1 Continuidade do processo de liberalização cambial 

O início do século XXI foi marcado pela continuidade do processo iniciado ao 

longo da década de noventa. Continuaram a ser implementadas medidas voltadas à 

simplificação, desburocratização e transparência de operações cambiais, sendo aprofundado 

o processo iniciado com as mencionadas contas CC-5118. 

VAN DER LAAN119 aponta que as medidas liberalizantes que na década anterior 

haviam sido alvo de muitas críticas passaram a ser vistas como naturais. A visão do Banco 

Central do Brasil à época era de que a continuidade do processo de desburocratização era 

necessária para que, além da estabilidade, fosse obtido um aumento de produtividade que 

levaria ao crescimento a longo prazo120. 
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Com esta visão, em 2005, foi implantado121 o novo Regulamento do Mercado de 

Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI), que unificava os dois mercados de câmbio então 

existentes – o Mercado de Câmbio de Taxas Livres e o Mercado de Câmbio de Taxas 

Flutuantes – que possuíam regras diferentes e eram destinados, respectivamente, a 

transações comerciais e interbancárias e a viagens internacionais, investimento brasileiro no 

exterior e transações relacionadas às contas CC-5122, que, por sua vez, foram extintas com a 

unificação dos mercados123. 

A principal justificativa para a unificação dos mercados era a visão de que a 

estrutura então existente era fruto de um passado de crises e câmbio fortemente regulado, o 

que gerava assimetrias e custos elevados, tanto ao Banco Central do Brasil quanto ao setor 

privado124. Buscava-se, assim, a redução gradual das assimetrias existentes, o que permitiria 

maior fluxo cambial e maior transparência nas operações125. 

Com a unificação, obteve-se redução de exigências burocráticas para a realização 

de operações de câmbio no país e passou-se de um regime em que somente era possível a 

remessa de valores ao exterior quando expressamente autorizado para um regime em que se 
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permitia qualquer fluxo financeiro ao exterior que não estivesse expressamente vedado126. 

Conforme explica VAN DER LAAN: 

Como regra, quaisquer pagamentos ou recebimentos em moeda estrangeira 

passam a ser permitidos, inclusive as transferências para fins de formação 

de poupança e constituição de disponibilidade financeira no exterior, 

historicamente vedado pela regulamentação brasileira. Pessoas físicas e 

jurídicas passam a ser expressamente autorizadas a comprar e vender 

moeda estrangeira, para qualquer finalidade (lícita), sem limitação de 

valor, celebrando operações de câmbio com instituições autorizadas. Essa 

expressa autorização para a compra e venda de moeda estrangeira, 

independente da finalidade de sua utilização, pode ser considerada um dos 

principais avanços do RMCCI. Apenas as aplicações no exterior no 

mercado de capitais e de derivativos por instituições financeiras e por 

fundos de qualquer natureza devem observar regulamentações específicas, 

de ordem prudencial127. 

Outra importante mudança ocorrida neste momento e que reflete a continuidade da 

flexibilização das regras cambiais foi a alteração das normas cambiais aplicadas à cobertura 

cambial na exportação. Cobertura cambial nas exportações é a obrigação de os exportadores 

converterem suas receitas recebidas em moeda estrangeira para moeda nacional128 e que foi 

estabelecida no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 23.258/33129. 

Esta obrigatoriedade para conversão e a imposição de prazos exíguos para que ela 

fosse realizada mostrava-se adequada para a realidade de sucessivas crises cambiais sofridas 

pelo país, vez que as receitas de exportação eram “[...] praticamente a única fonte primária 

de recursos a contribuir para o equilíbrio do balanço de pagamentos do País”130. No entanto, 

o rigor outrora imposto não mais fazia sentido ante a abundância de recursos externos que 

                                                           
126 VAN DER LAAN, Cesar Rodrigues. Marco legal do mercado de câmbio e de fluxos de capitais: há 

possibilidades de aprimoramento? Desregulamentação recente e perspectivas institucionais. Brasília, DF: 

Núcleo de Estudos e Pesquisas, 2014. p. 12-13. Disponível em: www.senado.leg.br/estudos. Acesso em: 5 

set. 2018. 
127 VAN DER LAAN, Cesar Rodrigues. Marco legal do mercado de câmbio e de fluxos de capitais: há 

possibilidades de aprimoramento? Desregulamentação recente e perspectivas institucionais. Brasília, DF: 

Núcleo de Estudos e Pesquisas, 2014. p. 13. Disponível em: www.senado.leg.br/estudos. Acesso em: 5 set. 

2018. 
128 COBERTURA cambial. In: BRASIL. Ministério da Fazenda. Receita Federal. Glossário. Brasília, DF., 28 

nov. 2014. Disponível em: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/despacho-de-

importacao/sistemas/siscomex-importacao-web/visao-geral/glossario. Acesso em: 18 set. 2018. 
129 Art. 3º São passiveis de penalidades as sonegações de coberturas nos valores de exportação, bem como o 

aumento de preço de mercadorias importadas para obtenção de coberturas indevidas. BRASIL. Decreto n. 

23.258, de 19 de outubro de 1933. Dispõe sobre as operações de câmbio, e dá outras providências. CLBR, 

de 31.dez.1933. 
130 VAN DER LAAN, Cesar Rodrigues. Marco legal do mercado de câmbio e de fluxos de capitais: há 

possibilidades de aprimoramento? Desregulamentação recente e perspectivas institucionais. Brasília, DF: 

Núcleo de Estudos e Pesquisas, 2014. p. 13. Disponível em: www.senado.leg.br/estudos. Acesso em: 5 set. 

2018. 

 



43 

 

 

ingressaram no país a partir da década de noventa131. Desta forma, os prazos exíguos para a 

conversão foram se tornando cada vez mais flexíveis132 e a obrigatoriedade da cobertura 

cambial foi eliminada no ano de 2006 com a Medida Provisória nº 315/06, convertida na Lei 

nº 11.371/06. Tal diploma legal, além de alterar o texto do Decreto nº 23.258/33, também 

definiu que: 

Art. 1º Os recursos em moeda estrangeira relativos aos recebimentos de 

exportações brasileiras de mercadorias e de serviços para o exterior, 

realizadas por pessoas físicas ou jurídicas, poderão ser mantidos em 

instituição financeira no exterior, observados os limites fixados pelo 

Conselho Monetário Nacional. 

Assim, o Conselho Monetário Nacional passou a poder determinar quais as 

porcentagens de valores recebidos a partir de exportações brasileiras poderiam permanecer 

no exterior. Inicialmente determinou-se que poderiam permanecer no exterior apenas 30% 

(trinta por cento) das receitas, mas, já em 2008, autorizou-se que a totalidade das receitas 

com vendas externas ficassem fora do território nacional133. 

É nítida, assim, a evolução do mercado cambial brasileiro no sentido da 

flexibilização das rígidas normas que dirigiram o setor nas décadas anteriores, o que faz 

VAN DER LAAN134 afirmar que esse foi o período de flexibilização mais profunda e que 

reconfigurou o mercado de câmbio no país. De fato, as políticas implementadas durante esse 

período não se caracterizaram pela introdução de controles, seja sobre saídas, seja sobre 
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entradas de capital, tendo o mercado, ao contrário, sido deixado à mercê da livre 

movimentação de fluxos financeiros135. 

E esta reconfiguração das políticas teve razão de ser. Neste período, as reservas 

internacionais brasileiras seguiram seu movimento em ascensão, como se pode ver dos dados 

da série histórica disponível no sítio136 do Banco Central do Brasil: em 20 de janeiro de 2000 

as reservas internacionais brasileiras estavam no patamar de 36.705 milhões de dólares 

americanos; em 20 de janeiro de 2004, já estavam acumuladas em 51.693 milhões de dólares 

americanos; em 21 de janeiro de 2008 saltaram para 185.102 milhões de dólares americanos; 

e, em 20 de janeiro de 2010, eram acumulados 240.689 milhões de dólares americanos. 

A economia brasileira, sem dúvida, mostrou-se estável diante deste sólido 

crescimento das reservas internacionais e conseguiu, de forma satisfatória, sobreviver sem 

grandes escoriações137 à crise econômica mundial que teve seu estopim no ano de 2008 com 

a quebra do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos da América. 

A solidez das reservas internacionais brasileiras, aliada à redução da desigualdade 

e da dívida pública, trouxe perspectivas excelentes de crescimento ao Brasil 138 . Já no 
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primeiro semestre de 2008 o país recebeu o investment grade139 de agências internacionais 

de risco soberano140 e, em novembro de 2009, foi publicada a famosa reportagem de capa 

da revista britânica “The Economist” que mostrava o Cristo Redentor em direção aos céus 

como um foguete, numa alusão à força e desenvolvimento da economia brasileira141. A 

economia nacional, no entanto, apesar de não ter sofrido grandes impactos negativos – em 

especial quanto às reservas internacionais como se pode ver nos números acima trazidos – 

advindos diretamente da crise financeira mundial que teve início em 2008, passou a ter sua 

própria crise a partir do início da segunda década do século XXI. 

1.3.2 A nova crise econômica brasileira: implementação de medidas recessivas para 

combate à retração da economia brasileira 

Os mesmos motivos que levaram à maior confiabilidade da economia brasileira no 

cenário internacional no final da primeira década do século XXI também fizeram com que 

os efeitos nocivos da crise internacional que se iniciou em 2008 fossem reduzidos 

internamente. 

A manutenção dos altos níveis de reservas acumuladas propiciou maior estabilidade 

aos fluxos de valores externos, possibilitando uma melhor defesa contra ataques 
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especulativos naturais em cenários de elevada turbulência financeira internacional como se 

viu naquele período 142 . Assim, as tendências positivas de crescimento das reservas 

brasileiras de divisas não se enfraqueceram ao passar pela crise e as reservas internacionais 

atingiram o valor de US$ 375 bilhões no ano de 2013143. 

No entanto, a economia brasileira, que vivia tempos de prosperidade, passou a 

caminhar em sentido oposto já no início da segunda década do século XXI. A prosperidade 

que se viu e que aqui se descreveu – principalmente em termos de abundância de divisas – 

em muito se deu graças ao alto valor e volume das commodities exportadas pelo país – como 

o petróleo, minério de ferro e soja144. 

As explicações para o grande crescimento da economia brasileira neste período – 

início do século XXI – são diversas e alteram-se entre os estudiosos. Para alguns, esta 

evolução deveria ser creditada à sorte brasileira – vez que o país teria meramente se 

aproveitado do aumento dos preços das commodities, como acima mencionado145. Para 

outros, o desenvolvimento econômico seria mérito das mudanças liberalizantes e de 

estabilização dos preços implementadas durante a década de 1990, sendo certo que o 

governo que passou a ocupar o Palácio do Planalto em 2002 teria apenas usufruído destas 

mudanças, e cometido uma sucessão de erros posteriores, que levou o país novamente à 

instabilidade dez anos depois146. 

Para outros ainda147, o programa de governo inaugurado com a entrada de Luiz 

Inácio Lula da Silva na Presidência da República, que apostou em três pilares para sua 

política econômica – a distribuição de renda na base da pirâmide socioeconômica, maior 

acesso ao crédito e maiores investimentos públicos em infraestrutura física e social148 – teria 

sido o responsável pelo desenvolvimento econômico e a crise vivenciada já na segunda 

década no século XXI seria meramente política, “[...] causada pela propaganda negativa da 
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imprensa, pela má-fé do Congresso ou até mesmo por um boicote do empresariado 

financista”149. 

A despeito das divergências quanto aos erros e acertos do governo do Partido dos 

Trabalhadores, fato é que houve crescimento considerável da economia entre os anos de 

2006 e 2010150 e que, mesmo com a aceleração do consumo pelas famílias – em especial de 

baixa renda – a inflação se manteve dentro do esperado151. No entanto, com a reversão do 

quadro internacional favorável – em especial com a diminuição do crescimento da economia 

chinesa 152 , que, consequentemente, diminuiu o ritmo de aquisição de commodities – 

encerrou-se o ciclo de inflação controlada, do real valorizado e da entrada massiva de capital 

estrangeiro no país, tendo a meta inflacionária sido atingida já no ano de 2011153. 

De fato, a entrada massiva de capital internacional auxiliou na manutenção do real 

valorizado o que, por sua vez, mantinha a inflação sob controle, pois garantia os insumos 

importados mais baratos e inibia o reajuste maior de preços nos setores que sofriam maior 

concorrência internacional 154 . No entanto, a manutenção do real sobrevalorizado não 

agradava a indústria brasileira, que passou a reivindicar medidas para a desvalorização da 

moeda para que seus produtos se tornassem mais competitivos no mercado155 . 

A política monetária foi então alterada para que se fizesse frente à sobrevalorização 

da moeda. Entre os anos de 2011 e 2012 a taxa básica de juros foi reduzida de forma 

substancial, passando de 12,5% para 7,25% ao ano – para que se tornasse menos atrativa a 

investidores –, tendo o governo ainda lançado mão, novamente, do Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF) para regular a entrada de capital estrangeiro no país156. 

As medidas não teriam surtido o efeito desejado, pois, como afirma CARVALHO, 

as exportações brasileiras não se elevaram como o previsto, tendo crescido apenas 4,8% em 
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2011 e 0,3% em 2012, ante um crescimento de 11,7% em 2010157. Já no mercado interno, 

como se disse, a alta inflacionária voltou a ser um problema a ser encarado pelo governo 

federal e o consumo das famílias, consequentemente, passou a crescer num ritmo 

progressivamente menor158, até que diminuiu em 2014159. 

O governo passou, então, a implementar diversas medidas para driblar a queda da 

economia, com intervenções nos preços do transporte urbano, dos combustíveis, da energia 

elétrica e outros preços que poderiam ser administrados numa tentativa de barrar a volta do 

fantasma da inflação160. Buscou também intensificar a política de desonerações tributárias 

que havia se iniciado ainda no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a 

redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre diversos produtos, a 

desoneração da cesta básica e da folha salarial161. O custo da série de desonerações gerou 

grande perda de arrecadação pelo governo federal: 140 bilhões de reais em 2010; 250 bilhões 

em 2014; e havendo estimativa de que as desonerações concedidas a partir de 2011 totalizem 

458 bilhões até o final de 2018162. 

No entanto, a economia não deu sinais de recuperação, tendo sua situação sido até 

mesmo agravada. A inflação chegou em setembro de 2014 a 6,75% no acumulado em doze 

meses, impulsionada pela alta do dólar, e a economia continuou seu caminho de 

desaceleração, tendo crescido apenas 0,5% no mesmo ano163. CARVALHO164 explica que 

o retrocesso da economia pôde ser observado em todas as áreas: o consumo das famílias foi 

diminuindo ao longo dos meses e anos, as exportações sofreram retração e, ainda, os preços 

das commodities também caíram de forma brusca no período. 

Já após as eleições de 2014, o governo federal passou a reduzir seus gastos após 

anos de políticas que ampliaram a participação do Estado na economia. Foram 

implementadas políticas recessivas, buscando um ajuste rápido de suas contas com a redução 

dos valores utilizados em investimentos de infraestrutura, em especial quanto a obras do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); alteração das regras para o recebimento do 

seguro-desemprego, abono salarial e auxílio-doença; aumento das alíquotas de PIS/COFINS 

e da CIDE sobre combustíveis e a volta do IPI para veículos; e o aumento dos preços dos 
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combustíveis, energia elétrica, botijão de gás e outros produtos cujos preços estavam sendo 

até então administrados165. 

O cenário político também passou a influenciar negativamente a já frágil economia 

brasileira. Os efeitos da Operação Lava Jato sobre os setores da construção civil e do petróleo 

contribuíram fortemente para a situação trágica da economia no ano de 2015166 e o processo 

de impeachment da ex-presidente Dilma Roussef causou grande desconfiança e incerteza 

nos investidores, impactando, consequentemente, na volatilidade dos índices da bolsa de 

valores e na desvalorização do real167. 

Os rumos da economia brasileira, contrariando previsões dadas no início do 

processo de impeachment168, não se alteraram após a saída da Presidente do poder e o país 

continuou em profunda crise econômica, apresentando algum indício de recuperação apenas 

ao final de 2017169. O governo que sucedeu o da ex-presidente Dilma Roussef também 

utilizou-se de medidas recessivas para tentar retomar o caminho do crescimento, tendo como 

pilares a contenção da inflação, o controle de gastos e a reforma da Previdência Social170. O 

novo presidente também deu continuidade às tentativas de contenção das contas públicas, 

buscando – além do controle de gastos – a obtenção de maiores receitas. 
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É neste cenário de crise171 e de implementação de políticas arrecadatórias que se 

insere a publicação da Lei nº 13.254/16 172  que dispôs sobre o Regime Especial de 

Regularização Cambial e Tributária (RERCT) 

[...] para declaração voluntária de recursos, bens ou direitos de origem 

lícita, não declarados ou declarados com omissão ou incorreção em relação 

a dados essenciais, remetidos ou mantidos no exterior, ou repatriados por 

residentes ou domiciliados no País.173. 

Os aspectos deste diploma normativo – bem como os da Lei nº 13.428/17174, que 

concedeu novo prazo para adesão ao RERCT – serão tratados em capítulo adiante. No 

entanto, importante que se contextualize, aqui, o momento em que o governo federal lançou 

mão destes instrumentos arrecadatórios para que se deixe claro que o objetivo dos programas 

era, sem sombra de dúvidas, prover receitas ao governo federal num contexto de crise de 

suas contas e de tentativas de superação da crise econômica que se instalou no país na 

segunda década do século XXI. 

Vê-se, assim, que, da mesma forma que a criminalização da evasão de divisas, a 

introdução de uma causa extintiva da punibilidade para tal delito também se deu em um 

momento de crise econômica. A diferença primordial entre estes dois momentos, portanto, 

são as causas das crises e as medidas implementadas pelos governos para tentativa de sua 

superação: se na década de oitenta a economia brasileira sofria com o crescimento da dívida 

externa e a escassez de suas reservas internacionais; na segunda década do século XXI já 

possuía estabilidade neste âmbito há alguns anos, lutando agora para controlar suas contas 

domésticas e balancear suas receitas e gastos. 
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1.3.3 Novo inimigo mundial e a formação do Fisco Global: a evasão fiscal e os 

instrumentos internacionais de combate 

Ao lado do panorama doméstico até aqui exposto, necessário ao presente estudo 

que se explore o cenário internacional e sua influência em terras brasileiras neste período. A 

implementação de uma política arrecadatória não foi um movimento isolado brasileiro, 

podendo também ser identificado a nível internacional e com o mesmo objetivo de driblar 

crises econômicas175. 

Como dito, a partir de 2008 o mundo passou por crise financeira de magnitude 

comparável apenas àquela de 1929176 e que influenciou fortemente a política econômica e 

penal da maior parte dos países, acompanhando a tendência de que o Estado, em momentos 

de crise, alargue-se para exercer de forma mais intensa uma função regulatória e 

supervisora177. O aspecto mais importante desta mudança e da crise para o objeto deste 

estudo é o reflexo negativo que esta trouxe à arrecadação fiscal e as medidas adotadas pelos 

governos para tentar reverter este cenário. 

Em momentos anteriores, diversas crises impactaram na atuação estatal no que 

tange ao Direito Penal, sendo este até mesmo visto como um instrumento de superação de 

crises178. No entanto, a crise de 2008, especialmente esta, trouxe ao Estado um particular 

crescimento no sentido de maior supervisão e regulação, sendo certo que este crescimento 

também se deu em termos de expansão penal179. Esta expansão, notadamente ocorrida dentro 

do âmbito do Direito Penal Econômico – cujos limites e características serão analisados mais 

                                                           
175 BOSSA, Gisele Barra. A Lei de Regularização de Ativos no Exterior sob a Perspectiva Macroeconômica e 

de Política Fiscal Global. In: PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; ESTELLITA, Heloisa 

(coord.). Regime especial de regularização cambial e tributária (RERCT): aspectos práticos. São Paulo: 

Noeses, 2016. p. 209-210. 
176 SCHÜNEMANN, Bern. La llamada crisis financiera: ¿fracaso del sistema o crimen organizado global? In: 

FERNÁNDEZ STEINKO, Armando. Delincuencia, finanzas y globalización. Madrid: Centro de 

Investigaciones Sociológicas, 2013. p. 335-370. p. 335. SCHÜNEMANN entende que a crise financeira de 

2008 tem como causa a excessiva liberalização da atuação das entidades financeiras e do mercado de 

capitais. Acredita o autor que condutas tidas por diversos agentes que operam neste mercado podem ser 

identificadas como penalmente puníveis, mesmo que consideradas de forma individual e não como 

causadoras de uma crise global. O Direito Penal, assim, deveria ser utilizado para que se coibissem tais 

práticas. SCHÜNEMANN, Bern. La llamada crisis financiera: ¿fracaso del sistema o crimen organizado 

global? In: FERNÁNDEZ STEINKO, Armando. Delincuencia, finanzas y globalización. Madrid: Centro 

de Investigaciones Sociológicas, 2013. p. 335-370. 
177 CAZORLA PRIETO, Luis María. Crisis económica y transformación del Estado. Cizur Menor (Navarra): 

Aranzadi-Thomson Reuters, 2009. p. 99. 
178 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 30. 
179 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 68-81. 

 



52 

 

 

adiante – trouxe a este ramo do Direito uma clara transformação: se antes o Direito Penal 

buscava repressão e prevenção, fica claro que atualmente busca-se prevenção e 

arrecadação180. 

Esta mudança de racionalidade em tempos de crise se explica justamente porque o 

Direito Penal passa a ser mais intensamente visto como instrumento para fins arrecadatórios 

almejados pelo Estado, que lança mão da ameaça penal num nível bem maior do que o antes 

observado181. Assim, se o mais novo inimigo estatal é a diminuição da arrecadação tributária 

decorrente de estratégias adotadas por empresas a fim de diminuir suas obrigações 

tributárias, o Direito Penal passa a ser parte do movimento estatal de combate a estas 

práticas. 

As estratégias utilizadas pelas empresas envolviam paraísos fiscais, com arranjos 

societários e planejamentos fiscais que visavam diminuir sua tributação através da utilização 

de benefícios concedidos por países em que se tributa de forma mais leve. Este movimento 

é possível graças à intensa competição fiscal que faz com que diversos Estados adotem 

estratégias de politica fiscal que reduzem sobremaneira a tributação sobre empresas, 

desoneram exportações de bens e serviços e até mesmo dão tratamento privilegiado a não 

residentes182, o que faz surgir os países chamados de paraísos fiscais. 

Frente a estes planejamentos e à crise financeira de 2008, que gerou “[...] absoluta 

falta de recursos [...]”183 com o “[...] descontrole do mercado financeiro e a proliferação das 

chamadas hipotecas-lixo [...]”184 os países direcionaram suas políticas para obtenção de 
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crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 68 
182 BOSSA, Gisele Barra. A Lei de Regularização de Ativos no Exterior sob a perspectiva Macroeconômica e 

de Política Fiscal Global. In: PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; ESTELLITA, Heloisa 

(coord.). Regime especial de regularização cambial e tributária (RERCT): aspectos práticos. São Paulo: 

Noeses, 2016. p. 213. 
183 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 68. BOSSA apresenta dados 

da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento que demonstram que o custo das 

perdas decorrentes da evasão de valores para os países em desenvolvimento é de 100 bilhões de dólares 

americanos por ano. Já o Fundo Monetário Internacional afirma que este valor seria ainda maior: entre 200 

e 600 bilhões de dólares americanos no mundo todo. BOSSA, Gisele Barra. A Lei de Regularização de 

Ativos no Exterior sob a perspectiva Macroeconômica e de Política Fiscal Global. In: PAULA JUNIOR, 

Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; ESTELLITA, Heloisa (coord.). Regime especial de regularização 

cambial e tributária (RERCT): aspectos práticos. São Paulo: Noeses, 2016. p. 214-215. 
184 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 68. 
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recursos utilizando, inclusive, o caminho da ameaça penal 185 . Os Estados Unidos da 

América, neste cenário, iniciaram investigações para examinar os casos de diversas 

empresas americanas internacionalizadas que se valiam de brechas na legislação tributária 

americana com o objetivo de diminuir sua tributação. Um dos casos emblemáticos destes 

arranjos tributários foi o caso da Apple186: a empresa foi investigada nos Estados Unidos da 

América inicialmente em 2013 por utilizar estratégias tributárias que lhe proporcionavam 

uma grande economia fiscal. 

Posteriormente, a União Europeia também condenou o planejamento da empresa, 

que envolvia benefícios fiscais concedidos pelo governo da República da Irlanda, 

determinando que a empresa pagasse ao país os tributos supostamente não cobrados e os 

juros de atraso, em garantia à igualdade de tratamento das empresas em toda a Europa187. 

A estratégia para evitar a tributação consistiria, em resumo, (i) na transferência do 

direito sobre a propriedade intelectual, seu ativo mais relevante, para uma empresa sediada 

em paraíso fiscal (República da Irlanda) para que a renda obtida com este ativo fosse ali 

tributada e na (ii) prática de diversos atos que retiravam do Fisco americano a legitimidade 

para tributar renda correlata a este ativo, sob o argumento de que – com a organização 

utilizada pela empresa – não seria residente para fins tributários em nenhuma nação188. 

No Reino Unido, o planejamento tributário realizado pela Starbucks – entre outras, 

como Google e Amazon – teve grande repercussão189. A empresa se instalou na Inglaterra 

no final dos anos noventa, mas, através de arranjos societários, deixou de auferir lucro no 

país e transferiu ativos para sua subsidiária holandesa, onde possui obrigações tributárias 

                                                           
185 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 67-68. 
186 A descrição da estrutura utilizada pela Apple pode ser encontrada em: SALA, Michael V. Breaking Down 

BEPS: Strategies, Reforms and Planning Responses. Connecticut Law Review, Hartford, v. 47, n. 2, dez. 

2014. 
187 SEBAG, Gaspard; DOYLE, Dara; WEBB, Alex. Por que a UE quer cobrar US$14bi em impostos da Apple. 

Bloomberg, 16 dez. 2016. Disponível em: 

https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2016/12/16/por-que-a-ue-quer-cobrar-us-14-bi-em-

impostos-da-apple.htm. Acesso em: 24 de jun. 2017. 
188 NÚCLEO DE ESTUDOS DA TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL. O caso Apple: um convite à reflexão 

sobre o sistema de tributação e a carga tributária? 22 jul. 2013. Disponível em: 

www.netinternacional.org/web/TabId/64/NoticiaId/162/Default.aspx. Acesso em: 24 jun. 2017. 
189 NAKAGAWA, Fernando. Multinacionais na mira do Fisco britânico. Estadão, São Paulo, 18 nov. 2012. 

Economia & Negócios. Disponível em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,multinacionais-na-

mira-do-fisco-britanico-imp-,961707. Acesso em: 17 set. 2018. REINO Unido questiona Starbucks, Google 

e Amazon sobre impostos. G1, Rio de Janeiro, 12 nov. 2012. Economia. 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/11/parlamento-britanico-questiona-starbucks-e-google-sobre-

impostos-1.html. Acesso em: 17 set. 2018. 
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mais brandas190. Da mesma forma que a Apple, a empresa permaneceu com seus negócios 

no país de origem, mas, através de arranjos societários e transferências de ativos, submeteu-

se à legislação tributária mais atraente, deixando de recolher tributos no Reino Unido. 

Consideradas tais estratégias, fica claro que a solução a ser buscada pelos governos 

dos países prejudicados deveria ser de caráter internacional em cooperação com outros 

governos. Por este motivo, os Estados passaram a aprimorar suas redes de tratados de trocas 

de informações financeiras e fiscais como forma de combater esta concorrência fiscal 

prejudicial entre os países191, que causava a erosão da base tributável daqueles que não 

forneciam as vantagens que países considerados paraísos fiscais ofereciam. 

A crise de 2008, de forma peculiar, fez com que os Estados se alinhassem em prol 

de um Estado global para que, através de uma regulação que se pretendia ser universal, 

pudessem unir forças para, num cenário globalizado, evitar que o sistema financeiro não 

sofresse um colapso de ainda maior magnitude192. Esta cooperação passou a ser incentivada 

principalmente por países desenvolvidos e no centro da geopolítica mundial, que foram os 

grandes impulsionadores para que os acordos de troca de informações fossem uma realidade 

bem sucedida. O Grupo dos 20 países mais ricos do mundo – o G-20 – teve ativa participação 

neste sentido, assumindo importante papel junto à Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE)193, que também abraçou a luta contra a evasão fiscal 

como um de seus principais objetivos nos últimos anos194. 

A OCDE, na verdade, debruçava-se sobre uma possibilidade de intercâmbio de 

informações fiscais desde o final da década de noventa, vez que, impulsionados pelo avanço 

tecnológico, os países passaram a abusar da facilidade com que relações comerciais 

                                                           
190 NAKAGAWA, Fernando. Multinacionais na mira do Fisco britânico. Estadão, São Paulo, 18 nov. 2012. 

Economia & Negócios. Disponível em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,multinacionais-na-

mira-do-fisco-britanico-imp-,961707. Acesso em: 17 set. 2018. REINO Unido questiona Starbucks, Google 

e Amazon sobre impostos. G1, Rio de Janeiro, 12 nov. 2012. Economia. 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/11/parlamento-britanico-questiona-starbucks-e-google-sobre-

impostos-1.html. Acesso em: 17 set. 2018. 
191 BOSSA, Gisele Barra. A Lei de Regularização de ativos no exterior sob a perspectiva Macroeconômica e 

de Política Fiscal Global. In: PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; ESTELLITA, Heloisa 

(coord.). Regime especial de regularização cambial e tributária (RERCT): aspectos práticos. São Paulo: 

Noeses, 2016. p. 210. 
192 CAZORLA PRIETO, Luis María. Crisis económica y transformación del Estado. Cizur Menor (Navarra): 

Aranzadi-Thomson Reuters, 2009. p. 103. 
193 BOSSA, Gisele Barra. A Lei de Regularização de ativos no exterior sob a perspectiva Macroeconômica e 

de Política Fiscal Global. In: PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; ESTELLITA, Heloisa 

(coord.). Regime especial de regularização cambial e tributária (RERCT): aspectos práticos. São Paulo: 

Noeses, 2016. p. 210. 
194 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 158. 
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internacionais eram realizadas para que fossem obtidos benefícios fiscais abusivos195. Diante 

deste novo problema, a organização passou a buscar um modelo funcional e genérico para 

que os países implementassem trocas automáticas de informações, facilitando sua obtenção 

e, consequentemente, auxiliando na investigação de práticas ilícitas e, principalmente, 

coibindo a evasão fiscal196. 

Já em 2010 surge o primeiro modelo de acordo internacional da OCDE que tratou 

exclusivamente da troca de informações de forma automática. A Convenção Multilateral 

sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Tributária foi criada a partir de esforço 

do G-20 justamente para “[...] promover a transparência fiscal e combater práticas evasivas, 

além de impulsionar o debate sobre o fim do sigilo bancário nos países participantes”197. 

Na verdade, a Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua Administrativa em 

Matéria Tributária já existia deste o ano de 1988, quando foi desenvolvida pela OCDE em 

conjunto com o Conselho da Europa. No entanto, foi apenas em 2010 que foi aberta a 

possibilidade para que países não-membros da OCDE ou do Conselho da Europa pudessem 

aderir à Convenção e usufruir dos mecanismos ali previstos para combate à evasão fiscal. A 

partir dai, então, é possível dizer que se criou verdadeiramente standard internacional de 

alcance mundial de troca de informações tributárias198. 

Segundo a OCDE, os principais atrativos aos países para que assinem a Convenção 

são a abrangência das formas de cooperação, com o alcance de diferentes tributos; a 

uniformidade dos formulários a serem utilizados nas trocas de informações; a flexibilidade 

                                                           
195 TAGA, Nara Cristina Takeda. O cenário internacional de troca automática de informações tributárias e a 

importância da instituição do RERCT no Brasil. In: PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; 

ESTELLITA, Heloisa (coord.). Regime especial de regularização cambial e tributária (RERCT): aspectos 

práticos. São Paulo: Noeses, 2016. p. 383. No mesmo sentido, LÓPEZ aponta que o informe da OCDE no 

ano de 1999, denominado “The application of the OECD Model tax Convention to Partnerships”, é o 

primeiro manifesto sobre a necessidade de se prevenir a dupla tributação entre os diferentes ordenamentos 

jurídicos, mas também se eliminar a dupla ausência de tributação, ou seja, as brechas normativas que 

possibilitam que determinada operação não seja taxada em nenhum país. LOPÉZ, Jose Carlos Pedrosa. El 

Plan de Acción BEPS de la OCDE: pasado, presente y futuro. Actualidad Jurídica Iberoamericana, 

Valencia, n. 2, p. 689-706, fev. 2015. p. 691-692. 
196 TAGA, Nara Cristina Takeda. O cenário internacional de troca automática de informações tributárias e a 

importância da instituição do RERCT no Brasil. In: PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; 

ESTELLITA, Heloisa (coord.). Regime especial de regularização cambial e tributária (RERCT): aspectos 

práticos. São Paulo: Noeses, 2016. p. 383. 
197 TAGA, Nara Cristina Takeda. O cenário internacional de troca automática de informações tributárias e a 

importância da instituição do RERCT no Brasil. In: PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; 

ESTELLITA, Heloisa (coord.). Regime especial de regularização cambial e tributária (RERCT): aspectos 

práticos. São Paulo: Noeses, 2016. p. 384. 
198 A Convenção permanece aberta apenas para Estados membros de ambas as organizações internacionais em 

que foi desenvolvida: OCDE e Conselho da Europa. A versão revista pelo Protocolo de 2010 está aberta 

para qualquer Estado, ainda que não mesmo de tais organizações. 
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na adesão da Convenção, com a possibilidade de o país signatário expressar reservas a 

determinados pontos; e a multilateralidade da Convenção, que garante a existência de uma 

única regulamentação para cooperação entre diversos países199. 

Participam da Convenção atualmente cento e onze jurisdições, sendo que em 

noventa e seis delas o texto já está plenamente em vigor200. O Brasil assinou201 a versão 

emendada da Convenção em 03 de novembro de 2011 e depositou o instrumento de 

ratificação junto à OCDE em 1º de junho de 2016, com a entrada em vigor em 1º de outubro 

do mesmo ano202. 

Este movimento, que se mostra mais intenso a partir de 2010, gerou outros estudos 

sobre o tema dentro da OCDE e possibilitou o estabelecimento de três pilares sobre os quais 

os modelos de troca de informações deveriam se apoiar para que o combate à erosão das 

bases tributáveis fosse um sucesso. Estes pilares são: a) a existência de um padrão comum 

para diligências e acesso às informações; b) a existência de uma base jurídica para a troca 

automática de informações; e c) a existência de um padrão de soluções técnicas para a 

operacionalização destas trocas 203 . Destes pilares surgiu o padrão OCDE de troca de 

                                                           
199 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Convention on Mutual 

Administrative Assistance in Tax Matters. OECD. Disponível em: http://www.oecd.org/tax/exchange-of-

tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm. Acesso em: 27 jun. 

2017. 
200 Não há previsão, de acordo com os dados da OCDE, para entrada em vigor da Convenção em Burkina Faso, 

República Dominicana, El Salvador, Gabão, Jamaica, Quênia, Kuwait, Marrocos, Filipinas, Turquia, 

Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos da América. Por outro lado, nos próximos meses a Convenção 

entrará em vigor nas Ilhas Cook (1º de setembro de 2017), na Guatemala (1º de outubro de 2017) e no 

Líbano (1º de setembro de 2017). JURISDICTIONS PARTICIPATING in the convention on mutual 

administrative assistance in tax matters. Disponível em: http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-

information/Status_of_convention.pdf. Acesso em: 27 jun. de 2017. 
201 O Decreto Legislativo n. 105, de 14 de abril de 2016 aprovou o texto da Convenção emendado e o Decreto 

n. 8.842, de 29 de agosto de 2016 o promulgou com o estabelecimento de reservas a ele. As reservas são 

previstas pelo art. 1º do Decreto n. 8.842/2016: nos termos do Artigo 30, parágrafo 1º.b, da Convenção, o 

Governo brasileiro não prestará assistência quanto à recuperação de qualquer crédito tributário ou quanto 

à recuperação de multas administrativas, para todos os tributos; nos termos do Artigo 30, parágrafo 1º.d, 

da Convenção, o Governo brasileiro não prestará assistência quanto à notificação para todos os tributos; e 

nos termos do Artigo 30, parágrafo 1º.e, da Convenção, o Governo brasileiro não permitirá que sejam feitas 

notificações por meio postal, conforme disposto no Artigo 17, parágrafo 3º. 
202 BRASIL. Ministério da Fazenda. Receita Federal. Brasil ratifica a Convenção Multilateral e terá amplo 

acesso a informações tributárias do exterior. 25 ago. 2016. Notícias. Disponível em: 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2016/junho/brasil-ratifica-a-convencao-multilateral-e-

tera-amplo-acesso-a-informacoes-tributarias-do-exterior. Acesso em: 24 jun. de 2017. 
203 TAGA, Nara Cristina Takeda. O cenário internacional de troca automática de informações tributárias e a 

importância da instituição do RERCT no Brasil. In: PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; 

ESTELLITA, Heloisa (coord.). Regime especial de regularização cambial e tributária (RERCT): aspectos 

práticos. São Paulo: Noeses, 2016. p. 385. 
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informações denominado Common Reporting Standart – CRS204, que foi concluído no ano 

de 2014 com base no estabelecido na Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua 

Administrativa em Matéria Tributária. 

Como continuação a estes estudos, a OCDE lançou o projeto denominado BEPS – 

Base Erosion and Profit Shifting em 2013205 com a nova tarefa de criar bases para orientar 

a celebração de acordos internacionais em matéria tributária e o comportamento dos países 

frente a sua aplicação. Se a organização já se dedicava há anos na criação de uma convenção 

e de um standart de troca automática de informações, agora se mostrava necessário que 

também fossem criados modelos e diretrizes para que os países de fato passassem a firmar 

acordos internacionais em matéria tributária para que a troca passasse a ser cada vez mais 

uma realidade disseminada nas relações internacionais. 

O texto final deste projeto foi elaborado com base em comentários enviados por 

diferentes países em verdadeira cooperação para a formação do documento que seria 

publicado pela OCDE 206 , tendo sido os trabalhos apoiados em três princípios: (i) a 

cooperação entre os países é mais benéfica ao combate à evasão fiscal do que a disputa entre 

administrações tributárias que visam, individualmente, angariar para si mais tributos; (ii) é 

necessária uma visão geral do problema e não individualizada e segmentada para que 

soluções eficientes sejam encontradas; (iii) são necessárias soluções inovadoras, ainda que 

estas entrem em conflito com premissas tradicionais do atual sistema tributário 

internacional207. 

O projeto BEPS possui quinze ações baseadas em problemas então existentes no 

sistema tributário internacional. Estas ações podem ser divididas em cinco grupos temáticos: 

                                                           
204 O Brasil está obrigado ao intercâmbio de informações através deste padrão desde janeiro de 2018 com os 

dados financeiros relativos aos anos de 2016 e 2017, pois aderiu à Convenção de Automatic Exchange of 

Financial Information in Tax Matters (AEOI). BOSSA, Gisele Barra. A Lei de Regularização de Ativos 

no Exterior sob a perspectiva Macroeconômica e de Política Fiscal Global. In: PAULA JUNIOR, Aldo de; 

SALUSSE, Eduardo Perez; ESTELLITA, Heloisa (coord.). Regime especial de regularização cambial e 

tributária (RERCT): aspectos práticos. São Paulo: Noeses, 2016. p. 220-221. 
205 LÓPEZ, José Carlos Pedrosa. El Plan de Acción BEPS de la OCDE: pasado, presente y futuro. Actualidad 

Jurídica Iberoamericana, Valencia, n. 2, p. 689-706, fev. 2015. p. 692. LÓPEZ aponta que, com a crise 

econômica mundial, em 2008, a OCDE passou a dar mais atenção ao problema dos planejamentos 

tributários agressivos. Desde este período também o G20 já apoiava a iniciativa da OCDE e seu plano de 

ações que começava a se desenvolver. LÓPEZ, José Carlos Pedrosa. El Plan de Acción BEPS de la OCDE: 

pasado, presente y futuro. Actualidad Jurídica Iberoamericana, Valencia, n. 2, p. 689-706, fev. 2015. p. 

692-293. 
206 Segundo o site oficial da OCDE, o projeto conta, atualmente, com a participação de mais de cem países. 

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. About the Inclusive 

Framework on BEPS. Disponível em: http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm. Acesso em: 29 jun. 

2017. 
207 BRAUNER, Yariv. What the BEPS? Florida Tax Review, Florida, v. 16, n. 2, p. 55-115, 2014. p. 1. 
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(i) grupo de medidas mais gerais para vencer alguns dos desafios do sistema tributário 

internacional; (ii) grupo de medidas de cunho substancial contra situações cuja 

vulnerabilidade foi exposta por aqueles países que contribuíram com o projeto BEPS e que 

requeriam uma abordagem técnica para sua solução; (iii) grupo de medidas que abordam os 

preços de transferência; (iv) grupo de medidas que buscam impor maior transparência – com 

a aplicação de técnicas de compliance – e cooperação na troca de informações entre os países 

e na solução de conflitos decorrentes de matéria tributária; (v) grupo de medidas que 

exploram a possibilidade de desenvolvimento de um instrumento multilateral em matéria 

tributária, com base no entendimento de que é necessária a implementação de um sistema 

tributário internacional colaborativo e universal208. Assim, em outubro de 2015 todas as 

ações foram finalizadas com a divulgação de todo o projeto BEPS, que, não se pode negar, 

possui ambiciosos objetivos: pretende-se implementar justiça ao sistema tributário 

internacional e nivelar as condições de jogo para todos os países. 

Apesar de o Brasil não ser membro da OCDE, participou ativamente das discussões 

que deram origem às quinze medidas que integram o documento final e tem demonstrado 

iniciativa para internalizar tais medidas ao ordenamento jurídico pátrio209. O país está, de 

fato, inserido neste combate à evasão fiscal, como se pode ver de seus compromissos 

firmados internacionalmente: além da Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua 

Administrativa em Matéria Tributária, o país possui acordos bilaterais em matéria tributária 

com 33 (trinta e três) países210. 

Nesta esteira de introdução do país na configuração do Fisco Global, um dos mais 

relevantes destes acordos para fins de aprimoramento na troca de informações financeiras 

entre países é o Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos 

Estados Unidos da América para Melhoria da Observância Tributária Internacional e 

                                                           
208 BRAUNER, Yariv. What the BEPS? Florida Tax Review, Florida, v. 16, n. 2, p. 55-115, 2014. p. 8-9. 
209  Exemplos de internalização de preceitos do projeto BEPS na legislação brasileira disponíveis em 

ZUGMAN, Daniel. Implicações recentes do BEPS no Brasil. Jota, [São Paulo?], 20 fev. de 2017. 

Disponível em: https://jota.info/artigos/implicacoes-recentes-beps-no-brasil-10022017. Acesso em: 24 jun. 

2017. 
210 BRASIL. Ministério da Fazenda. Receita Federal. Subsecretaria de Aduana e Relações Internacionais. 

Acordos para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal. Disponível em: 

https://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao/acordos-internacionais/acordos-para-evitar-a-

dupla-tributacao/acordos-para-evitar-a-dupla-tributacao#chile. Acesso em: 24 jun. 2017. 
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Implementação do FATCA, que passou a surtir efeitos em terras brasileiras em 25 de agosto 

de 2015, com a primeira troca de informações em setembro do mesmo ano211. 

O acordo, como o nome já sugere, foi firmado para que o Brasil passasse a ser 

parceiro dos Estados Unidos da América na implementação de seu Foreign Acccount Tax 

Compliance Act – FATCA, que foi lançado em fevereiro de 2012 como uma nova linha de 

ataque à evasão fiscal praticada por cidadãos norte-americanos212 – que são obrigados a 

reportar às autoridades tributárias todos seus rendimentos, inclusive no exterior, pois são 

taxados sobre sua renda mundial213. Resumidamente, o FATCA é um sofisticado sistema de 

controle fiscal que busca rastrear rendas e bens de cidadãos norte-americanos em todo o 

mundo através da identificação de “US Accounts”, que podem ser definidas como qualquer 

conta financeira titularizada por um ou mais cidadãos norte-americanos ou sociedades 

estrangeiras consideradas diretamente relacionadas a norte-americanos214. As instituições 

financeiras, nacionais ou estrangeiras, que não cumprirem com as exigências de 

                                                           
211 BRASIL. Ministério da Fazenda. Receita Federal. Acordo Brasil/EUA permitirá troca de informações sobre 

contribuintes. 26 ago. 2015. Disponível em: 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2015/agosto/acordo-brasil-eua-permitira-troca-de-

informacoes-sobre-contribuintes. Acesso em: 24 jun. 2017. 
212 SNYDER, Eric. The Development of the United States Offshore Voluntary Disclosure Program and Why 

It Is Effective. In: PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; ESTELLITA, Heloisa (coord.). 

Regime especial de regularização cambial e tributária (RERCT): aspectos práticos. São Paulo: Noeses, 

2016. p. 137. O estopim para a criação desta nova linha de ataque, como trazido por NELSON e HEIBERG, 

foi o escândalo do banco suíço UBS no ano de 2008. Neste episódio, uma investigação revelou que 

aproximadamente 52.000 dos clientes americanos, com ativo auxílio do banco, utilizavam contas suíças 

não declaradas para evitar a obrigação de reportar valores às autoridades fiscais norte-americanas. Após a 

descoberta, celebrou-se acordo com o governo suíço para entrega de nomes de alguns destes correntistas 

norte-americanos. A operação, ao final, foi um sucesso para o fisco norte-americano, mas expôs diversas 

falhas em seu sistema, o que impulsionou as drásticas medidas. NELSON, Peter. Conflicts of Interest: 

Resolving Legal Barriers to the Implementation of the Foreign Account Tax Compliance Act. Virginia Tax 

Review, Charlottesville, v. 32, n. 2, 2012. p. 3; HEIBERG, Joanna. FATCA: Toward a Multilateral 

Automatic Information Reporting Regime. Washington & Lee Law Review, v. 69, n. 3, 2012. p. 1-2. Para 

maiores detalhes sobre escândalos e vazamentos de informações que impulsionaram a criação do FATCA, 

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017.p. 155-164; 240-244. 
213 SNYDER, Eric. The Development of the United States Offshore Voluntary Disclosure Program and Why 

It Is Effective. In: PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; ESTELLITA, Heloisa (coord.). 

Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT): aspectos práticos. São Paulo: Noeses, 

2016. p. 123. 
214 “A ‘US owned foreign entity’ is a foreign entity with one or more ‘substantial US owners’, generally defined 

as a specified US person that is an owner of a greater than 10 percent interest, by vote or value. If the 

foreign entity is an investment vehicle, however, any US owner is treated as a substantial US owner, 

regardless of the 10 percent threshold.” WISE, Roger S.; BARKER, Mary Burke. Next Phase of FATCA 

Guidance Arrives with Proposed Regulations and Announcement of Possible Intergovernmental Approach. 

Journal of Investment Compliance, v. 13, n. 2, p. 25-39, 2012. p. 27. 
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fornecimento destas informações poderão ser oneradas em trinta por cento de quaisquer 

transações financeiras que tenham qualquer relação com os Estados Unidos da América215. 

A busca norte-americana, por motivos claros, acaba por esbarrar em garantias 

previstas por legislações internas – em especial o sigilo bancário – o que leva à necessidade 

de acordos intergovernamentais que possam superar estes obstáculos e que podem ser 

entendidos como acordos bilaterais entre os Estados Unidos da América e outro Estado 

através do qual ambos os países concordam com os processos e mecanismos gerais do 

FATCA para que seja possível às instituições financeiras nacionais cumprir com as 

obrigações de reporte de informações sobre “US Accounts” sem que isso signifique violações 

às normas locais216. 

No mesmo ano de lançamento do FATCA, em 2012, os governos da França, 

Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido se uniram ao norte-americano com o objetivo de 

desenvolver e implementar uma estratégia intergovernamental para o FATCA217. Já o Brasil 

celebrou o acordo em 23 de setembro de 2014218 e adotou um modelo219 de tratado em que 

as instituições financeiras repassam as informações relevantes ao ente estatal interno – no 

                                                           
215 TORRES, Heleno Taveira. Introdução: programa de regularização de ativos lícitos no exterior e direitos à 

proteção da propriedade privada. In: PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; ESTELLITA, 

Heloisa (coord.). Regime especial de regularização cambial e tributária (RERCT): aspectos práticos. São 

Paulo: Noeses, 2016. p. xv. 
216 VILLARROEL, Ivette S. Foreign Acoount Tax Compliance Act (FATCA): algunos comentarios. Revista 

Jurídica – UNICURITIBA, Curitiba, v. 1, n. 34, 2014. p. 44-45. 
217 EUA anunciam pacto com 5 países europeus para combater evasão fiscal. G1, Rio de Janeiro, 8 fev. 2012. 

Mundo. Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/02/eua-anunciam-pacto-com-5-paises-

europeus-para-combater-evasao-fiscal.html. Acesso em: 25 set. 2018. 
218 BRASIL. Ministério da Fazenda. Receita Federal. Acordo Brasil/EUA permitirá troca de informações sobre 

contribuintes. 26 ago. 2015. Disponível em: 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2015/agosto/acordo-brasil-eua-permitira-troca-de-

informacoes-sobre-contribuintes. Acesso em: 25 set. 2018.  
219 UNITED STATES GOVERNMENT. Department of the Treasury. Resource Center. Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA). Disponível em: https://www.treasury.gov/resource-center/tax-

policy/treaties/Pages/FATCA.aspx. Acesso em: 25 set. 2018. 
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caso a Receita Federal do Brasil – para este posteriormente repassar as informações220 à 

Receita Federal norte-americana221. 

Por meio deste acordo, portanto, haverá troca de informações entre os países para 

que o Brasil também possa se aproveitar de dados de seus cidadãos constantes em 

instituições financeiras norte-americanas, possibilitando à Receita Federal do Brasil 

conhecimento sobre todas as transações e informações a respeito de movimentações 

realizadas por brasileiros, sempre que elas acontecerem em território americano. 

As intenções brasileiras na adesão a este e aos demais acordos e convenções para 

troca de informações bancárias são bastante claras. A crise arrecadatória também atingiu o 

país e o fez mergulhar na pior crise dos últimos anos, o que fez com que ele passasse a 

integrar o conjunto de países que estão dispostos a adequar suas legislações internas e 

relações internacionais com o fim de estabelecer um Fisco Global, ou seja, um cenário fiscal 

em que a transparência e a cooperação em matéria tributária sejam a regra222. 

A busca por este novo cenário está sendo abraçada pelos mais diversos países e 

parece gerar uma nova realidade para aqueles que buscam o envio e manutenção de valores 

ao exterior para fins de evasão fiscal. A realidade em que reinava o rígido respeito ao sigilo 

bancário parece ter ficado para trás e isso tem impacto também na atitude dos particulares 

que buscam outros países para manutenção de seu capital em busca de benefícios e proteção 

                                                           
220 As informações buscadas pelas autoridades norte-americanas (dividendos, lucros, salários entre outros 

ligados a pessoas relevantes aos olhos do FATCA) devem, de acordo com o previsto no instrumento, ser 

enviadas de forma automática e periódica à Receita Federal norte-americana. Os dados poderão ainda ser 

utilizados por outras agências dos Estados Unidos da América para identificação, por exemplo, de casos de 

lavagem de dinheiro. PECHO TRIGUEROS, Miguel Eduardo. El intercambio automatico de información: 

hacia el nuevo estándar de transparencia fiscal internacional. Derecho PUCP, Lima, n. 72, p. 31-44, 2014. 

p. 6-7. 
221 Atualmente, existem dois modelos de Acordos Intergovernamentais: o primeiro modelo (“Modelo 1”) 

permite ao Estado que subscreve e ratifica o acordo a selecionar alguma agência ou dependência 

governamental para a qual as instituições financeiras deverão entregar seus informes e reportes, conforme 

previsto pelo FATCA, e esta instituição, por sua vez, efetuará o reporte à Receita Federal norte-americana. 

Já o segundo modelo (“Modelo 2”) se diferencia do anterior porque, apesar de permitir que as instituições 

financeiras não sejam agentes de retenção de informações perante a Receita Federal norte-americana, impõe 

que elas devem celebrar convênio e reportar-se diretamente a ela, sem qualquer intervenção de agência ou 

ente estatal de seu país. Assim, quando o país em que a instituição financeira estrangeira está domiciliada 

não houver ratificado nenhum acordo com os Estados Unidos da América ou quando tiver ratificado o 

“Modelo 2”, ela própria deverá assinar convênio diretamente com a Receita Federal norte-americana 

através do sítio eletrônico da Receita Federal norte-americana. VILLARROEL, Ivette S. Esis. Foreign 

Acoount Tax Compliance Act (FATCA): algunos comentarios. Revista Jurídica – UNICURITIBA, 

Curitiba, v. 1, n. 34, 2014. p. 45. 
222 CARVALHO, Paulo de Barros. Notas sobre esta edição. In: PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, 

Eduardo Perez; ESTELLITA, Heloisa (coord.). Regime especial de regularização cambial e tributária 

(RERCT): aspectos práticos. São Paulo: Noeses, 2016. p. ix. 
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tributários. Afinal, estes agora deverão enfrentar novas “regras” do jogo, pois estarão frente 

ao reinado da transparência e cooperação. 

Por isso, há indícios de que existe forte relação entre a consolidação deste panorama 

de troca automática de informações entre autoridades fiscais e a criação de programas de 

regularização voluntária que têm como finalidade “[...] a criação de oportunidades de 

regularização aos contribuintes que tenham recursos no exterior não declarados e/ou 

tributados”223. O aumento da cooperação entre os países em matéria tributária fez com que 

os Estados dessem uma oportunidade aos particulares para que estes regularizassem seus 

valores antes de que as trocas de informações fossem efetivamente implementadas e sanções 

fossem aplicadas224. 

Neste cenário de transparência, o voluntary disclosure (programas voluntários que 

buscam o arrependimento eficaz pelos contribuintes para que regularizem seus ativos no 

exterior225) é incentivado pelos governos e, de certa forma, aproveitado pelos contribuintes, 

que têm a oportunidade de regularizar seus ativos com benefícios de ordem tributária e penal. 

É em razão do binômio formado pela crise econômica decorrente, em grande parte, do déficit 

arrecadatório estatal e pela formação de um cenário de cooperação e transparência a nível 

global em matéria tributária, que o Brasil adere a esta tendência internacional: replica-se 

aqui a implementação de programas de regularização de recursos no exterior com o 

oferecimento de benefícios fiscais e penais, com vistas ao aumento da arrecadação tributária. 

Relembra-se que o programa de regularização de capitais no exterior adotado pelo 

Brasil será abordado no terceiro capítulo deste estudo. No entanto, busca-se, mais uma vez, 

delimitar aqui o cenário em que ele foi proposto. O Brasil, ao implementar o Regime 

Especial de Regularização Cambial e Tributária, utilizou-o como medida para aumentar seus 

                                                           
223 TAGA, Nara Cristina Takeda. O cenário internacional de troca automática de informações tributárias e a 

importância da instituição do RERCT no Brasil. In: PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; 

ESTELLITA, Heloisa (coord.). Regime especial de regularização cambial e tributária (RERCT): aspectos 

práticos. São Paulo: Noeses, 2016. p. 382. 
224 CARVALHO, Paulo de Barros. Notas sobre esta edição. In: PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, 

Eduardo Perez; ESTELLITA, Heloisa (coord.). Regime especial de regularização cambial e tributária 

(RERCT): aspectos práticos. São Paulo: Noeses, 2016. p. x. 
225 BOSSA, Gisele Barra. A Lei de Regularização de Ativos no Exterior sob a perspectiva Macroeconômica e 

de Política Fiscal Global. In: PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; ESTELLITA, Heloisa 

(coord.). Regime especial de regularização cambial e tributária (RERCT): aspectos práticos. São Paulo: 

Noeses, 2016. p. 224. 
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índices arrecadatórios frente à crise das finanças públicas instalada no país e, ainda, 

aproveitou-se de um panorama incentivador ao voluntary disclosure226. 

Conclui-se, então, que a evasão de valores nos dias atuais é um tema de grande 

preocupação mundial e, como tal, faz parte da agenda internacional do Brasil e outros países. 

No entanto, a preocupação nacional não mais decorre dos baixos índices de suas reservas 

internacionais frente aos compromissos assumidos com entes estrangeiros, mas sim da 

erosão de sua base tributável frente à evasão tributária. Assim, o combate à evasão de valores 

no Brasil ganha novos ares e objetivos, pois não mais é pautado pelo rígido controle cambial, 

mas sim pelo rígido controle das bases tributáveis e pela intensa cooperação entre os países. 

  

                                                           
226 STAHL, Sidney; TREGIER, Daniel. O fim dos esconderijos fiscais, a queda do sigilo e o vazamento de 

informações como incentivos à regularização. In: PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; 

ESTELLITA, Heloisa (coord.). Regime especial de regularização cambial e tributária (RERCT): aspectos 

práticos. São Paulo: Noeses, 2016. p. 494-495. 
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2 A LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO PENAL NA TUTELA DAS 

DIVISAS BRASILEIRAS 

Ao expor o cenário histórico-econômico brasileiro das últimas décadas buscou-se 

compreender a evolução da política econômica, especialmente a cambial, implementada pelo 

Estado brasileiro. Pôde-se constatar a evolução destas políticas e da economia brasileira, 

chegando-se à conclusão de que a situação das divisas brasileiras, bem como a preocupação 

dos governantes quanto à economia e ao controle cambial, mudaram bastante ao longo deste 

período. 

Passa-se, agora, à análise da tutela penal das divisas. A legitimidade do art. 22, 

caput e parágrafo único, da Lei n.º 7.492/86, inserido como forma de aprofundamento do 

rígido controle cambial à época, tem sido alvo de questionamentos, seja em razão de se tratar 

de tipificação inserida no contexto de expansão do Direito Penal, seja em razão da técnica 

legislativa utilizada pela norma. Desta forma, analisar-se-ão, nos próximos tópicos tais 

debates, para que se possa expor, ao final, um posicionamento sobre a legitimidade da 

redação atual do tipo penal de evasão de divisas e para que, posteriormente, possa-se passar 

ao ponto central deste estudo, que é o tipo penal dentro do cenário econômico e normativo 

atual. 

2.1 O DIREITO PENAL ECONÔMICO COMO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PENAL 

A inserção do delito de evasão de divisas no ordenamento jurídico brasileiro foi 

efetivada através da Lei nº 7.492/86, que coíbe condutas atentatórias ao sistema financeiro 

nacional, como anteriormente visto. Esta localização do tipo penal fez com que 

tradicionalmente se negasse a natureza de crime econômico ao delito de evasão de divisas, 

enxergando o mesmo apenas como crime contra o sistema financeiro227. Ocorre que, além 

de o crime previsto pelo art. 22 de referido diploma legal parecer estar desconectado da 

lógica do restante dos tipos penais ali insculpidos228, é possível, a depender da conceituação 

de Direito Penal Econômico que se adota, entender tanto os demais crimes previstos na Lei 

                                                           
227 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 33-34. 
228 TAVARES, Fábio Antônio. O crime de evasão de divisas sob a ótica do Direito Penal Mínimo. São Paulo: 

LiberArs, 2015. p. 102. 
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nº 7.492/86, quanto o próprio crime de evasão de divisas, como parte integrante deste ramo 

do Direito Penal. 

A delimitação do que seria o Direito Penal Econômico é bastante controversa, seja 

no Brasil, seja no exterior, sendo, por este motivo, comumente admitido que este ramo do 

Direito possa ser visto por diversas ópticas229. Neste sentido, mostra-se adequado que o 

Direito Penal Econômico seja visto sob uma dupla perspectiva: uma mais estrita e uma mais 

ampla, sob pena de não se encontrar um conceito suficientemente concreto caso fosse 

adotada apenas uma perspectiva230. 

O Direito Penal Econômico é um conjunto de normas jurídico-penais que protegem 

a ordem econômica231. A divergência que se instaura a partir disso é decorrente da definição 

que se tem sobre esta ordem econômica, sendo necessária, sobre ela, a análise sob dupla 

perspectiva. 

Para BAJO FERNÁNDEZ e BACIGALUPO232, numa perspectiva mais estrita, a 

ordem econômica pode ser entendida como regulação jurídica do intervencionismo estatal 

na economia, sendo, resumidamente, este ramo do Direito Penal aquele que trata da 

economia dirigida pelo Estado. Já o sentido amplo de Direito Penal Econômico traz que seu 

alvo de proteção deve ser a ordem econômica entendida como a regulação jurídica da 

produção, distribuição e consumo de bens e serviços, sendo, portanto, o objetivo deste ramo 

do Direito Penal proteger a própria atividade econômica e não apenas o intervencionismo 

estatal na economia233. 

No Brasil, SILVEIRA 234  também propõe que o Direito Penal Econômico seja 

entendido sob dois pontos de vista – um lato e um estrito –, mas apresenta um conceito de 

                                                           
229 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 37-38. 
230 BAJO FERNÁNDEZ, Miguel; BACIGALUPO, Silvina. Derecho Penal Económico. 2. ed. Madrid: Centro 

de Estúdios Ramón Areces, 2010. p. 11. 
231 BAJO FERNÁNDEZ, Miguel; BACIGALUPO, Silvina. Derecho Penal Económico. 2. ed. Madrid: Centro 

de Estúdios Ramón Areces, 2010. p. 11. 
232 BAJO FERNÁNDEZ, Miguel; BACIGALUPO, Silvina. Derecho Penal Económico. 2. ed. Madrid: Centro 

de Estúdios Ramón Areces, 2010. p. 12. 
233 BAJO FERNÁNDEZ, Miguel; BACIGALUPO, Silvina. Derecho Penal Económico. 2. ed. Madrid: Centro 

de Estúdios Ramón Areces, 2010. p. 14 
234 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 41-42. 
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ordem econômica embasado na Constituição Federal brasileira235. Para o autor, o Direito 

Penal Econômico em sentido lato poderia ser definido como “[...] a ciência que estuda as 

violações do Direito Administrativo Econômico, ou seja, contra a real atividade interventora 

do Estado na Economia”236, abarcando “infrações a diversos bens jurídicos coletivos e 

supraindividuais da vida econômica, que transcendem, mesmo, os bens jurídicos 

individuais”237. Neste sentido, poderiam ser vistos dentro do Direito Penal Econômico até 

mesmo “[...] delitos patrimoniais clássicos, como estelionato, extorsão, corrupção quando 

são estes voltados contra patrimônios supraindividuais”238. 

Já o Direito Penal Econômico em sentido estrito abrangeria apenas infrações 

relacionadas à direção da economia estatal e à intervenção estatal na ordenação do mercado, 

podendo ser vistos como exemplos deste Direito Penal Econômico o crime de usura, a evasão 

de divisas e a sonegação fiscal239. Estes tipos penais, normalmente vistos como de natureza 

díspar – ordem econômica, sistema financeiro e ordem fiscal – poderiam ser todos agrupados 

dentro deste ramo do Direito Penal em razão da Constituição Federal que, pelo conteúdo de 

                                                           
235 Também no Brasil, SOUZA, em tese de doutorado dedicada ao Direito Penal Econômico, identifica que 

este deve ser definido com base no bem jurídico a que ele é direcionado, qual seja, a ordem econômica, que 

deve ser entendida como um “[...] interesse supra-individual consistente na estrutura de produção, 

circulação e distribuição de riquezas, representativa de um valor decorrente da vida individual e coletiva, 

indispensável à sua manutenção e livre desenvolvimento”. SOUZA, Luciano Anderson de. Análise da 

legitimidade da proteção penal da ordem econômica. 2011. Tese (Doutorado em Direito Penal) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 173. 
236 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 42. 
237 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 42-43. 
238 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 43. 
239 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 43. 
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seu Título VII240 , aceita que a ordem econômica é composta de situações de natureza 

distintas, sendo aproximados pela organização sistêmica constitucional. 

Esta aproximação parece ter sentido no sistema constitucional apenas quando 

identificada uma lógica arrecadatória na forma em que a Constituição Federal coloca lado a 

lado crimes como a evasão de divisas, a lavagem de dinheiro e crimes fiscais, que têm 

naturezas distintas entre si241. Em razão da direção que o Direito Penal parece caminhar, com 

a adesão cada vez maior a práticas arrecadatórias através da ameaça penal – dentre as quais 

se encontram os programas de voluntary disclosure detalhados na parte final do capítulo 

anterior – parece que esta visão mais atual de Direito Penal firma-se como aquela que pode 

ser melhor identificada no ordenamento jurídico brasileiro. 

Verifica-se, assim, que, no Brasil, o conceito de Direito Penal Econômico pode e 

deve ser retirado da Constituição Federal, uma vez que esta traz em seu texto o que se 

entenderia por ordem econômica e, portanto, qual poderia ser seu âmbito de proteção242. E 

a disposição constitucional sobre ordem econômica, à primeira vista, parece agrupar 

conceitos de natureza distinta, que não poderiam todos ser abarcados pelo guarda-chuva do 

                                                           
240 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre 

concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - 

tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 

sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 

atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em 

lei. Art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, 

incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros. Art. 173. Ressalvados os casos previstos 

nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 

necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em 

lei. § 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação 

de serviços, dispondo sobre: I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; II 

- a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações 

civis, comerciais, trabalhistas e tributários; III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e 

alienações, observados os princípios da administração pública IV - a constituição e o funcionamento dos 

conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários; V - os mandatos, a 

avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. § 2º As empresas públicas e as 

sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 

§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. § 4º - lei reprimirá o 

abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento 

arbitrário dos lucros. § 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa 

jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos 

atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. 
241 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 44 
242 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 45 
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Direito Penal Econômico. No entanto, esta primeira impressão pode ser afastada se levado 

em consideração todo movimento descrito no final do capítulo anterior: a expansão do 

caráter preventivo-arrecadatório do Direito Penal – fortemente influenciado pelo contexto 

de crise – acaba por influenciar (ampliar) o próprio conceito de Direito Penal Econômico. 

Esta evolução do conceito de Direito Penal Econômico com a aproximação de 

delitos que tradicionalmente têm natureza díspar será melhor abordada no capítulo final 

deste estudo, vez que está intimamente ligada com as conclusões que ali se busca apontar. 

A necessidade de adaptação da tutela penal das divisas brasileiras, ao final, expõe a própria 

evolução deste conceito para este viés mais arrecadatório, extraído da Constituição Federal 

e também da legislação infraconstitucional. Importante neste momento apenas que se 

delimite que, diante do conceito amplo de Direito Penal Econômico aqui adotado, entende-

se que o delito de evasão de divisas é parte deste Direito Penal Econômico, e que, por isso, 

as características deste ramo do Direito Penal serão adiante expostas e relacionadas ao tipo 

penal previsto pelo art. 22, da Lei nº 7.492/86. 

A legitimidade do Direito Penal Econômico como forma de antecipação do Direito 

Penal é alvo de intensos debates doutrinários. ARROYO ZAPATERO243 afirma que tudo o 

que se chama de Direito Penal moderno nada mais é do que a adaptação do Direito Penal às 

modernas condições de vida social, que requerem novas formas e instrumentos de proteção. 

O Direito Penal não seria, assim, um capricho dos governos que perseguem medidas 

meramente simbólicas, mas sim produto de uma real necessidade material e jurídica que 

deve ser construída criticamente pelos juristas244. 

SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ245 trata da antecipação da tutela penal como um dos 

traços marcantes deste Direito Penal moderno. A história, como afirma a autora, mostra uma 

permanente tensão entre tendências expansivas e restritivas dos limites do Direito Penal. No 

entanto, em momentos mais recentes, é certo que há uma acentuada tendência à expansão 

                                                           
243 ARROYO ZAPATERO, Luis; LASCANO, Carlos Julio; NIETO MARTÍN, Adán. Derecho Penal de la 

empresa: del derecho penal económico del Estado social al derecho penal de la empresa globalizado. 

Buenos Aires: Ediar, 2012. p. 31. 
244 ARROYO ZAPATERO, Luis; LASCANO, Carlos Julio; NIETO MARTÍN, Adán. Derecho Penal de la 

Empresa: del derecho penal económico del Estado social al derecho penal de la empresa globalizado. 

Buenos Aires: Ediar, 2012. p. 31. 
245 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno Derecho Penal y la anticipación de la tutela 

penal. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico: Universidad de Valladolid, 

1999. p. 11. 
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do limite da intervenção penal, com a antecipação do que tradicionalmente se considera o 

núcleo do Direito Penal246. 

CHAMPO SÁNCHEZ247 também identifica esta acentuada inclinação da atividade 

legislativa no sentido da antecipação da tutela penal, o que, como alerta o autor, pode causar 

diversos conflitos entre esta tendência e os princípios basilares do chamado Direito Penal 

clássico, em especial com o princípio da lesividade, da intervenção mínima do Direito Penal 

e da subsidiariedade; ou seja, a nova inclinação legislativa parece conflitar com os próprios 

limites do ius puniendi. 

No Brasil, BECHARA248 observa que a partir da década de 1980 identifica-se um 

fenômeno de inflação legislativa em matéria penal – da qual a Lei nº 7.492/86 faz parte – 

que teve origem em discursos de natureza moral e está ligado ao movimento de Law and 

Order, não sendo possível, no entanto, identificar neste movimento qualquer racionalidade, 

o que leva à percepção de que estaríamos diante da utilização da legislação penal para fins 

políticos ou demagógicos, que se afastariam das finalidades precípuas do Direito Penal. 

Para que esta discussão sobre a antecipação do Direito Penal seja possível, é 

importante, primeiro, que se identifique o núcleo duro do Direito Penal, para que – a partir 

dai – seja possível definir o que seria, de fato, o objeto da antecipação do Direito Penal249. 

Esta identificação, conforme expõe SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ250, está ligada à ideia de 

injusto originário, que é formado por aquelas condutas que causam lesão ou perigo concreto 

ao bem jurídico, excluindo-se daí condutas de perigo abstrato e a criminalização de atos 

preparatórios do delito, por exemplo. 

A questão é tratada por SILVA SÁNCHEZ em sua obra “A Expansão do Direito 

Penal”, que fixa, desde o início, que, como o Direito Penal é instrumento de proteção de 

bens jurídicos especialmente importantes, quase que obrigatória é sua expansão em face do 

                                                           
246 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno Derecho Penal y la anticipación de la tutela 

penal. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico: Universidad de Valladolid, 

1999. p. 11. 
247 CHAMPO SÁNCHEZ, Nimrod Mihael. El Derecho Penal de la sociedad de riesgo. Mexico: Ubijus 

Editorial, 2012. p. 85. 
248 BECHARA, Ana Elisa Liberatolre Silva. Bem jurídico-penal. São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 214. 
249 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno Derecho Penal y la anticipación de la tutela 

penal. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico: Universidad de Valladolid, 

1999. p. 15. 
250 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno Derecho Penal y la anticipación de la tutela 

penal. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico: Universidad de Valladolid, 

1999. p. 16. 
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surgimento de novos bens jurídicos 251 . A existência destes novos bens jurídicos – 

notadamente coletivos – é causada por fatores diversos: a generalização de novas realidades, 

em cujo contexto o indivíduo passa a ser obrigado a viver; a deterioração de realidades 

tradicionalmente abundantes que passam a ser vistas como bens escassos, aos quais, 

consequentemente, atribui-se maior valor; o incremento de valor a realidades que sempre 

existiram a partir da evolução social e cultural, por exemplo, o patrimônio histórico-

artístico252. 

Com estas novas realidades, há o desenvolvimento do sentimento de insegurança 

na sociedade pós-industrial como um dos fatores da expansão do Direito Penal: o progresso 

tecnológico tem seu impacto no sentimento de desamparo da sociedade face aos avanços 

trazidos de forma rápida, mas também de certa maneira insegura253. 

Em obra dedicada ao tema, MENDOZA BUERGO254 analisa o desenvolvimento 

do Direito Penal na chamada “sociedade do risco” – conceito desenvolvido pelo sociólogo 

alemão Ulrich Beck para se referir à sociedade moderna avançada, altamente industrializada 

e tecnológica255 e que restou aplicável a variados ramos do direito, sobretudo ao Direito 

Penal – resumindo em pontos o que poderiam ser considerados os aspectos definidores desta 

“nova” sociedade: a) a mudança do potencial dos perigos atuais em relação aos de outras 

épocas. Tratam-se de perigos artificiais, causados pelo próprio homem e vinculados, 

portanto, a decisões humanas; b) o incremento da complexidade organizacional das relações 

de responsabilidade, com a crescente substituição da responsabilidade individual pela 

responsabilidade coletiva gerada a partir do envolvimento de várias pessoas em determinado 

                                                           
251 SILVA SÁNCHEZ, Jesus-María. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas sociedades 

pós-industriais. Tradução de Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 27. 
252 SILVA SÁNCHEZ, Jesus-María. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas sociedades 

pós-industriais. Tradução de Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 27. 
253 A ideia trazida pelo autor de que “[...] estão nos matando, mas não conseguimos ainda saber com certeza 

nem quem, nem como, nem a que ritmo” é emblemática deste sentimento social. O sentimento é ainda 

intimamente relacionado à atuação dos meios de comunicação numa sociedade também conhecida como 

“sociedade da informação”. SILVA SÁNCHEZ, Jesus-María. A expansão do Direito Penal: aspectos da 

política criminal nas sociedades pós-industriais. Tradução de Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002. p. 30-38. Sobre o impacto da mídia neste processo de expansão penal, 

ACHENBACH afirma ser lamentável a hipertatividade volúvel do legislador penal moderno, vez que se 

rende à “[...] orientação do marketing político sobre o tratamento midiático de verdadeiros escândalos 

imaginários, aos quais o legislador reage, na maioria das vezes, com os meios aparentemente mais baratos 

de uma pura legislação simbólica”. ACHENBACH, Hans. O movimento de reforma do Direito Penal 

Econômico: uma retrospectiva. In: OLIVEIRA, William Terra de et al. (org.). Direito Penal Econômico: 

estudos em homenagem aos 75 anos do Professor Klaus Tiedemann. São Paulo: LiberArs, 2013. p. 44. 
254 MENDOZA BUERGO, Blanca. El Derecho Penal en la sociedad del riesgo. Madrid: Civitas, 2001. p. 25-34. 
255 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno Derecho Penal y la anticipación de la tutela 

penal. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico: Universidad de Valladolid, 

1999. p. 82. 
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processo que pode vir a se tornar nocivo; c) os dois fatores anteriores, quando conjugados, 

geram um sensação de insegurança subjetiva nos indivíduos, que pode ocorrer inclusive sem 

a presença de perigos reais256. 

Destaca a autora, portanto, que a demanda social por novas normas “protetivas” 

busca não somente a proteção objetiva face a determinados riscos, mas também assegurar a 

confiança nesta proteção para que tal convencimento permita que a sociedade se veja livre 

de medos257. No mesmo sentido, BECHARA identifica que o Direito Penal do risco “[...] 

revela-se expansivo na medida em que compreende o reconhecimento de novos bens 

jurídicos, o adiantamento das fronteiras do comportamento punível e a redução das 

exigências de imputação”258. 

O papel da globalização para o desenvolvimento destes novos medos pela 

sociedade é analisados por CHAMPO SÁNCHEZ259, que reconhece que a realidade do 

mundo globalizado, em que há uma perceptível quebra de fronteiras, afeta a vida dos 

indivíduos nas mais diversas áreas, alterando as dimensões da economia, do alcance das 

informações, dos conflitos transculturais, entre outros. Esta perda de fronteiras e de 

referenciais causada pela diminuição do espaço e do tempo no mundo globalizado causa 

verdadeiro choque na sociedade, levando à desorientação dos indivíduos em grande 

escala260. 

SOUZA261 expõe a importância de que o Direito Penal acompanhe a evolução das 

sociedades no sentido de proteção a novos bens jurídicos – que não são limitados a um 

núcleo mínimo e imutável – sem que isso signifique a criminalização difusa de condutas, 

mas sim a tutela de parte dos interesses difusos nascidos com o desenvolvimento social. 

                                                           
256 MENDOZA BUERGO, Blanca. El Derecho Penal en la sociedad del riesgo. Madrid: Civitas, 2001. p. 25-34. 
257 MENDOZA BUERGO, Blanca. El Derecho Penal en la sociedad del riesgo. Madrid: Civitas, 2001. p. 31. 

No mesmo sentido, CHOUKR traz que a evolução da ciência penal a partir dos anos oitenta demonstra a 

função nitidamente instrumental do Direito Penal, ingressando numa fase em que ele exerce uma função 

meramente simbólica. Isso porque a intervenção penal não buscaria mais tutelar com eficácia os bens 

jurídicos considerados essenciais à sociedade, mas sim produzir um “[...] impacto tranquilizador sobre o 

cidadão e sobre a opinião pública, acalmando os sentimentos, individual ou coletivo, de insegurança”. 

CHOUKR, Fauzi Hassan. Bases para Compreensão e Crítica do Direito Emergencial. In: SHECAIRA, 

Sérgio Salomão (org.). Estudos Criminais em Homenagem a Evandro Lins e Silva (Criminalista do Século). 

São Paulo: Editora Método, 2001. p. 149. 
258 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Bem jurídico-penal. São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 213. 
259 CHAMPO SÁNCHEZ, Nimrod Mihael. El Derecho Penal de La Sociedad de Riesgo. Mexico: Ubijus 

Editorial, 2012. p. 61/62. 
260 CHAMPO SÁNCHEZ, Nimrod Mihael. El Derecho Penal de la sociedad de riesgo. Mexico: Ubijus 

Editorial, 2012. p. 64. 
261 SOUZA, Luciano Anderson de. Análise da legitimidade da proteção penal da ordem econômica. 2011. 

Tese (Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.p. 

163-164. 
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Com esta identificação de novos bens jurídicos, no entanto, há que se ter em conta 

que o Direito Penal moderno acaba por antecipar-se, como acima exposto, possuindo a 

tendência de incidir sobre situações anteriores à lesão ou ao perigo concreto do bem 

jurídico262. 

Além disso, também se pode falar em antecipação no sentido de que os novos bens 

jurídicos identificados e protegidos pelo Direito Penal moderno são, na verdade, 

identificados em âmbito prévio ao bem jurídicos individual – tutelado pelo Direito Penal 

clássico. Ou seja, a proteção do bem jurídico supraindividual – característico deste Direito 

Penal – é feita de forma anterior à lesão do próprio bem jurídico individual263. Como afirma 

SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ264, esta tendência de antecipação passou a ser vista de modo 

mais intenso a partir dos anos setenta265, período que coincide justamente com o surgimento 

dos novos perigos na “sociedade de risco”, conforme acima exposto, e que acabou por 

desenvolver a utilização cada vez mais intensa dos delitos de perigo abstrato e dos bens 

jurídicos supraindividuais. 

Delimita a autora que as técnicas de antecipação da tutela penal centralizam-se na 

utilização de delitos de perigo abstrato 266 , na punição da tentativa 267  e dos atos 

                                                           
262 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno Derecho Penal y la anticipación de la tutela 

penal. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico: Universidad de Valladolid, 

1999. p. 35. No mesmo sentido: MATA Y MARTÍN, Ricardo M. Bienes jurídicos intermedios y delitos de 

peligro. Granada: Ed. Comares, 1997. p. 42. 
263 O autor cita como exemplo deste fenômeno a tutela da saúde pública como proteção prévia a da integridade 

física ou saúde individual. CHAMPO SÁNCHEZ, Nimrod Mihael. El Derecho Penal de la sociedad de 

riesgo. Mexico: Ubijus Editorial, 2012. p. 91. MATA Y MARTIN desenvolve raciocínio similar, afirmando 

que o bem jurídico supraindividual tem caráter antecipado em relação ao bem jurídico individual. O ator 

fala ainda em bem jurídico anteposto: o bem jurídico dos crimes ambientais pode ser considerado anteposto 

a bens jurídicos individuais, pois não há que se falar em proteção ao bem jurídico em si próprio, mas sim 

em proteção em relação ao individuo. MATA Y MARTÍN, Ricardo M. Bienes jurídicos intermedios y 

delitos de peligro. Granada: Ed. Comares, 1997. p. 44 e 56. 
264 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno Derecho Penal y la anticipación de la tutela 

penal. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico: Universidad de Valladolid, 

1999. p. 35-36. 
265 SILVEIRA também aponta esta tendência da década de setenta, que continuou ao longo das décadas 

seguintes, em contraposição às décadas de cinquenta e sessenta, em que se notou um movimento de 

descriminalização. SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Supra-individual: interesses difusos. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 122. 
266 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno Derecho Penal y la anticipación de la tutela 

penal. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico: Universidad de Valladolid, 

1999. p. 36.No mesmo sentido: CHAMPO SÁNCHEZ, Nimrod Mihael. El Derecho Penal de la sociedad 

de riesgo. Mexico: Ubijus Editorial, 2012. p. 90. 
267 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno Derecho Penal y la anticipación de la tutela 

penal. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico: Universidad de Valladolid, 

1999. p. 47. 
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preparatórios268, na proteção dos bens jurídicos supraindividuais269 e na previsão de delitos 

de intenção270 – que seriam aqueles em que basta, para sua consumação, que o agente busque 

um resultado típico, ainda que não chegue a alcançá-lo. 

CHAMPO SÁNCHEZ271 adiciona à lista de manifestações desta nova forma do 

Direito Penal a progressiva eliminação de garantias processuais daqueles a quem se imputa 

condutas consideradas perigosas, transformando-os em verdadeiros inimigos da sociedade e 

retirando-lhes a característica de cidadãos. 

Os delitos de perigo abstrato, como define SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ272 , 

caracterizam-se por não exigir a colocação em perigo efetivo do bem jurídico protegido, pois 

se consumam com a realização da conduta abstratamente perigosa descrita no tipo penal. A 

colocação do bem jurídico em perigo é, assim, um mero motivo de criação do delito, não 

sendo necessário, para sua consumação, que o perigo de fato chegue a se verificar273. Ainda, 

tais crimes têm como elementos essenciais “[...] a possibilidade (ou a probabilidade) de 

produção de um determinado evento, bem como o caráter danoso do mesmo”274. 

O perigo, por sua vez, poderia ser caracterizado sob o ponto de vista subjetivo ou 

objetivo: subjetivamente, o perigo seria apenas umas representação mental, existindo “[...] 

na mente do sujeito que tem uma imagem subjetiva, não real, do mundo, baseando-se, 

através da experiência, na possibilidade ou na probabilidade de ocorrência de produção de 

                                                           
268 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno Derecho Penal y la anticipación de la tutela 

penal. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico: Universidad de Valladolid, 

1999. p. 57. 
269 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno Derecho Penal y la anticipación de la tutela 

penal. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico: Universidad de Valladolid, 

1999. p. 66. CHAMPO SÁNCHEZ aponta que os bens jurídicos supraindividuais são aqueles que não 

possuem como titular o indivíduo e os classifica em bens gerais, públicos ou universais, que são aqueles 

que têm como titulares a sociedade ou o próprio Estado e são por natureza indivisíveis, pois são aqueles 

que podem ser identificados pelo interesse público, interessando à comunidade como um todo; e bens 

jurídicos de interesse coletivo, que pertencem a uma pluralidade de sujeitos mais ou menos determinada ou 
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a definição de um bem jurídico individual. CHAMPO SÁNCHEZ, Nimrod Mihael. El Derecho Penal de 

La Sociedad de Riesgo. Mexico: Ubijus Editorial, 2012. p. 91-92. 
270 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno Derecho Penal y la anticipación de la tutela 

penal. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico: Universidad de Valladolid, 

1999. p. 65. 
271 CHAMPO SÁNCHEZ, Nimrod Mihael. El Derecho Penal de la sociedad de riesgo. Mexico: Ubijus 

Editorial, 2012. p. 90. 
272 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno Derecho Penal y la anticipación de la tutela 

penal. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico: Universidad de Valladolid, 

1999. p. 39. 
273 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno Derecho Penal y la anticipación de la tutela 

penal. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico: Universidad de Valladolid, 

1999. p. 39. 
274 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Supra-individual: interesses difusos. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2003. p. 91. 
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um resultado lesivo [...]”275; já do ponto de vista objetivo, defende-se que “[...] determinadas 

condutas têm a propriedade de ser, genericamente, perigosas”276. 

Os crimes de perigo abstrato em muito estão relacionados à identificação de novos 

bens jurídicos nas sociedades modernas e que seriam merecedores de proteção penal. Isso 

porque a introdução de crimes de perigo abstrato se mostrou bastante efetiva277 na proteção 

de bens jurídicos supraindividuais ou difusos, efetividade esta que leva até mesmo a certa 

preocupação quando confrontada a frequência de sua utilização frente ao mencionado 

princípio da intervenção mínima do Direito Penal278. 

A preocupação com o respeito ao Direito Penal como ultima ratio decorre também 

de os bens jurídicos supraindividuais serem uma forma nova de bem jurídico totalmente 

diversa daquela tratada pelo Direito Penal clássico, pois não têm como “[...] referencial nem 

um indivíduo, nem uma coletividade de indivíduos”279, sendo, na verdade, a tutela de “[...] 

bens de uma coletividade indefinida, mas com um nexo individual”280. 

A distância existente entre o bem jurídico supraindividual e a esfera individual de 

proteção – que era alvo do Direito Penal clássico – e os debates existentes sobre ela serão 

mais bem tratados no tópico seguinte. Importante agora que – expostas as características 

deste Direito Penal em expansão – analise-se a situação do Direito Penal Econômico, que é 

um claro exemplo do desenvolvimento da antecipação da tutela penal no ordenamento 

jurídico281. 

O Direito Penal Econômico também pode ser visto como um dos exemplos que 

demonstram que o Direito Penal moderno vem sendo utilizado como forma de tutela 

antecipada para situações que, muitas vezes, seriam de alçada do Direito Administrativo, 

                                                           
275 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Supra-individual: interesses difusos. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2003. p. 92. 
276 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Supra-individual: interesses difusos. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2003. p. 92-93. 
277 SILVEIRA lembra que em 1982, inclusive, a Associação Internacional de Direito Penal, em Colóquio 

dedicado aos crimes contra a economia, estabeleceu que “[...] os crimes de perigo abstrato são meios validos 
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e se relacione diretamente com interesses protegidos claramente identificados”. SILVEIRA, Renato de 

Mello Jorge. Direito Penal Supra-individual: interesses difusos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2003. p. 145. 
278 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Supra-individual: interesses difusos. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2003. p. 123. 
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colocando em xeque sua legitimidade frente à necessidade de lesividade que justificasse a 

intervenção penal282. 

O Direito Penal Econômico também acompanha as tendências do expansionismo 

penal quanto às técnicas utilizadas, pois lança mão, em grande parte, de “[...] construções 

porosas de crimes de perigo abstrato, tipos penais abertos, tipos omissivos e culposos e tipos 

penais de assessoriedade administrativa [...]”283. Tais técnicas são muitas vezes utilizadas 

para que se possa atingir uma maior efetividade da norma no sentido de “melhor” proteção 

a novos bens jurídicos, mas essa efetividade pode ter sua legitimidade questionada. 

Como aponta FARIA COSTA284, parte da doutrina defende que o ilícito típico do 

Direito Penal Econômico poderia ser regrado por uma ideia de menor rigidez na definição 

dos elementos do tipo, ou seja, poderia ser um ilícito com definições mais flexíveis. No 

entanto, esta menor rigidez – também no Direito Penal Econômico – não poderia se 

concretizar a ponto de afastar o tipo penal dos princípios basilares do Direito Penal. Como 

defende o autor português285 , o Direito Penal Econômico, como forma de garantia ao 

cidadão, deve seguir os estritos passos do Direito Penal comum. 

No Brasil, historicamente, “[...] é pouco significativa a relação entre Direito Penal 

e economia [...]”286, sendo somente a partir do Decreto-lei nº 869/38 que esta relação passa 

a ter, de fato, alguma importância, vez que o Decreto-lei trouxe regulamentação ao art. 141 

da Constituição Federal de 1937 ao procurar coibir abusos de poder econômico frente aos 

interesses do consumidor287. Após este marco, verifica-se que normas de criminalização 

econômica passaram a se proliferar, em especial no âmbito da legislação extravagante288 e 

após a Constituição Federal de 1988289. 

                                                           
282 SOUZA, Luciano Anderson de. Análise da legitimidade da proteção penal da ordem econômica. 2011. 

Tese (Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.p. 
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283 SOUZA, Luciano Anderson de. Análise da legitimidade da proteção penal da ordem econômica. 2011. Tese 

(Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 65-66. 
284 COSTA, José de Faria. Direito Penal Económico. Coimbra: Editora Quarteto, 2003. p. 111. 
285 COSTA, José de Faria. Direito Penal Económico. Coimbra: Editora Quarteto, 2003. p. 111. 
286 SOUZA, Luciano Anderson de. Análise da legitimidade da proteção penal da ordem econômica. 2011. Tese 
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(Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 30. 
288 FARIA COSTA aponta que o tratamento do Direito Penal Econômico em leis extravagantes também é um 

fenômeno observado no ordenamento jurídico português, o que seria um direito penal secundário ou 

acessório. COSTA, José de Faria. Direito Penal Económico. Coimbra: Editora Quarteto, 2003. p. 84. 
289 SOUZA, Luciano Anderson de. Análise da legitimidade da proteção penal da ordem econômica. 2011. 

Tese (Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

p. 32. No mesmo sentido, BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Critérios político-criminais da 
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Rafael (coord.). Direito Penal Econômico: questões atuais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 51. 
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A Carta de 1988, aliás, estabelece os pilares da economia nacional em seu art. 

170290, do qual se pode extrair a necessidade de implementação de providências legislativas 

e administrativas para combater situações que coloquem em risco o desempenho da 

economia 291 . No entanto, tal previsão constitucional não gera a obrigatoriedade de 

intervenção penal para a proteção da economia nacional, sendo que – sempre em respeito ao 

princípio da intervenção mínima do Direito Penal – a tutela penal deve ser reservada às 

agressões que se mostrem excessivamente gravosas ao bem tutelado e para as quais outras 

formas de controle estatal se mostrem insuficientes292. 

Neste sentido, SOUZA 293  defende que a necessidade de proteção à economia 

nacional não impõe, de forma obrigatória, a criminalização de condutas que contra ela 

atentem, dado que estas poderiam ser combatidas através de outros ramos do Direito. Esta 

obrigatoriedade seria “[...] incompatível com a configuração de um Estado Democrático de 

direito, o qual possui, por sua própria essência, a liberdade dos cidadãos como regra [...]”294. 

Não haveria, portanto, uma legitimação constitucional da criminalização 

econômica, a despeito do que o legislador vem empregando no ordenamento jurídico 

brasileiro, em especial após a Constituição Federal de 1988. Trata-se de fenômeno inserido 

no movimento de expansão global do “[...] Direito Penal típico da sociedade do risco, o qual 

abarca a tutela jurídico-penal de interesses econômicos”295. 

A legitimidade para a proteção penal da ordem econômica, então, está intimamente 

ligada ao princípio da lesividade que deve acompanhar a análise da legitimidade do uso do 

                                                           
290 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre 

concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - 

tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 

sua sede e administração no País. 
291  TOLEDO, Gastão Alves de. Ordem econômica e financeira. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; 
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São Paulo: Saraiva, 2010 v. 2. p. 307-348. p. 314. Apud SOUZA, Luciano Anderson de. Análise da 
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Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 34. 
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Revista dos Tribunais, 2003. p. 124. 
293 SOUZA, Luciano Anderson de. Análise da legitimidade da proteção penal da ordem econômica. 2011. Tese 

(Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 35-36. 
294 SOUZA, Luciano Anderson de. Análise da legitimidade da proteção penal da ordem econômica. 2011. Tese 

(Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 35. 
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(Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 37. 
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Direito Penal para a tutela de ilícitos econômicos. Isso porque é estabelecido pelo Direito 

Penal que o legislador não poderia dele se utilizar senão para combater ofensas significativas 

a bem jurídico fundamental à convivência em sociedade296. 

A questão do bem jurídico protegido pelo Direito Penal Econômico, e mais 

especificamente aquele que se alega proteger com a tipificação da evasão de divisas, será 

tratada mais adiante. No entanto, deixa-se esclarecido desde já que, como o objetivo estatal 

deve ser intervir apenas nas situações de efetivas lesões ao bem jurídico, o legislador não 

possui liberdade para lançar mão do Direito Penal em toda e qualquer situação, sendo-lhe 

vedado, inclusive, criar bens jurídicos supraindividuais de modo deliberado, devendo, ao 

contrário, subordinar sua criação aos interesses individuais, haja vista que estes constituem 

a base para a identificação dos novos bens jurídicos297. 

Dai decorre também o princípio da intervenção mínima do Direito Penal, também 

chamado de ultima ratio, que: 

[...] visa traçar norte e fronteira para a atuação do Estado, preconizando 

que a criminalização só se legitima se constituir meio necessário para a 

proteção de determinado bem jurídico. Existindo outras formas de controle 

social, suficientemente hábeis para a tutela deste bem, tal criminalização 

mostrar-se-á inadequada e não recomendada. O Direito Penal deve, pois, 

representar a ultima ratio legis, só entrando em ação quando o bem jurídico 

apresentar-se violentamente atacado ou agredido. Assim sendo, não mais 

é tido, tampouco, o estudo do direito repressivo como solução 

indiscriminada para todos os problemas e desventuras do homem.298 

A necessária observância do princípio da subsidiariedade do Direito Penal é 

amplamente defendida na obra de QUEIROZ. Explica o autor que o caráter subsidiário deste 

ramo do direito advém, primeiramente, de sua unidade lógica (afinal, a ilicitude jurídica seria 

única), gerando o entendimento de que o Direito Penal não trata de ilícitos autônomos, mas 

sim limita-se a reforçar a proteção de bens jurídicos fundamentais ou que pretendem ser 

fundamentais através de uma drástica intervenção 299. 
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O autor aponta ainda que, além da subsidiariedade lógico-sistemática, também 

pode-se falar em subsidiariedade sociopolítica300. Isso porque, dentro do complexo sistema 

social, o sistema jurídico penal ocuparia um lugar secundário, “[...] puramente confirmador 

e assegurador de outras instâncias muito mais sutis e eficazes”301. Desta forma, para que se 

justifique a intervenção penal, o autor conclui que há a exigência de que o comportamento 

seja lesivo a bens jurídicos fundamentais, cabendo ao Direito Penal disciplinar meramente 

aquelas ações humanas ofensivas a estes bens, “[...] sempre que delas resultem ou possam 

resultar, concretamente, danos a terceiros”302. 

O princípio da subsidiariedade, assim, apresenta-se como um postulado de política 

criminal, pois só será legítima a utilização do Direito Penal quando verificada tal 

circunstância pelo legislador penal. Deve-se considerar se o direito (cível, administrativo, 

econômico) que regula os desrespeitos à ordem pública não se mostrou suficiente, para que 

se “autorize” a utilização do Direito Penal. Desta forma, surge o caráter de ultima ratio do 

Direito Penal, do qual deriva a legitimidade da aplicação da sanção “pena criminal” e 

justifica o rigor desta área do direito303. 

Levando em consideração o exposto, SOUZA resume bem a problemática em torno 

do desenvolvimento do Direito Penal Econômico: 

A ausência de consideração quanto a precisa grave violação ao exato bem 

jurídico tutelado (lesividade), que não poderia ser defendido de modo 

menos gravoso (subsidiariedade); a adequação da técnica legislativa para 

os fins comunicativos pretendidos, com precisão (taxatividade) e 

                                                           
300 Neste sentido, traz o autor que as políticas sociais e de formação devem – como de outra forma não poderia 
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Direito. QUEIROZ, Paulo de Souza. Do caráter subsidiário do Direito Penal: lineamentos para um direito 
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303 KÜHL, Kristian. Direito Penal fragmentário e subsidiário. In: OLIVEIRA, William Terra de et al. (org.). 
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proporcionalidade sancionatória, são questões essenciais a dotarem de 

sentido a utilização do drástico ramo jurídico-penal, em qualquer 

hipótese304. 

Nesse sentido, a não ser que os requisitos acima tenham sido preenchidos, a tutela 

do direito penal em âmbito econômico mostra-se ilegítima, devendo, como tal, ser 

combatida305. No mesmo sentido, em defesa do afastamento do Direito Penal como primeira 

providência do legislador no combate a ilícitos econômicos, BERCOVICI e SOUZA 

apontam que “[...] o direito penal não possui função de agente transformador da realidade 

econômica [...]” 306 , sendo que, para tanto, existe o direito econômico. Desta forma, a 

utilização do meio mais gravoso à liberdade dos cidadãos para todo e qualquer tema 

econômico configura terrorismo estatal, que imporá sofrimento injusto à população. 

Entende-se, então, que a Constituição Federal pode ser utilizada como substrato 

para identificação da ordem econômica, que se apresenta como objeto de proteção do Direito 

Penal Econômico, sendo certo que o Direito Penal poderia ser utilizado para tal fim. No 

entanto, características essenciais deste ramo do direito fazem com que surjam casos de 

criminalização ilegítima, em especial em razão de desrespeito ao caráter subsidiário que 

deve ter o Direito Penal. 

A conclusão de que o Direito Penal deve ser utilizado apenas em caráter subsidiário 

leva ao questionamento sobre qual seria, então, a forma mais adequada ao tratamento dos 

ilícitos que não seriam – sob os critérios até aqui expostos – alvo do Direito Penal. SOUZA307 

expõe que, diante de um contexto de Estado Democrático de Direito, em que se respeitam 

os critérios acima mencionados, o Direito Administrativo – com seu viés mais flexível e 

preventivo que o do Direito Penal – seria o mais adequado para cuidar da maior parte dos 

ilícitos econômicos. No entanto, este ramo do Direito deve ser repensado, vez que seria 

necessário um reforço de seu “[...] viés sancionador, sem se perder de vista os delineamentos 

de um sistema democrático, forçosamente garantista”308. 
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Assim, apesar de não se negar a possibilidade de o Direito Penal tutelar interesses 

supraindividuais ou difusos, vez que, como dito acima, é essencial que sejam identificados 

novos bens jurídicos com dignidade penal ante a evolução da sociedade, o Direito 

Administrativo, por suas características acima expostas, seria mais adequado para a tutela 

de diversas das situações hoje em dia abarcadas pelo Direito Penal. 

Em especial quanto ao Direito Penal Econômico, portanto, sendo inegável a 

importância que a economia assumiu no contexto da sociedade de risco globalizada309, é 

possível que se identifiquem situações em que a intervenção do Direito Penal se mostra 

legitima e situações em que a atuação do Direito Administrativo seria a mais adequada. 

Apesar desta constatação, há no Brasil, como alerta SOUZA310, a deslegitimação 

do Direito Penal na seara econômica, vez que o Direito Penal Econômico é formado muitas 

vezes por tipos penais que sofrem influência exagerada da intervenção da Administração 

Pública, causando sua administrativização. 

GRECO311 aponta que a dependência do Direito Penal ao Direito Administrativo 

causa uma diversidade de problemas. Os primeiros deles são problemas que o autor 

identifica como políticos: “[...] o primeiro deles é a inevitável tensão que surge entre um 

direito penal, preponderantemente movido pela lógica da legalidade, e um direito 

administrativo em que existem muito mais espaços de oportunidade e discricionariedade”312; 

já o segundo – vez que o autor trata em seu artigo especificamente sobre o direito penal 

ambiental – é a internacionalmente reconhecida ineficiência do direito penal ambiental na 

proteção do meio ambiente. 

Além disso, o autor apresenta, como um dos principais problemas de natureza 

jurídico-dogmática na utilização da complementação extralegal do tipo penal, a possível 
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violação ao princípio da legalidade313 pela entrega ao poder executivo da competência para 

definir quais condutas estão definitivamente proibidas no ordenamento jurídico. De fato, tal 

princípio tem como conteúdo “[...] a exigência de que apenas a lei defina que 

comportamentos são puníveis [...]”314  e, a complementação extralegal, ao final, estaria 

impondo a um terceiro, que não o legislador, a definição de comportamentos puníveis. 

Ao analisar a questão, GRECO315 aponta que a posição dominante na doutrina é a 

aceitação de remissões extralegais desde que o núcleo fundamental da proibição seja fixado 

pelo legislador, ou seja, poderia ser delegado ao executivo apenas a definição de detalhes da 

proibição. No entanto, o autor316 critica esta solução, pois ela seria indeterminada – uma vez 

que não se definem quais critérios deveriam ser estabelecidos pela norma legal e quais 

poderiam ser estabelecidos pelo poder executivo – e também porque levaria à falsa ideia de 

que se poderia ponderar qual seria o limite quantitativo de violação ao princípio da 

legalidade admissível, o que não pode ser aceito, vez que se trata de princípio imponderável. 

Ante esta crítica, o autor317 entende que, em respeito ao princípio da legalidade, um dos 

casos em que admitir-se-ia a complementação extralegal seria aquele em que a norma 

administrativa apenas estabelece o risco permitido – dentro do qual não haveria a imposição 

de sanção penal. 

Como explica SOUZA, a administrativização do Direito Penal ocorre em razão do 

uso exagerado de conceitos, normas e atos oriundos do Direito Administrativo – a chamada 

assessoriedade administrativa318  –, ensejando até mesmo o afastamento das normas de 
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introdução aos problemas da acessoriedade administrativa. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São 

Paulo, v. 14, n. 58, p. 152-194. jan./fev. 2006. p. 170. 
318 SOUZA, Luciano Anderson de. Análise da legitimidade da proteção penal da ordem econômica. 2011. 

Tese (Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

p. 70. Este rompimento de barreiras entre as esferas penal e administrativa, apesar de não ser uma novidade 

em tempos recentes, foi agudizado após a crise de 2008. Trata-se de mais uma das diversas consequências 

da influência desta perturbação econômica nos rumos do Direito Penal. SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; 

SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio crise econômica e direito penal. Belo 

Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 82-83. 
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Direito Penal dos requisitos de abstração e generalidade, fazendo com que tais regras 

pareçam, cada vez mais, regular situações particulares e não gerais319. Alerta-se, no entanto, 

que o exagerado uso da assessoriedade administrativa não pode (ou não poderia) “[...] 

significar a transferência de regramento da conduta à Administração Pública ou ao Direito 

Administrativo, sob pena de violação do princípio da legalidade penal”320, o que levaria a 

um uso ilegítimo da seara penal. 

Além disso, o Direito Penal Econômico, como fruto da antecipação da tutela penal, 

na maior parte das vezes lança mão de seus instrumentos típicos321 – e que foram acima 

descritos – o que leva, mais uma vez, ao questionamento de sua legitimidade. Nesse sentido, 

SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ322  alerta que a frequente utilização dos tipos de perigo 

abstrato leva ao afastamento do acima mencionado princípio da lesividade – vez que acaba 

por possibilitar a criminalização sem que haja efetiva prova de lesão ao bem jurídico. 

Ademais, afasta-se também do respeito à subsidiariedade do Direito Penal, 

proporcionalidade e a obrigatoriedade de que o tipo penal traga a descrição de fenômenos 

empiricamente verificáveis323. 

Com a proliferação do uso destes instrumentos típicos – em especial os crimes de 

perigo abstrato e a criação de bens jurídicos supraindividuais – do Direito Penal do risco há 

uma inevitável flexibilização das estruturas dogmáticas tradicionais a fim de que se possa 

abarcar as condutas de risco de forma mais ampla, o que se traduz em perda dos critérios de 

imputação próprios do Direito Penal com consequente inflação de leis penais324. 

                                                           
319 BARATTA, Alessandro. Funções Instrumentais e Simbólicas do Direito Penal. Lineamentos de uma teoria 

do bem jurídico. Trad. Ana Lúcia Sabadell. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, n. 5, 1994, 

pp. 5-24. p. 12. Apud SOUZA, Luciano Anderson de. Análise da legitimidade da proteção penal da ordem 

econômica. 2011. Tese (Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2011. p. 72. 
320 SOUZA, Luciano Anderson de. Análise da legitimidade da proteção penal da ordem econômica. 2011. Tese 

(Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 72. 
321 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno Derecho Penal y la anticipación de la tutela 

penal. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico: Universidad de Valladolid, 

1999. p. 36-37. No mesmo sentido, SOUZA, Luciano Anderson de. Análise da legitimidade da proteção 

penal da ordem econômica. 2011. Tese (Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 66. 
322 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno Derecho Penal y la anticipación de la tutela 

penal. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico: Universidad de Valladolid, 

1999. p. 39-40. 
323 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno Derecho Penal y la anticipación de la tutela 

penal. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico: Universidad de Valladolid, 

1999. p. 44. 
324 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno Derecho Penal y la anticipación de la tutela 

penal. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico: Universidad de Valladolid, 

1999. p. 84. 
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Verifica-se, portanto, que o Direito Penal Econômico faz parte do expansionismo 

do Direito Penal observado nas últimas décadas. E, como parte integrante desta expansão, 

carrega consigo as dificuldades estruturais e de questionamento de sua legitimidade como 

antecipação da tutela penal, o que gera o surgimento na doutrina de diversas propostas de 

equacionamento, como o total afastamento do Direito Penal para o tratamento de ilícitos 

econômicos, com a formulação e utilização de um Direito Administrativo Sancionador em 

seu lugar325. 

Um Direito Penal que se expande a tal ponto que se transforma em estratégia 

política, mera expressão simbólica da capacidade de reação do governo326, não parece se 

mostrar legítimo. A identificação de novos bens jurídicos a partir do desenvolvimento da 

sociedade não necessariamente significa o abandono dos princípios basilares do Direito 

Penal, pois é possível a evolução do Direito Penal em consonância com o desenvolvimento 

social. Necessário que se reconheça, no entanto, que muitos dos novos âmbitos de 

intervenção penal seriam mais bem tratados por outras áreas do direito, deixando à tutela 

penal apenas aqueles casos mais graves 327 . O Direito Penal não se presta a todas as 

respostas328 e, assim, não pode ter seu âmbito de incidência a tal ponto alargado que se afaste 

de seus princípios fundamentais. 

As alternativas a isso, no momento atual, em que o Direito Penal, em especial o 

Direito Penal Econômico, parece cada dia mais se aproximar do Direito Administrativo, 

parecem residir justamente neste ramo do direito329, que deverá ser adaptado para possuir 

um viés sancionador, mas ao mesmo tempo, garantista. 

                                                           
325 SOUZA, Luciano Anderson de. Análise da legitimidade da proteção penal da ordem econômica. 2011. 

Tese (Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

p. 175-176. 
326 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno Derecho Penal y la anticipación de la tutela 

penal. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico: Universidad de Valladolid, 

1999. p. 103. 
327 SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Maria Isabel. El moderno Derecho Penal y la anticipación de la tutela 

penal. Valladolid: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico: Universidad de Valladolid, 

1999. p. 104. 
328 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. A recorrente busca da despenalização no Direito Penal Econômico: a atual 

leitura sobre a possível terceira via entre o crime e a infração administrativa. In: INSTITUTO BRASILEIRO DE 

CIÊNCIAS CRIMINAIS et al. IBCCRIM 25 Anos. Belo Horizonte: D'Plácido, 2017. p. 277. 
329 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. A recorrente busca da despenalização no Direito Penal Econômico: a 

atual leitura sobre a possível terceira via entre o crime e a infração administrativa. In: IBCCRIM. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS et al. IBCCRIM 25 Anos. Belo Horizonte: 

D'Plácido, 2017. p. 277. 
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Como defendeu REALE JÚNIOR330 já no final dos anos noventa, a pretendida 

despenalização dos crimes econômicos deve vir acompanhada da elaboração de um 

organizado arcabouço normativo administrativo, para que se possa falar em um Direito 

Administrativo-Penal, formado por um “[...] conjunto de leis de defesa da ordem econômica, 

do meio ambiente, da saúde pública”331, de modo que condutas atentatórias a estes possam 

ser combatidas pelo ordenamento jurídico, mas que não sejam aplicadas penas – em especial 

as restritivas de liberdade – em casos em que a sociedade poderia conviver com sanções 

alternativas. 

2.2 BEM JURÍDICO TUTELADO PELO ART. 22, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA 

LEI Nº 7.492/86 

Do exposto até aqui percebe-se que a chave para a verificação da legitimidade da 

intervenção penal em determinadas situações é a identificação de seu bem jurídico, vez que 

a função primordial da tutela penal deve ser a proteção destes332. A primeira forma de 

valoração de determinado tipo penal deve, assim, perpassar pelo bem jurídico que esta norma 

busca tutelar333. 

É característico do Direito Penal Econômico que, como dito acima, seus bens 

jurídicos sejam classificados como supraindividuais, que buscam proteger interesses 

difusos334. Tal sorte de bem jurídico aparece como regra neste ramo do Direito Penal, em 

contraposição aos bens jurídicos clássicos (individuais), e a evasão de divisas não é exceção. 

                                                           
330 REALE JÚNIOR, Miguel. Despenalização no Direito Penal Econômico: uma terceira via entre o crime e a 

infração administrativa. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 7, n. 28, p. 116-129, 

out./dez. 1999. p. 128-129. 
331 REALE JÚNIOR, Miguel. Despenalização no Direito Penal Econômico: uma terceira via entre o crime e a 

infração administrativa. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 7, n. 28, p. 116-129, 

out./dez. 1999. p. 128. 
332 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito Penal Supra-individual: interesses difusos. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2003. p. 35. 
333 COSTA, José de Faria. Direito Penal Económico. Coimbra: Editora Quarteto, 2003. p. 38. 
334 SILVEIRA aponta críticas na doutrina internacional sobre a utilização do termo “difusos”. Por outro lado, 

afirma que a doutrina brasileira tem aceito o termo sem maiores críticas e, para maior clareza, adota a 

definição de que o termo “difusos” e “coletivos”, apesar de se encontrarem ambos no ramo dos interesses 

metaindividuais, referem-se, respectivamente, a valores genéricos e de massa e a interesses de uma 

coletividade determinada de pessoas. SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Tutela Penal e Interesses Difusos. 

Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. p. 56 
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Há de se relembrar que o conceito de bem jurídico – que não deve (ou não deveria) 

ser desnaturalizado no Direito Penal moderno – traz fundamentalmente a ideia de limitação, 

ou, ao menos, busca de limitação ao poder de punir do Estado335. Isso porque a tutela penal 

representa “[...] violenta intromissão na esfera dos direitos fundamentais da pessoa [...]”336, 

e, por isso, “[...] necessita de critérios limitadores não apenas formais, mas principalmente 

materiais, sob pena de consagração do arbítrio estatal”337. 

O bem jurídico deve, desta forma, ser identificado na sociedade e apenas 

reconhecido em lei, do que decorre a ideia de que tais bens jurídicos normalmente são 

previstos constitucionalmente, vez ser a Constituição o documento que alberga os valores 

mais caros à sociedade338. Assim, apesar da evolução na complexidade da sociedade, não se 

deve perder de vista tal referencial, vez que o poder de punir deve – ainda que adaptado às 

novas realidades – ser limitado. No entanto, a limitação deve levar em conta a existência dos 

novos riscos e sensação de insegurança, que, de forma direta, geram a identificação pela 

sociedade, de novos bens jurídicos339. 

BECHARA aponta que o reconhecimento destes novos interesses difusos decorre 

da “descoberta de uma superestrutura que se sobrepõe ao núcleo de bens jurídicos do Direito 

Penal liberal”340. O contexto deste novo reconhecimento se insere na alteração da relação 

                                                           
335 PASCHOAL, Janaina Conceição. Constituição, criminalização e Direito Penal Mínimo. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2003. p. 48. 
336 SOUZA, Luciano Anderson de. Análise da legitimidade da proteção penal da ordem econômica. 2011. 

Tese (Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

p. 49. 
337 SOUZA, Luciano Anderson de. Análise da legitimidade da proteção penal da ordem econômica. 2011. 

Tese (Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

p. 49. 
338 PASCHOAL, Janaina Conceição. Constituição, criminalização e Direito Penal Mínimo. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2003. p. 49. No mesmo sentido, PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 69. Tal reconhecimento pode nos trazer maior segurança frente 

à atividade do legislador, vez que se admite que ele estaria diretamente limitado pelos valores sociais 

reconhecidos na ordem constitucional e não mais por valores sociais, que tendem a ser mais dificilmente 

identificáveis. PASCHOAL, Janaina Conceição. Constituição, criminalização e Direito Penal Mínimo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 53. ARROYO ZAPATERO; LASCANO e NIETO MARTÍN, de 

outro lado, entendem como discutível se podem derivar-se da Constituição deveres de tipificação penal de 

certas condutas e, se for o caso, em qual medida. Isso porque o texto constitucional só poderia se referir a 

alguns poucos bens jurídicos de ordem nuclear do Direito Penal, dando origem a um âmbito de proteção 

muito reduzido ao qual seria afeita a intervenção do Direito Penal. ARROYO ZAPATERO, Luis; 

LASCANO, Carlos Julio; NIETO MARTÍN, Adán. Derecho Penal de la empresa: del derecho penal 

económico del Estado social al derecho penal de la empresa globalizado. Buenos Aires: Ediar, 2012. p. 48-

49. 
339 MENDOZA BUERGO, Blanca. El Derecho Penal en la sociedad del riesgo. Madrid: Civitas, 2001. p.68-69. 
340 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Bem jurídico-Penal. São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 221. 
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entre sociedade e Estado, que passa a interferir de forma ativa, enxergando interesses outrora 

pessoais como relacionados a anseios de toda sociedade341. 

Tal contexto possibilita a imposição de um limite ao legislador na “criação” de 

novos bens jurídicos considerados coletivos: apesar de o Direito Penal não estar mais restrito 

a comportamentos que impliquem prejuízos imediatos aos interesses pessoais dos 

indivíduos, não se pode, em última instância, perder de vista a necessidade de repercussão 

negativa da conduta em tais interesses individuais, ainda de que forma reflexa e mediata342. 

Uma das dificuldades de apontar como se daria este limite à criação de bens 

jurídicos supraindividuais é fazê-lo de forma condizente com os princípios da ofensividade 

e intervenção penal mínima, com a manutenção do Direito Penal como ultima ratio do 

ordenamento jurídico343 . Para isso, são necessários parâmetros claros e seguros para a 

delimitação do conceito de bem jurídico, que rotineiramente é expandido de forma indevida 

para fazer com que o Direito Penal alcance também a proteção de funções estatais. 

A distinção entre bem jurídico e função é de relevante importância ao Direito Penal 

Econômico, pois auxilia a estabelecer um referencial quanto à danosidade social da conduta 

para que se protejam exclusivamente bens jurídicos e não simples funções do Estado344. O 

bem jurídico, para que assim possa ser reconhecido, ainda que bem jurídico coletivo e não 

individual, precisa ser ligado ao indivíduo (à pessoa humana) ou de outra forma seria 

ilegítimo. E no caso de bens jurídicos coletivos, comum é sua confusão com funções estatais, 

                                                           
341 Em sentido similar, Rodolfo Tigre MAIA aponta, em obra de 1999, que o conceito de interesse público 

vinha despertando grandes controvérsias entre os especialistas. Afirma, no entanto, que interesse público 

não é mero sinônimo de interesse estatal – o que se daria automaticamente em regimes autoritários – ou de 

interesses do mercado – refletindo a cosmovisão autoritária do neoliberalismo. Assim, o interesse público 

é a pretensão que se alicerça no binômio legalidade e indisponibilidade, devendo estar previamente 

explicitada em normas jurídicas. MAIA, Rodolfo Tigre. Dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: 

anotações à Lei Federal n. 7.492/86. 1.ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 19-20. 
342 De maneira oposta, ARROYO ZAPATERO, LASCANO e NIETO MARTÍN 342 apontam que, na maior 

parte das vezes dentro do Direito Penal Econômico, não é possível a identificação de um bem jurídico 

individual como fundo para a criminalização de diversas condutas. No entanto – apesar das críticas à 

expansão exagerada frente ao princípio da subsidiariedade –, para o autor, seria necessária a continuidade 

de tipificação de comportamentos lesivos aos chamados bens jurídicos supraindividuais ainda que 

impossível a verificação de lesão a um bem jurídico individual. ARROYO ZAPATERO, Luis; LASCANO, 

Carlos Julio; NIETO MARTÍN, Adán. Derecho Penal de la empresa: del derecho penal económico del 

Estado social al derecho penal de la empresa globalizado. Buenos Aires: Ediar, 2012. p. 52-53. 
343 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Bem jurídico-penal. São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 214-215. 
344 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Bem jurídico-penal. São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 235. No mesmo 

sentido, MENDOZA BUERGO critica a tendência à substituição da proteção a bens jurídicos concretos por 

proteção a vagas e indeterminadas funções, com a proteção de instituições e modelos de organização social; e 

não de interesses individuais concretos. Castiga-se, portanto, a perturbação ao funcionamento de certa 

organização, inclusive à confiança no funcionamento de tal organização. MENDOZA BUERGO, Blanca. El 

Derecho Penal en la sociedad del riesgo. Madrid: Civitas, 2001. p. 68-69. 
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no entanto, estas, ao contrário daqueles, não estão nem mesmo indiretamente ligadas ao 

indivíduo345. 

De acordo com TAVARES 346 , as funções estatais não possuem sequer um 

significado autônomo, sendo variáveis, pois podem ser reconhecidas como mero controle 

estatal sobre determinado setor da vida. Neste sentido, não podem ser alvo de proteção do 

Direito Penal, vez que é necessário que se garanta ao indivíduo que sua liberdade não será 

molestada em razão de mera adoção de políticas públicas, no âmbito administrativo, 

econômico ou social, ou por finalidades eleitoreiras, mas sim em razão da violação a bem 

jurídico relacionado à pessoa humana e sua condição social347. 

Indispensável, assim, que se relacione o bem jurídico coletivo a uma finalidade 

pessoal, garantindo que a intervenção penal não decorrerá de mera imposição de políticas 

públicas no âmbito administrativo, econômico ou social, pois ao tutelar funções 

administrativas a norma transmite um conteúdo que foi artificialmente criado por um 

programa político de intervenção estatal348. 

Colocado o bem jurídico como limite ao poder de punir do Estado e limite para que 

funções estatais não sejam identificadas como bens jurídicos com dignidade penal, 

necessário que se leve o tema especificamente ao campo de atuação do Direito Penal 

Econômico e, posteriormente, ao âmbito do delito de evasão de divisas. A primeira destas 

tarefas, no entanto, não se mostra de fácil realização, tendo em vista que a definição do bem 

jurídico ideal do Direito Penal Econômico guarda estreita relação com a própria delimitação 

deste ramo do Direito Penal, que, como já visto, é tema bastante debatido e que admite 

diferentes conclusões. 

COSTA349, ao trabalhar o bem jurídico tutelado pelo Direito Penal Econômico, 

relembra que desde sempre houve uma tutela sobre o “modo de ordenação de domínio sobre 

as coisas”. Assim – ainda que se trate uma constante de conteúdo variável, a depender do 

modelo socioeconômico escolhido à época – pode-se enxergar que o domínio de coisas pelo 

homem sempre foi protegido pelo direito. O Direito Penal Econômico, neste contexto, seria 

necessário para que essa proteção da ordenação dominial fosse a mais ampla possível. 
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347 TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 203. No mesmo sentido: 
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Conforme expõe o autor português, a ordenação dominial mereceria dois níveis de tutela 

penal: um ligado ao domínio das coisas pelo indivíduo, com a tutela de todas as utilidades 

do bem dominado – que seria o clássico direito penal patrimonial; e outro de matriz 

supraindividual, direcionado àqueles comportamentos que ofendem indiscriminadamente 

todos os membros da sociedade econômica – que seria o Direito Penal Econômico350. 

No mesmo sentido, BECHARA351 identifica que as origens do sistema jurídico-

penal econômico remontam ao modelo liberal de exercício do poder, pois a postura 

incentivada por este modelo dava aos agentes econômicos grande liberdade e, 

consequentemente, levava à concentração de capitais e crescimento da desigualdade, o que 

gerava a preocupação com a especulação de mercadorias e títulos. Sobre a necessária 

identificação de bens jurídicos dignos de proteção penal na órbita econômica, a autora 

identifica que a mera afirmação de que a proteção da ordem econômica se mostra de interesse 

da sociedade, pois importa tutelar as “[...] expectativas sociais voltadas à confiança na 

estrutura econômica, indispensáveis à manutenção do sistema [...]”352 não é suficiente à 

explicação do alvo do Direito Penal Econômico, sendo necessário, assim, que se detalhe 

melhor a ordem econômica como bem jurídico supraindividual. 

Este detalhamento é justamente o alvo das discussões sobre a delimitação do Direito 

Penal Econômico, conforme anteriormente exposto. Em busca de solução à questão, SOUZA 

identifica a ordem econômica como bem jurídico supraindividual que se refere ao “[...] justo 

equilíbrio da produção, circulação e distribuição de riquezas entre os cidadãos, 

consubstanciando-se num controle social do mercado conforme o modelo econômico 

adotado”353. Em decorrência disso, o autor entende que os delitos econômicos seriam aqueles 

que “[...] lesionam a confiança na ordem economia vigente com caráter geral ou em alguma 
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353 SOUZA, Luciano Anderson de. Análise da legitimidade da proteção penal da ordem econômica. 2011. Tese 

(Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 57. 

 



89 

 

 

de suas instituições em particular e, portanto, põem em perigo a própria existência e as 

formas de atividade dessa ordem econômica”354. 

Para o autor, portanto, o Direito Penal Econômico seria restrito a um âmbito bem 

mais limitado do que aquele admitido neste estudo, vez que aqui se trata a ordem econômica 

num sentido amplo, estabelecido pela Constituição Federal, que possibilita a formação de 

uma superestrutura penal econômica que engloba a ordem econômica propriamente dita e 

situações congêneres, como o fisco, o sistema financeiro nacional e o mercado de capitais355. 

Adotada, assim, a visão mais ampla de Direito Penal Econômico proposta por SILVEIRA356, 

entende-se também o bem jurídico objeto deste ramo do Direito Penal de forma mais 

ampliada, nos termos do definido pela Constituição Federal, que abarca as diversas situações 

congêneres acima identificadas e ainda outras. 

O delito de evasão de divisas, por sua vez, inserido no contexto deste Direito Penal 

Econômico expandido, possui diversas de suas características. Quanto ao bem jurídico 

tutelado, tem-se que, de modo geral357, a doutrina defende que a tutela do art. 22, da Lei nº 

7.492/86 é dirigida à ordem econômica, pois o desfalque das reservas cambiais a atingiria 

de forma reflexa; à política econômica nacional358, que pode ser realizada em sentido errôneo 

caso mal calculadas as reservas detidas pelo país; à política cambial brasileira 359 , que 

também pode ser mal direcionada com falsas informações e perspectivas sobre as reservas; 

ao patrimônio fiscal360, com base na alegação de que os valores remetidos ao exterior ou 

                                                           
354 PÉREZ DEL VALLE, Carlos. Introducción al Derecho Penal económico. In: BACIGALUPO, Enrique 

(Dir.). Derecho Penal Económico. Buenos Aires: Hamurabi, 2004. p. 29-52. p. 35. Apud SOUZA, Luciano 

Anderson de. Análise da legitimidade da proteção penal da ordem econômica. 2011. Tese (Doutorado em 

Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 55. 
355 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 48-51. 
356 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 37-52. 
357 MARANHÃO, Douglas Bonaldi. Direito Penal Econômico e o bem jurídico protegido através do crime de 

evasão de divisas. Ciências Penais: Revista da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais. 

São Paulo, v. 8, n. 14, p. 229-253, jan./jun. 2011. 
358 MACHADO, Agapito. Crimes do colarinho branco: contrabando e descaminho. São Paulo: Malheiros, 

1998. p. 58. No mesmo sentido: FORNAZARI JUNIOR, Milton. Aspectos atuais do crime de Evasão de 

Divisas. Revista Criminal: ensaios sobre a atividade policial, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 101-112, out./dez. 

2007. p. 106. 
359 MAIA, Rodolfo Tigre. Dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: anotações à Lei Federal n. 

7.492/86. 1.ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 132. No mesmo sentido: SCHMIDT, Andrei Zenkner; 

FELDENS, Luciano. O crime de evasão de divisas: a tutela penal do sistema financeiro nacional na 

perspectiva da política cambial brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 178-179. 
360  Quanto à segunda parte do parágrafo único do art. 22, da Lei n. 7.492/86, TÓRTIMA, José Carlos; 

TÓRTIMA, Fernanda Lara. Evasão de divisas: uma crítica ao conceito territorial de saída de divisas contido 

no parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 15. No 

mesmo sentido, JALIL, Mauricio Schaun. Criminalidade econômica e as novas perspectivas de repressão 

penal. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 50. 

 



90 

 

 

nele mantidos poderiam ser tributados e sua evasão causaria um déficit ao Erário e; às 

reservas cambiais 361 , que representariam a disponibilidade de divisas do país para 

direcionamento de sua política cambial, monetária, financeira e econômica. 

Acredita-se que as três primeiras destas propostas de identificação do bem jurídico 

tutelado devem ser afastadas, tendo em vista o já defendido até aqui. Expressões como ordem 

econômica, política econômica nacional e política cambial brasileira são excessivamente 

abrangentes e etéreas e não podem, por este motivo, realizar adequadamente a função de 

bem jurídico-penal e de limitação ao ius puniendi estatal, mostrando-se necessária maior 

especificidade na delimitação do bem jurídico protegido pelo crime de evasão de divisas. 

Para uma análise mais específica, no entanto, é salutar a divisão das três condutas 

tipificadas pelo dispositivo legal: a primeira trazida pelo caput e as demais pelo parágrafo 

único. Além disso, indispensável que – como se tem feito até aqui – relacione-se o estudo 

ao momento histórico-econômico de edição da norma362. 

Com isso em mente, impossível seria reconhecer outro bem jurídico que não as 

reservas cambiais internacionais como o tutelado pelo caput e primeira parte do parágrafo 

único do art. 22, da Lei nº 7.492/86. O cenário econômico exposto na primeira parte deste 

estudo demonstra, claramente, a orientação do legislador à época, direcionada à proteção às 

reservas como ponto crucial para o desenvolvimento e mesmo sobrevivência da economia 

brasileira. É verdade que, como será abordado nos próximos capítulos deste estudo, as 

mudanças nos cenários doméstico e internacional retiraram a clareza com que se podia 

enxergar o objeto da proteção penal do art. 22 da Lei nº 7.492/86. No entanto, a despeito de 

discussões sobre a legitimidade de manutenção do dispositivo no ordenamento jurídico, 

necessário reconhecer que o bem jurídico que se buscava tutelar eram tais reservas. 

Mais complicada se apresenta a situação da segunda parte do parágrafo único do 

art. 22, da Lei nº 7.492/86. Isso porque, no sentido das ponderações de MARANHÃO363 e 

TAVARES364, a conduta ali tipificada parece ser direcionada à lesão de bem jurídico de 

natureza completamente diversa daquele tutelado pelas demais partes do dispositivo legal: o 

                                                           
361 Quanto ao caput e primeira parte do parágrafo único do art. 22, da Lei n. 7.492/86, TÓRTIMA, José Carlos; 

TÓRTIMA, Fernanda Lara. Evasão de divisas: uma crítica ao conceito territorial de saída de divisas contido 

no parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 14. 
362 TAVARES, Fábio Antônio. O crime de evasão de divisas sob a ótica do Direito Penal Mínimo. São Paulo: 

LiberArs, 2015. p. 148. 
363 MARANHÃO, Douglas Bonaldi. Direito Penal Econômico e o bem jurídico protegido através do crime de 

evasão de divisas. Ciências Penais: Revista da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais. 

São Paulo, v. 8, n. 14, p. 229-253, jan./jun. 2011. 
364 TAVARES, Fábio Antônio. O crime de evasão de divisas sob a ótica do Direito Penal Mínimo. São Paulo: 

LiberArs, 2015. p. 146. 
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Erário ou o patrimônio fiscal. Isso porque não se teria como defender lesão às reservas 

cambiais decorrente da manutenção de valores no exterior, dada a enorme possibilidade 

destes valores serem completamente desvinculados da economia nacional, não integrando, 

assim, a massa de reserva cambial brasileira. 

Em sentido oposto, SCHMIDT e FELDENS365 entendem que depósitos no exterior 

titulados por residentes no país podem ser considerados passivo cambial e, portanto, fazem 

parte do mapeamento do Banco Central do Brasil quanto ao passivo líquido externo e são 

importantes à boa formatação da política cambial brasileira. Assim – a despeito de não 

integrarem as reservas cambiais internacionais e, portanto, não ser possível identificar na 

segunda parte do parágrafo único a mesma objetividade jurídica das condutas antes 

analisadas – a manutenção dos depósitos no exterior possuiria relevância ao bem jurídico 

“reservas cambiais” com a complicada situação cambial brasileira nos anos oitenta, com a 

conclusão de que tal tipificação não poderia se relacionar a políticas tributárias. Além disso, 

tem-se o argumento de que a violação ao bem jurídico tributário possui uma complexidade 

própria e desvinculada da questão financeira, sendo tratada pela Lei nº 8.137/90, incorrendo 

em expresso bis in idem a dupla proteção à ordem tributária366. 

Apesar de compreender as ponderações daqueles que rechaçam a relação do tipo 

penal com a proteção a bem jurídico de natureza tributária, concorda-se aqui com aqueles 

que defendem ser este o alvo da proteção exercida pela norma. Esta conclusão decorre tanto 

da impossibilidade de se relacionar a conduta à violação do bem jurídico “reservas 

cambiais”, quanto da lesividade que esta apresenta à arrecadação tributária – cuja 

legitimidade para figurar como bem jurídico-penal será defendida mais adiante – vez que a 

manutenção de valores não regularizados no exterior representa uma diminuição das bases 

tributáveis nacionais. 

Não se defende aqui que esta tutela à arrecadação tributária deva ser mantida nos 

moldes atuais, vez que, para sua legitimidade e efetividade como proteção a esta sorte de 

bem jurídico, são necessários ajustes que deverão ser justificados e especificados ao final 

deste estudo, mas deixa-se definido, desde já, que as impropriedades do dispositivo legal, 

                                                           
365 SCHMIDT, Andrei Zenkner; FELDENS, Luciano. O crime de evasão de divisas: a tutela penal do sistema 

financeiro nacional na perspectiva da política cambial brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 178-179. 
366 MARANHÃO, Douglas Bonaldi. Direito Penal Econômico e o bem jurídico protegido através do crime de 

evasão de divisas. Ciências Penais: Revista da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais. 

São Paulo, v. 8, n. 14, p. 229-253, jan./jun. 2011. A questão da proteção à ordem tributária buscada através 

da evasão de divisas e as devidas críticas serão exploradas neste trabalho em momento posterior. 
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que são muitas, não tiram de foco o bem jurídico de natureza tributária como alvo da 

proteção penal, que, de outra forma, não se sustentaria. 

2.3 TEXTO LEGAL: CRÍTICAS E DEBATES DOUTRINÁRIOS SOBRE A REDAÇÃO 

DO ART. 22, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.492/86 

A par das discussões sobre a legitimidade do Direito Penal Econômico no contexto 

de expansão do Direito Penal acima expostas, foram apontados outros problemas pela 

doutrina quanto à técnica legislativa utilizada, tanto na redação do tipo penal previsto no art. 

22, da Lei nº 7.492/86, quanto em sua relação com o restante do diploma legal. 

A falta de técnica legislativa, em verdade, não é uma exclusividade do tipo penal 

aqui estudado e tem se repetido em todo Direito Penal Econômico367. Isso apenas em parte 

pode ser creditado a falhas do legislador, pois o Direito Penal Econômico – conforme 

exposto em tópico anterior – revela, por si só: 

[...] grande incapacidade dogmática estrutural, agravada pela utilização 

desenfreada das citadas construções porosas de crimes de perigo abstrato, 

tipos penais abertos, tipos omissivos e culposos e tipos penais de 

assessoriedade administrativa, bem como pela incoerência do discurso 

legitimador dos fins da pena, tudo a consubstanciar um simbolismo penal 

sem precedentes368. 

Apesar de não ser o objetivo principal do presente estudo analisar as deficiências 

do texto normativo, os apontamentos sobre o tema não poderiam deixar de ser citados, pois, 

além de ser tema recorrente na doutrina especializada, contribuem para a conclusão final 

sobre a ilegitimidade do tipo penal e sobre a necessidade de atualização do tratamento do 

delito de evasão de divisas pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

Conforme já delineado, situações tidas como emergenciais e de crise comumente 

levam à expansão e modificação do Direito Penal, em especial quando se trata do Direito 

Penal Econômico369 e, no Brasil, este fenômeno pôde ser visto pela primeira vez justamente 

com a edição da Lei nº 7.492/86, que veio como resposta à delicada situação econômica da 

época e, em especial, à busca por responsabilização em escândalos financeiros que 

                                                           
367 SOUZA, Luciano Anderson de. Análise da legitimidade da proteção penal da ordem econômica. 2011. Tese 

(Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 61-62. 
368 SOUZA, Luciano Anderson de. Análise da legitimidade da proteção penal da ordem econômica. 2011. Tese 

(Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 65-66. 
369 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 20-21. 
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envolveram a quebra de algumas instituições financeiras, como nos casos Coroa Brastel e 

Tiepo370. 

Concebida, assim, como diploma de caráter emergencial e escrita sem a 

participação de juristas penais371, a Lei nº 7.492/86 nasceu com a promessa de sua breve 

substituição, mas se perpetuou no tempo e manteve consigo alguns problemas, muitos deles 

típicos das legislações que se inserem no âmbito do Direito Penal Econômico 372 . 

CHOUKR373 explica que o estado de emergência para fins de alteração do ordenamento 

jurídico – em sentido amplo – se daria a partir do surgimento de algo repentino que 

desestabiliza o status quo ante colocando em xeque os padrões normais de comportamento 

e a possibilidade de manutenção das estruturas, surgindo a necessidade de uma resposta 

imediata e que deveria duras apenas enquanto o estado emergencial perdura. 

TERRADILLOS BASOCO 374  afirma ser inevitável que propostas tidas como 

emergenciais – e, normalmente, menos garantistas – acabem se tornando permanentes. Isso 

porque sempre resulta mais fácil aplicar normas mais austeras e com deficiências – como é 

o caso aqui tratado – quando as disfarçamos de soluções transitórias frente a fenômenos de 

imensa gravidade. Entretanto, a experiência demonstra que a ideologia da emergência 

provoca uma ruptura cultural que inviabiliza posteriores tentativas de regresso ao que seria 

considerada a “normalidade democrática”375. 

                                                           
370 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 32-33. Esta legislação, por ser 

a primeira, ocupa lugar de importância para que se possa identificar a já descrita mudança de óptica para 

que perturbações no cenário econômico passassem a ser vistos, muitas vezes, como crimes. SILVEIRA, 

Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio crise 

econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 32-33. 
371 PIMENTEL, Manuel Pedro. Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: comentários à Lei 7.492/86. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. p. 12. MACHADO, Agapito. Crimes do colarinho branco: 

contrabando e descaminho. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 25-26. 
372 MACHADO afirma que a edição da Lei n. 7.492/86 revelou o atraso da legislação penal brasileira. Aduz o 

autor que se trata de lei importante, que define crimes e procedimentos processuais, com repercussão na 

vida das empresas e empresários, mas que necessitaria urgentemente ser revista. A rapidez exigida à época 

foi empregada pelos legisladores através de leis imperfeitamente redigidas e defeituosamente concebidas, 

merecendo ácidos comentários de juristas penais. As regras e os rigores que deveriam nortear a confecção 

de textos legislativos foram substituídos, nas palavras do autor, pela improvisação e afoiteza com que 

economistas se puseram a legislar. MACHADO, Agapito. Crimes do colarinho branco: contrabando e 

descaminho. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 87. 
373 CHOUKR, Fauzi Hassan. Bases para Compreensão e crítica do Direito Emergencial. In: SHECAIRA, 

Sérgio Salomão (org.). Estudos criminais em homenagem a Evandro Lins e Silva (Criminalista do Século). 

São Paulo: Editora Método, 2001. p. 135-153. 
374 TERRADILLOS BASOCO, Juan Ma. Cuestiones actuales de Derecho Penal Económico y de la empresa. 

Lima: Ara, 2010. p. 24. 
375 TERRADILLOS BASOCO, Juan Ma. Cuestiones actuales de Derecho Penal Económico y de la empresa. 

Lima: Ara, 2010. p. 24. 

 



94 

 

 

Neste contexto, a doutrina aponta que a redação do art. 22 da Lei nº 7.492/86 foi 

vítima de um legislador inserido numa realidade emergencial e de tensões políticas intensas 

– além da pressão popular por mudanças, a despeito da então vigente ditadura militar que se 

aproximava do fim – o que levou à falta da devida tecnicidade na redação do tipo penal376. 

2.3.1 Falta de conexão entre o tipo penal e o restante do diploma legal 

Conforme já inicialmente levantado, o crime de evasão de divisas parece estar 

desconectado da lógica que permeia o restante dos tipos penais previstos pela Lei nº 

7.492/86, que se propõe a criminalizar condutas atentatórias ao sistema financeiro. Neste 

sentido, TAVARES afirma que há falta de conexão entre o crime de evasão de divisas e o 

restante da Lei nº 7.492/86, que possui claro foco nos gestores de instituição financeira, 

como expressamente previsto pelo art. 25377. 

Apesar de o autor apontar tratar-se de rol taxativo e que, por óbvio, não abrange 

todos os casos em que o delito do art. 22 pode ser praticado – dado que a evasão de divisas 

extrapola o universo dos controladores e administradores de instituições financeiras378 – 

acredita-se que o art. 25 pode – e deveria – ser lido como uma expressa autorização para que 

tais personagens sejam responsabilizados no âmbito da Lei nº 7.492/86, mas não limita a 

aplicação dos tipos penais – a não ser nos casos de tipos penais próprios, nos quais não se 

enquadra o art. 22. 

Isso porque, no momento de edição de tal norma, apresentava-se necessária a 

expressa menção à possibilidade de responsabilização dos gestores e administradores, tendo 

em vista que as modernas teorias de imputação a tais pessoas foram trazidas ao Brasil e 

aceitas mais amplamente pelos tribunais nacionais apenas em período posterior. Tal 

situação, poderia gerar à época, a não aplicação da norma aos sujeitos mencionados pelo art. 

                                                           
376 TÓRTIMA, José Carlos; TÓRTIMA, Fernanda Lara. Evasão de divisas: uma crítica ao conceito territorial 

de saída de divisas contido no parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009. p. 2-3 e p.14. 
377 TAVARES, Fábio Antônio. O crime de evasão de divisas sob a ótica do Direito Penal Mínimo. São Paulo: 

LiberArs, 2015. p. 102. 
378 Neste sentido a posição de MAIA ao discordar de jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 

que afirma que o tipo objetivo não atribui nem exige nenhuma qualidade peculiar ao sujeito ativo, 

extravasando, portanto, o rol do art. 25. MAIA, Rodolfo Tigre. Dos crimes contra o Sistema Financeiro 

Nacional: anotações à Lei Federal n. 7.492/86. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 134-135. 
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25, se não expressamente previsto379. Além disso, o texto legal não afirma que a norma é 

aplicável apenas aos controladores e administradores, mas sim que eles também poderão ser 

penalmente responsáveis. 

Assim, reconhece-se que a Lei nº 7.492/86 tem um enfoque em condutas 

atentatórias ao sistema financeiro, em especial aquelas relacionadas às instituições 

financeiras e que o crime de evasão de divisas, ali inserido, parece estar deslocado. No 

entanto, entende-se que isso se dá muito mais em razão da natureza do crime de evasão de 

divisas e do restante do diploma legal, conforme anteriormente exposto, do que pela previsão 

insculpida no art. 25, da Lei nº 7.492/86. 

2.3.2 Complementação externa do tipo penal 

O tipo penal, acompanhando tendência de normas de Direito Penal Econômico380, 

faz uso de técnicas legislativas que impõem sua complementação externa. Este fenômeno, 

como já destacado quanto ao Direito Penal Econômico, levanta diversos questionamentos 

sobre sua real legitimidade, em especial quanto ao limite possível para a influência de 

regramentos administrativos na aplicação da lei penal. Analisando a estrutura do tipo penal 

insculpido no art. 22, da Lei nº 7.492/86, TAVARES aponta se tratar de tipo penal complexo 

com diferentes verbos e elementos normativos, com referências a termos que exigem 

complementação externa, como a expressão “operação de câmbio não autorizada”381. Da 

mesma forma, SILVEIRA382 identifica a presença de três núcleos no texto do art. 22: a 

realização de operação não autorizada; a promoção de saída de valores sem autorização legal 

e; a manutenção de depósitos não declarados à repartição competente. 

Os elementos normativos são aqueles “[...] cujo preciso significado apenas pode ser 

alcançado mediante recursos de interpretação [...]”383 e podem ser divididos, de acordo com 

                                                           
379 A afirmação é, aqui, feita sem a devida análise da legitimidade ou não de se responsabilizar gestores e 

administradores, sob a luz dos princípios do Direito Penal, em especial o da culpabilidade, apenas 

afirmando que, como demonstrado pelo próprio diploma legal, era o expresso desejo do legislador à época. 
380 SOUZA, Luciano Anderson de. Análise da legitimidade da proteção penal da ordem econômica. 2011. Tese 

(Doutorado em Direito Penal) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 65-66. 
381 TAVARES, Fábio Antônio. O crime de evasão de divisas sob a ótica do Direito Penal Mínimo. São Paulo: 

LiberArs, 2015. p. 105. 
382  SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. A criminalização da evasão de divisas: a questão do momento 

consumativo e a mudança de paradigmas. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São 

Paulo, v. 16, n. 60, p. 261-277, abr./jun. 2013. 
383  SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Tipicidade penal e princípio da legalidade: o dilema dos 

elementos normativos e a taxatividade. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 18, n. 85, 

p. 219-235, jul./ago. 2010. p. 222. 

 



96 

 

 

a denominação de PRADO 384 , em elementos normativos jurídicos, que se referem a 

conceitos ou normas jurídicas e elementos normativos extrajurídicos ou empírico-culturais, 

que são “[...] fundados em juízos de valor extrajurídico, lastreados na experiência, na 

sociedade ou na cultura”385. 

O termo “operação de câmbio” já se mostra estranho ao Direito Penal. PRADO386 

aponta que são vários os elementos normativos existentes no tipo penal do art. 22 e que 

seguem o mesmo caminho: além do termo mencionado, há no caput a expressão “divisas” 

que – a despeito do já explicitado na parte histórica deste trabalho – o autor define como 

sendo letras, cheques, ordens de pagamento ou outros que possam ser convertidos em 

moedas estrangeiras, bem como as próprias moedas estrangeiras detidas pelo país; o termo 

“moeda”, que seria “a representação concreta do dinheiro”; “depósitos” que seriam “quantias 

em dinheiro confiadas a um banco por uma pessoa ou empresa”; “repartição pública” que 

correspondem a “qualquer órgão da Administração Pública federal, estadual ou municipal”; 

além da própria evasão de divisas que, para o autor, é a remessa, envio ou saída de divisas 

para o exterior em casos não autorizados em lei e que poderia acarretar a frustração dolosa 

da satisfação do tributo devido. 

Deve-se, portanto, buscar diversos termos utilizados pelo tipo penal fora do Direito 

Penal e dentro de ensinamentos e normas de natureza econômica. O Banco Central do Brasil 

define, de forma resumida, as operações de câmbio como trocas de moeda de um país pela 

moeda de outro país ocorridas no “mercado de câmbio” com a participação de agentes 

autorizados – o que não exclui a possibilidade de operações de câmbio paralelas a este 

mercado387. 

Ainda, a menção a “operação de câmbio não autorizada” no caput do art. 22 e a 

expressão “sem autorização legal” existente em seu parágrafo único geram ainda maiores 

discussões quanto à complementação externa do tipo. Isso porque a autorização pressupõe a 

existência de órgão que possa autorizar e também a existência de normas que tragam a 

                                                           
384  SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Tipicidade penal e princípio da legalidade: o dilema dos 

elementos normativos e a taxatividade. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 18, n. 85, 

p. 219-235, jul./ago. 2010. p. 227. 
385  SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Tipicidade penal e princípio da legalidade: o dilema dos 

elementos normativos e a taxatividade. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 18, n. 85, 

p. 219-235, jul./ago. 2010. p. 227. 
386  PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico: ordem econômica, relações de consumo, sistema 

financeiro, ordem tributária, sistema previdenciário, lavagem de capitais, crime organizado. 3. ed. rev., 

atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 218. 
387 BANCO CENTRAL. Mercado de câmbio: definições. Disponível em: 

http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/mercCam.asp#5. Acesso em: 6 abr. 2017. 
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autorização. Daí decorrem dois questionamentos: a definição do órgão responsável e a 

integração destas normas autorizadoras com a norma penal. 

O órgão executor da política cambial e responsável, portanto, por definir os 

parâmetros de “operação de câmbio não autorizada”, como apontado por MAIA388, é o 

Banco Central do Brasil. Nada mais natural, vez que a função do órgão – com base na Lei 

nº 4.595/64389 , que o instituiu – é executar a política cambial definida pelo Conselho 

Monetário Nacional. Para tanto, além de outras atribuições, regulamenta e fiscaliza o 

mercado de câmbio, com a atribuição também de punição administrativa a dirigentes e 

instituições. 

Há, contudo, divergência na doutrina sobre qual seria o órgão destinatário da 

declaração exigida pela parte final do parágrafo único: seria o Banco Central do Brasil ou a 

Receita Federal do Brasil? TÓRTIMA e TÓRTIMA 390  defendem a segunda solução 

argumentando, em síntese, que a) o Banco Central do Brasil, ao contrário da Receita Federal 

do Brasil, não é repartição pública, mas sim autarquia federal, configurando desrespeito ao 

princípio da taxatividade considerar o Banco Central do Brasil como a autoridade 

destinatária da declaração; b) além disso, a regulamentação da declaração ao Banco Central 

do Brasil ocorreu apenas em 2001, com a edição da Circular do Banco Central nº 3.071, 

sendo indevida qualquer declaração a este órgão antes de tal data. Por isso, na data de edição 

da lei não haveria dúvidas de que o legislador estava se referindo à Receita Federal do Brasil 

como a repartição a ser comunicada; c) o alvo da tutela penal, além das reservas cambiais 

do país – indiscutivelmente controladas pelo Banco Central do Brasil – também seria a 

proteção do patrimônio fiscal, dado que tais depósitos frequentemente correspondem a 

ganhos tributáveis, mas sonegados ao Fisco391. 

Em posição oposta, SCHMIDT e FELDENS392 apontam ser o Banco Central do 

Brasil a autoridade a ser comunicada acerca dos depósitos mantidos no exterior. Apesar de 

reconhecer que a doutrina é praticamente unânime em afirmar ser a autoridade competente 

                                                           
388 MAIA, Rodolfo Tigre. Dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: anotações à Lei Federal n. 

7.492/86. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 136. 
389 BRASIL. Lei n. 4.595/64, de 31 de dezembro de 1964. Dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, 

Bancárias e Creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, 31 jan. 1965. 
390 TÓRTIMA, José Carlos; TÓRTIMA, Fernanda Lara. Evasão de divisas: uma crítica ao conceito territorial 

de saída de divisas contido no parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009. p. 53-55. 
391 MAIA, Rodolfo Tigre. Dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: anotações à Lei Federal n. 

7.492/86. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 139. 
392 SCHMIDT, Andrei Zenkner; FELDENS, Luciano. O Crime de evasão de divisas: a tutela penal do sistema 

financeiro nacional na perspectiva da política cambial brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 180-

185. 
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a Receita Federal do Brasil , os autores apresentam argumentos que parecem de extrema 

relevância: a) o bem jurídico tutelado não possui (ou não deveria possuir) nenhuma 

conotação fiscal, sendo que o art. 22 tutela a saída irregular de moeda nacional ou estrangeira 

do país e a manutenção de ativos, por brasileiros, no exterior, com vistas à proteção à política 

cambial. Por outro lado, entender a obrigação de declaração como proteção à ordem 

tributária, seria esvaziar a Lei nº 8.137/90 ou incorrer em inegável bis in idem; b) a específica 

exigência de declaração dos depósitos ao Banco Central do Brasil – regulamentada 

inicialmente em 2001 – é completamente independente do controle fiscal destes ativos e tem 

por objetivo o controle dos capitais brasileiros no exterior, informação esta de extrema 

importância para a formulação da política econômica nacional. 

Não se pode deixar levar pela aparente relação de tais depósitos com a arrecadação 

fiscal, pois, apesar de estes, possivelmente, impactarem nos valores recolhidos aos cofres 

públicos, quando tratados pela Lei nº 7.492/86 são trazidos sob a perspectiva de capital 

brasileiro mantido no exterior, o que significaria perda de valores para a economia nacional. 

O acerto desta conclusão é questionável, pois, como já se defendeu, a manutenção de 

depósitos no exterior parece ser uma conduta que leva à lesão de bem jurídico de natureza 

tributária e, portanto, a definição de seus regramentos extralegais estaria ligada às atribuições 

da Receita Federal do Brasil. No entanto, o ordenamento jurídico, da forma como desenhado 

atualmente, leva a crer que o Banco Central do Brasil é o órgão responsável pela questão. 

Quanto às normas extralegais complementadoras do tipo penal, existem 

posicionamentos divergentes quanto ao impacto destas para a configuração do tipo penal. 

Sobre o assunto, há a ressalva trazida por TÓRTIMA e TÓRTIMA393 , bem como por 

PRADO394, de que a expressão “sem autorização legal” existente no parágrafo único é 

referente à antiga necessidade de permissão oficial para que o sujeito promovesse a saída do 

país de importâncias superiores a determinados limites – que variavam de acordo com a 

necessidade de controle cambial e refletiam a situação da economia brasileira, como exposto 

no tópico anterior. Desta maneira, se alguém pretendesse sair do país com valores superiores 

ao autorizado, deveria requerer autorização ao Banco Central do Brasil, que quase sempre a 

                                                           
393 TÓRTIMA, José Carlos; TÓRTIMA, Fernanda Lara. Evasão de divisas: uma crítica ao conceito territorial 

de saída de divisas contido no parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009. p. 23-24 e p.45-52. 
394  PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico: ordem econômica, relações de consumo, sistema 

financeiro, ordem tributária, sistema previdenciário, lavagem de capitais, crime organizado. 3. ed. rev., 

atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 218. 
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indeferia. Com o desaparecimento desta condição do ordenamento jurídico pátrio, a conduta 

tornar-se-ia, para tais autores, lícita395. 

No mesmo sentido, MAIA396 afirma que o parágrafo único do art. 22 não é sequer 

norma penal em branco, que demandaria legislação integrativa que fixasse os limites 

autorizados para a exportação de moedas e divisas. Afirma o autor que a lei tornou, desde 

logo, ilícita tal conduta e as normas do Banco Central do Brasil, quando editadas, seriam 

apenas causas de exclusão da antijuridicidade, vez que se trataria de exercício regular do 

direito. 

A despeito destas posições iniciais, a discussão que parece mais importante na 

análise da complementação extralegal do tipo penal é a distinção entre normas penais em 

branco e tipos penais que trabalham com a acessoriedade administrativa. SCHMIDT e 

FELDENS397 afirmam que parece não existir dúvidas de que o at. 22 da Lei nº 7.492/86 

possui a natureza de norma penal em branco, vez que os elementos “não autorizada”, “sem 

autorização legal” e “repartição federal competente” transferem para a legislação extrapenal 

um dos pressupostos da adequação típica. 

Em sentido similar, SILVEIRA398 afirma que os termos “operação não autorizada”, 

“sem autorização legal” e “não declarados à repartição federal competente” não configuram 

situações pós-delituais que afastariam a antijuridicidade, mas sim questões pré-existentes, 

que não permitiriam o aperfeiçoamento do tipo. Neste sentido, a questão é relativa ao tipo 

                                                           
395 Não se pode esquecer, contudo, de que há o limite estabelecido pela Lei 9.069/95 de R$ 10.000,00 para a 

entrada e saída de moeda nacional e estrangeira quando não realizadas através de instituição autorizada a 

operar no mercado de câmbio, além da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil que exige a 

declaração de valores superiores a este montante carregados por aqueles que ingressam ou deixam as 

fronteiras brasileiras (IN RFB n. 1385, de 15 de agosto de 2013). Desta forma, discorda-se do 

posicionamento de que a saída de divisas e valores das fronteiras brasileiras seria conduta lícita em qualquer 

situação devido ao desaparecimento da necessidade de prévia autorização do Banco Central do Brasil, a 

despeito de ser discutível a configuração da evasão de divisas. Neste sentido, TÓRTIMA e TÓRTIMA 

afirmam que a saída de valores superiores àqueles que independem de declaração à autoridade tributária 

constituiria mero ilícito administrativo e não atrairia a incidência desta norma penal. A despeito de tal 

entendimento, acredita-se que se trata de hipótese clara da modalidade típica trazida pela primeira parte do 

parágrafo único do art. 22 da Lei n. 7.492/86. TÓRTIMA, José Carlos; TÓRTIMA, Fernanda Lara. Evasão 

de divisas: uma crítica ao conceito territorial de saída de divisas contido no parágrafo único do art. 22 da 

Lei 7.492. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 45-52. 
396 MAIA, Rodolfo Tigre. Dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional: anotações à Lei Federal n. 

7.492/86. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 137. 
397 SCHMIDT, Andrei Zenkner; FELDENS, Luciano. O crime de evasão de divisas: a tutela penal do sistema 

financeiro nacional na perspectiva da política cambial brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 155. 
398  SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. A criminalização da evasão de divisas: a questão do momento 

consumativo e a mudança de paradigmas. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São 

Paulo, v. 16, n. 60, p. 261-277, abr./jun. 2013. 
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penal, indo, contudo, mais longe que a norma penal em branco. Tratar-se-ia, na verdade, de 

acessoriedade administrativa. 

Já PRADO399 possui um posicionamento híbrido: apesar de afirmar que o art. 22 é 

“norma penal em branco”, o autor aponta que os elementos normativos “não autorizada” 

(caput), “sem autorização legal” e “não declarados” (parágrafo único) fazem referência à 

possível ocorrência de uma causa de justificação. Desta forma, os elementos normativos 

estão presentes no tipo, mas diriam respeito à antijuridicidade, podendo tornar a conduta não 

só atípica, mas também permitida. 

FORNAZARI JUNIOR400, por sua vez, afirma que as expressões “operação de 

câmbio não autorizada” (art. 22, caput), “saída de moeda ou divisa para o exterior sem 

autorização legal” (art. 22, parágrafo único, 1a parte) e “manter depósitos no exterior não 

declarados à repartição federal competente” (art. 22, parágrafo único, 2a parte) fazem 

remissão à legislação extrapenal e, por isso, conferem ao dispositivo a natureza de norma 

penal em branco. 

A distância entre a afirmação de que se trata de norma penal em branco e a de que 

estar-se-ia lidando, na verdade, com uma acessoriedade administrativa, parece, à primeira 

vista, pequena. No entanto, a diferença existe e é apontada pela doutrina em diversos graus. 

SALVADOR NETTO 401 , aponta que as normas penais em branco seriam próximas à 

chamada acessoriedade administrativa em sentido estrito. No entanto, diferenciam-se desta 

porque as normas penais em branco são dependentes de normas administrativas gerais, que 

não se referem a casos concretos, como, por exemplo, as portarias editadas pela Agência de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) que definem quais seriam as substâncias consideradas como 

“drogas”; enquanto que a acessoriedade administrativa em sentido estrito estaria ligada a 

decisões administrativas específicas no caso concreto. 

                                                           
399  PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico: ordem econômica, relações de consumo, sistema 

financeiro, ordem tributária, sistema previdenciário, lavagem de capitais, crime organizado. 3. ed. rev., 

atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 218. 
400 FORNAZARI JUNIOR, Milton. A legitimidade do crime de Evasão de Divisas como Norma Penal em 

Branco e sua legislação integradora. Revista Criminal: ensaios sobre a atividade policial, São Paulo, v. 2, 

n. 4, p. 181-206, jul./set. 2008. p. 182. 
401  SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Tipicidade penal e princípio da legalidade: o dilema dos 

elementos normativos e a taxatividade. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 18, n. 85, 

p. 219-235, jul./ago. 2010. p. 228-231. 
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SILVEIRA402 expõe, quanto à dependência do Direito Penal em relação a normas 

administrativas, que existem três situações, que variam de acordo com o grau de 

dependência: a primeira situação é aquela em que o Direito Penal é absolutamente 

dependente da administração; a segunda em que ele é relativamente dependente e a terceira, 

em que as normas penais são absolutamente independentes da administração, e que podem 

ser identificadas como modelos preponderantemente penal, predominantemente 

administrativo ou misto. Neste cenário, a evasão de divisas seria um caso de acessoriedade 

explícita de atos de administração, vez que se depende da esfera administrativa – 

complementação – para o aperfeiçoamento do que se venha a entender como crime403. 

Em sentido similar, ARAÚJO 404  afirma que a construção empregada pelo 

legislador ao elaborar o tipo penal insculpido no parágrafo único do art. 22 faz com que a lei 

penal não traga o conteúdo completo da proibição, sendo necessário que a autoridade 

administrativa se manifeste para que, apenas quando contrária a esta, a conduta possa ser 

considerada típica. 

Em vista dos expostos, acata-se aqui a posição de SILVEIRA e ARAÚJO. O crime 

de evasão de divisas transparece ser caso de verdadeira acessoriedade administrativa, o que 

impõe a exclusão da tipicidade quando a conduta estiver de acordo com o regramento 

administrativo que complementa o tipo penal e não a posterior exclusão da antijuridicidade 

ou de norma penal em branco405, vez que, tanto no caput, quanto no parágrafo único, o 

elemento normativo que remete à norma administrativa constitui o núcleo do tipo penal. 

De fato, o tipo penal restaria configurado apenas com a efetuação de operação de 

câmbio não autorizada, a remessa sem autorização legal ou a manutenção de depósitos não 

declarados à repartição federal competente, não havendo a possibilidade de ocorrência de 

nenhum dos núcleos verbais sem a complementação extralegal específica que deverá indicar 

                                                           
402  SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. A criminalização da evasão de divisas: a questão do momento 

consumativo e a mudança de paradigmas. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São 

Paulo, v. 16, n. 60, p. 261-277, abr./jun. 2013. p. 265. 
403  SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. A criminalização da evasão de divisas: a questão do momento 

consumativo e a mudança de paradigmas. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São 

Paulo, v. 16, n. 60, p. 261-277, abr./jun. 2013. p. 265. 
404 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 194. ARAÚJO, Marina Pinhão 

Coelho. O crime de evasão de divisas e a relevância penal na manutenção de valores no exterior. Boletim 

IBCCRIM, São Paulo, v. 21, n. 242, p. 14-15, jan. 2013. p. 15. 
405 Remetendo a SALVADOR NETTO, o autor identifica que a evasão de divisas envolve uma acessoriedade 

explícita de atos administrativos, constatando-se, portanto, a acima apontada acessoriedade administrativa 

em sentido estrito. SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. A criminalização da evasão de divisas: a questão 

do momento consumativo e a mudança de paradigmas. Revista de Direito Bancário e do Mercado de 

Capitais, São Paulo, v. 16, n. 60, p. 261-277, abr./jun. 2013. p. 265. 

 



102 

 

 

as operações de câmbio e as remessas não autorizadas, bem como indicar a repartição federal 

competente para a declaração e a forma como isso deverá ser feito. Sem tais atos, sob o ponto 

de vista do art. 5º, II da Constituição Federal de 1988406, não haveria como se aplicar o 

dispositivo legal. 

Os limites exigidos para a completa formação do tipo penal foram dados de forma 

variada. Quanto ao caput do art. 22, tem-se que desde o início da vigência do art. 65 da Lei 

nº 9.069/95 é considerado crime a realização de operação cambial sem a intermediação de 

um estabelecimento bancário com o fim de enviar valores ao exterior superiores a R$ 

10.000,00 (dez mil reais)407. Como aponta SILVEIRA408, o art. 22 não implica a automática 

proibição de se sair com dinheiro do país, o que seria ilógico. Assim, em termos legais, o 

autor aponta que, desde a Lei nº 9.069/95, há a liberdade de entrada e saída de moeda 

nacional ou estrangeira no país até o valor de R$ 10.000,00 (dez mi reais) ou equivalente. 

Já quanto à manutenção de depósitos no exterior tratada no parágrafo único do art. 

22 da Lei nº 7.492/86, a necessidade de complementação extralegal para que o dispositivo 

seja aplicado é ainda mais evidente. De fato, a necessidade de declaração de tais depósitos 

pressupõe regulamentação sobre qual seria a repartição competente e qual a forma de 

declaração. Tal regulamentação veio somente com a edição da Circular do Banco Central do 

Brasil nº 3.071/01409, que previa em seu art. 1º que: 

As pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no 

País, assim conceituadas na legislação tributária, devem informar, 

anualmente, ao Banco Central do Brasil, os valores de qualquer natureza, 

os ativos em moeda e os bens e direitos detidos fora do território nacional, 

por meio de declaração na forma a ser disponibilizada na página do Banco 

                                                           
406 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade, nos termos seguintes: II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei; Correspondente ao art. 153, § 2º da Constituição Federal de 1967 reformulada pela 

Emenda Constitucional n. 1 de, 17 de outubro de 1969, em vigor à época de edição da Lei n. 7.492/86. 
407 FORNAZARI JUNIOR, Milton. Aspectos atuais do crime de Evasão de Divisas. Revista Criminal: ensaios 

sobre a atividade policial, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 101-112, out./dez. 2007. p. 103. 
408  SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. A criminalização da evasão de divisas: a questão do momento 

consumativo e a mudança de paradigmas. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São 

Paulo, v. 16, n. 60, p. 261-277, abr./jun. 2013. p. 266. 
409 Como acima exposto, adere-se ao posicionamento de que a declaração trazida pelo dispositivo legal se 

refere ao Banco Central do Brasil, sendo a declaração apresentada para fins tributários à Receita Federal 

do Brasil subsidiária àquela. SCHMIDT, Andrei Zenkner; FELDENS, Luciano. O crime de evasão de 

divisas: a tutela penal do sistema financeiro nacional na perspectiva da política cambial brasileira. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 184. 
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Central do Brasil na Internet, endereço - www.bcb.gov.br - Capitais 

Brasileiros no Exterior, a partir de 2 de janeiro de 2002410. 

Definiu-se, portanto, apenas naquele momento, a autoridade a quem dever-se-ia 

fazer a declaração e a forma como esta deveria ser feita. Além disso, o art. 4º do mesmo ato 

determinou que: “Os detentores de ativos cujo total, em 31 de dezembro de 2001, seja inferior ao 

equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ficam dispensados de prestar a declaração de que trata 

esta Circular”411. 

Os parâmetros ali contidos foram posteriormente modificados pelas Circulares nº 

3.110/02, nº 3.181/03 e nº 3.225/04. Em especial, foram alterados os limites mínimos para 

existência do dever de declaração dos depósitos mantidos: enquanto a Circular de 2001 

previa o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aquelas editadas em 2002, 2003 e 2004 

determinaram o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais) e US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), respectivamente. 

Sobre o assunto, a doutrina especializada levanta um problema quanto à relação de 

tais normatizações com o tipo legal e os próprios princípios do Direito Penal. SCHMIDT e 

FELDENS412 trazem o questionamento sobre a aplicação da complementação extralegal à 

norma penal no tempo, tratando especificamente da evasão de divisas. Iniciam a análise pelo 

princípio de irretroatividade da lei penal, salvo quando benéfica ao réu previsto pelo art. 5º, 

XL, da Constituição Federal. Tal garantia poderia, como trazido pelos autores, 

precipitadamente, levar à conclusão de que o complemento administrativo – que, no caso 

acima exposto, beneficiaria aqueles possuidores de depósitos cuja declaração não fosse mais 

exigível pela Circular posterior – deveria ser aplicado retroativamente. 

Esta conclusão, no entanto, carece de maiores considerações sobre a natureza, 

aparentemente transitória, da norma econômica complementadora. Muitas das normas 

reguladoras da economia possuem transitoriedade para que possam se adequar às 

peculiaridades do cenário econômico em constante mudança. Desta forma, a desnecessidade 

de declaração de determinado valor em certo momento reflete (ou deveria refletir) a 

                                                           
410 BANCO DO BRASIL. Circular n. 3.071, de 7 de dezembro de 2001. Estabelece forma, limites e condições 

de declaração de bens e de valores detidos no exterior por pessoas físicas ou jurídicas residentes, 

domiciliadas ou com sede no país. BRASIL. Receita Federal. Subsecretaria de Aduana e Relações 

Internacionais. Acordos para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal. 2018. Disponível em: 

http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/circ/2001/pdf/circ_3071_v2_P.pdf. Acesso em: 18 jul. 2017. 
411 BANCO DO BRASIL. Circular n. 3.071, de 7 de dezembro de 2001. Estabelece forma, limites e condições 

de declaração de bens e de valores detidos no exterior por pessoas físicas ou jurídicas residentes, 

domiciliadas ou com sede no país. Disponível em: 

http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/circ/2001/pdf/circ_3071_v2_P.pdf. Acesso em: 18 jul. 2017. 
412 SCHMIDT, Andrei Zenkner; FELDENS, Luciano. O crime de evasão de divisas: a tutela penal do sistema 

financeiro nacional na perspectiva da política cambial brasileira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 156.  
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realidade econômica do país – especificamente a necessidade de, naquele período, existir 

maior controle na política cambial ou o volume das reservas internacionais requerer maior 

atenção – que não necessariamente é a mesma realidade do período anterior, em que, de 

acordo com tal lógica, justificar-se-ia a exigência de declaração. 

Trata-se de lógica similar à aplicada no caso de leis excepcionais ou temporárias 

trazidas pelo art. 3º do Código Penal: da mesma forma, ainda que cessada a aplicação a casos 

concretos, a ilicitude da conduta no momento em que ela foi perpetrada justifica a 

continuidade da aplicação da norma a tais situações. A despeito da citada conclusão, em 

termos gerais, de não retroatividade do complemento administrativo, os autores advertem 

que nada impede que, em casos concretos, analise-se a ofensividade da conduta frente à nova 

regulamentação. O estudo do caso concreto seria necessário para a verificação da tipicidade 

material da conduta, com base no princípio da proporcionalidade. 

O “momento do crime e a situação posterior de acessoriedade administrativa” é 

trazida também por SILVEIRA413, que afirma que a Circular nº 3.181/03 praticamente 

anistiou situações pretéritas e questiona a eventual incidência posterior de alteração dos 

valores mínimos para que seja exigível a declaração. Para o autor414, a despeito da citada 

conclusão dos autores do Rio Grande do Sul, de que, em termos gerais, não há retroatividade 

do complemento administrativo benéfico ao réu, a situação do crime de evasão de divisas 

encaixar-se-ia naquela de necessidade de análise do caso concreto trazida por SCHMIDT e 

FELDENS, sendo certo que esta análise chegaria à conclusão de que a alteração posterior 

dos valores mínimos para declaração de depósitos no exterior benéfica ao réu configura 

hipótese similar à abolitio criminis e, portanto, deveria retroagir, vez que, do ponto de vista 

da política criminal, resta difícil afirmar a necessidade de pena para a conduta que, 

reconhecidamente, não lesiona o bem jurídico relacionado ao Sistema Financeiro Nacional. 

Sobre esta discussão, parece acertada a afirmação de que no momento em que a 

declaração de depósitos no exterior era exigida, havia (ou deveria haver) questões de ordem 

político-econômica que justificassem tal exigência. Desta forma, uma mudança de cenário, 

com a consequente alteração da norma extralegal não poderia retroagir à situação anterior. 

Isso porque – no sentido da argumentação trazida por SCHMIDT e FELDENS e por SILVA 

                                                           
413  SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. A criminalização da evasão de divisas: a questão do momento 

consumativo e a mudança de paradigmas. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São 

Paulo, v. 16, n. 60, p. 261-277, abr./jun. 2013. p. 268-274. 
414  SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. A criminalização da evasão de divisas: a questão do momento 

consumativo e a mudança de paradigmas. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, São 

Paulo, v. 16, n. 60, p. 261-277, abr./jun. 2013. p. 268-274. 

 



105 

 

 

SÁNCHEZ415 – não houve uma revaloração da conduta típica com a abolitio criminis, dada 

a nova realidade e a percepção social de que a conduta não mais possuiria dignidade penal. 

O que ocorreu, na verdade, foi uma mudança de circunstâncias (no caso econômicas) que 

levou à alteração dos parâmetros da complementação extralegal. 

2.3.3 Momento consumativo do delito 

Outro ponto debatido na doutrina especializada é a questão do momento 

consumativo do delito de evasão de divisas. BATISTA, em artigo dedicado ao tema416, 

expõe as diversas opiniões sobre o assunto, afirmando serem elas muitas vezes 

contraditórias. Para o autor, as contradições podem ser creditadas a três fatores: a recepção 

acrítica de estudos italianos sobre o delito correspondente naquele ordenamento jurídico; 

supervalorização do elemento especial do tipo subjetivo417 – que é trazido no caput pela 

expressão “com o fim de promover evasão de divisas do País” – e; desatenção conceitual 

com o núcleo do tipo objetivo. 

Inicialmente, BATISTA aponta que, ao contrário do texto brasileiro, a norma 

italiana previa expressamente a equiparação entre o crime tentado e consumado, sendo 

equivocados, portanto, quaisquer comentários sobre a legislação italiana incorporados ao 

contexto brasileiro sem esta devida observação. 

Por outro lado, a presença de elemento especial no tipo subjetivo também teria sido 

equivocadamente interpretada: afirmando que a análise da tipicidade subjetiva com o uso do 

elemento “com o fim de promover evasão de divisas do país” é importante para a aplicação 

do caput do art. 22 – que poderia ser afastada em casos de a operação de câmbio não 

autorizada objetivar a internalização de divisas ou a aquisição de dólares para o fim de 

                                                           
415 SILVA SÁNCHEZ, Jesus-María. Legislación penal socio-económica y retroactividad de disposiciones 

favorables: el caso de las “Leyes en Blanco”. Estudios Penales y Criminológicos, Santiago de Compostela 

[La Coruña], v. 16, p. 424-461, 1993. 
416 BASTISTA, Nilo. Consumação e tentativa no crime de evasão de divisas. In: SHECAIRA, Sérgio Salomão 

(org.). Estudos criminais em homenagem a Evandro Lins e Silva (Criminalista do Século). São Paulo: 

Editora Método, 2001. p. 249-255. 
417 Sobre o assunto, PRADO indica que o tipo subjetivo está representado pelo dolo através da consciência e 

vontade de efetuar operação de câmbio não autorizada, e pelo elemento subjetivo do injusto acima indicado. 

Quando se refere ao parágrafo único, o autor aponta estar presente apenas o dolo genérico consubstanciado 

na consciência e vontade de promover, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, 

a qualquer título, ou nele manter depósitos não declarados à repartição federal competente. PRADO, Luiz 

Regis. Direito Penal Econômico: ordem econômica, relações de consumo, sistema financeiro, ordem 

tributária, sistema previdenciário, lavagem de capitais, crime organizado. 3. ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 218-219. No mesmo sentido, MACHADO, Agapito. Crimes do 

colarinho branco: contrabando e descaminho. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 59. 
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investimento –, o autor conclui que tal elemento não deveria influenciar na verificação da 

consumação do delito. 

Por fim, o autor analisa o verbo “efetuar”, que tem grande influência para deslinde 

da questão. Utilizando-se de textos legais (o art. 318 do Código Eleitoral e o antigo art. 52 

da Lei de Contravenções Penais) que empregam o mesmo verbo, BATISTA o interpreta no 

sentido jurídico do termo, entendendo que restaria efetuada a operação de câmbio apenas 

com a realização do último ato de tal operação – que seria o recebimento da moeda comprada 

pelo agente. 

Desta forma, conclui o autor que, quanto ao caput do art. 22, haverá sempre a 

tentativa quando a operação de câmbio não houver sido efetuada, ou seja, quando não houver 

sido efetivamente realizada a troca de moeda; e que, a princípio, a consumação prescinde da 

materialização do elemento especial do tipo subjetivo, mas nas modalidades de operações 

em que o pagamento da moeda comprada seja feito no exterior, haverá a tentativa quando o 

pagamento não ocorrer. Por fim, optando por uma forma sintética, conclui o artigo com a 

afirmação de que a consumação do delito coincide com a consumação da operação de 

câmbio. 

TAVARES418, em relação ao delito previsto no caput rechaça o posicionamento de 

que a concretização da simples “operação de câmbio” traz a consumação do crime, 

independentemente a ocorrência da evasão419. O autor chama atenção para o fato de que a 

ocorrência do tipo exige a presença do elemento especial subjetivo do tipo que é a vontade 

de evadir, estampado expressamente no tipo legal. Para ele, o entendimento contrário e a 

falta de provas sobre a vontade do agente trariam grande discricionariedade ao juiz na análise 

sobre se a operação de câmbio foi efetuada para a evasão ou não – o que significaria a 

condenação ou absolvição do réu. 

                                                           
418 TAVARES, Fábio Antônio. O crime de evasão de divisas sob a ótica do Direito Penal Mínimo. São Paulo: 

LiberArs, 2015. p. 115. 
419 Neste sentido, MAIA afirma que o caput restará consumado apenas com a ocorrência da operação de 

câmbio, no entanto, em relação ao parágrafo único, admite a necessidade de que ocorra a efetiva saída de 

moeda ou divisa do país, o que ocorreria apenas quando são ultrapassadas as fronteiras do território 

nacional, sendo, portanto, cabível a tentativa. Possui, portanto, posicionamento similar ao de BATISTA, 

pois afirma que apesar de presente o elemento especial subjetivo do tipo, não há necessidade, para a 

consumação, que tal escopo seja efetivamente alcançado. MAIA, Rodolfo Tigre. Dos crimes contra o 

Sistema Financeiro Nacional: anotações à Lei Federal n. 7.492/86. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 133, 

135 e 137. Com o mesmo posicionamento, MACHADO, Agapito. Crimes do colarinho branco: 

contrabando e descaminho. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 59 e PRADO, Luiz Regis. Direito Penal 

Econômico: ordem econômica, relações de consumo, sistema financeiro, ordem tributária, sistema 

previdenciário, lavagem de capitais, crime organizado. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2009. p. 219. 
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Ainda sobre a consumação, o autor, apresentando a discussão na doutrina, entende 

se tratar no caput de crime material. Aqui, há o questionamento sobre se a simples realização 

da “operação de câmbio” bastaria para a configuração do tipo. É trazido que a própria 

operação é uma realidade material, mas questiona-se se sem a ocorrência da evasão seria 

possível a consumação do delito. E se a não exigência da evasão traria ao caput o aspecto de 

crime formal. 

Ainda que se afaste a necessidade da evasão, o autor defende se tratar de crime 

material – que admite a tentativa – pois mesmo a “operação de câmbio” pode não se 

concretizar. De qualquer forma, portanto, tratar-se-ia de crime material, ressalvada a posição 

do autor de que a consumação se daria apenas com a efetiva evasão. 

Dentro da discussão, TÓRTIMA e TÓRTIMA 420  criticam o uso, no parágrafo 

único, do conceito territorial de saída de divisas do território brasileiro. De fato, apesar da 

presença massiva, como apontado pelos autores421, de experts em Economia e Finanças no 

grupo de trabalho encarregado da elaboração do texto legal, utilizou-se a expressão “saída 

de moeda ou divisa para o exterior”, que não reflete a realidade de grande parte das operações 

cambiais realizadas com o fim de envio de valores ao exterior. 

Primeiramente, os autores apontam que o termo ignora o fato de que as divisas em 

reserva se encontram depositadas em bancos estrangeiros no exterior, não havendo como, 

portanto, ocorrer a saída física ou efetiva de tais recursos422. Outro ponto importante para o 

questionamento do termo é a operação conhecida como dólar cabo, em que os “doleiros” 

mantêm contas em bancos situados no exterior para a compensação, também no exterior, de 

valores depositados no Brasil. Não há, portanto, qualquer entrada ou saída de valores das 

fronteiras nacionais. 

Trata-se, assim, de total falta de conexão com a realidade do mercado de câmbio a 

tipificação de saída de moeda ou divisa para o exterior, o que poderia, em uma interpretação 

literal – em respeito aos princípios da legalidade e taxatividade – levar à inaplicabilidade da 

norma. 

                                                           
420 TÓRTIMA, José Carlos; TÓRTIMA, Fernanda Lara. Evasão de divisas: uma crítica ao conceito territorial 

de saída de divisas contido no parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009. p. 31-36. 
421 TÓRTIMA, José Carlos; TÓRTIMA, Fernanda Lara. Evasão de divisas: uma crítica ao conceito territorial 

de saída de divisas contido no parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009. p. 3. 
422 TÓRTIMA, José Carlos; TÓRTIMA, Fernanda Lara. Evasão de divisas: uma crítica ao conceito territorial 

de saída de divisas contido no parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009. p. 32. 
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Apontam os autores 423  que, em desrespeito ao princípio da legalidade, a 

jurisprudência tem adotado o posicionamento de que, mesmo sem a saída física de moedas 

ou divisas, restaria configurado o delito do art. 22, caput, em situações como as acima 

descritas. Reconhecem, contudo, que o entendimento contrário iria tornar o texto legal letra 

morta, frente à realidade do mercado cambial paralelo e mesmo o oficial. 

Neste cenário, concluem424 que há a fixação inadvertida do momento consumativo 

do crime a transposição das fronteiras do país, o que só ocorre com o transporte do numerário 

físico – em volume totalmente irrelevante comparado à operações cambiais em que há a 

transferência escritural do dinheiro ao exterior425. 

Expostos alguns dos posicionamentos doutrinários, entende-se que o delito previsto 

no caput do art. 22 se consuma com a concretização da operação de câmbio que, nos moldes 

como é feita atualmente, pode ser iniciada, mas não finalizada, admitindo-se, portanto, a 

tentativa. Desta forma, apesar de ser importante para a análise da tipicidade da conduta, a 

efetiva evasão de divisas não seria necessária para a concretização do delito, apesar de que, 

em muitos casos – como o apontado por BATISTA426 – os momentos serão coincidentes. 

Por outro lado, quanto à primeira parte do parágrafo único, compreendem-se os 

apontamentos de TÓRTIMA e TÓRTIMA sobre a literalidade da lei e a necessidade de 

respeito ao princípio da legalidade, reconhecendo que a consumação do delito deveria ser 

relacionada à efetiva saída de moedas e divisas pelas fronteiras nacionais, ainda que isso 

leve à baixíssima aplicabilidade do dispositivo nesta modalidade. 

Por fim, quanto à segunda parte do parágrafo único, entende-se que se trata de crime 

de mera conduta 427 , e que, portanto, consuma-se com a manutenção de depósitos não 

declarados, como já trazido por BATISTA428. No entanto, com a regulamentação do tipo 

                                                           
423 TÓRTIMA, José Carlos; TÓRTIMA, Fernanda Lara. Evasão de divisas: uma crítica ao conceito territorial 

de saída de divisas contido no parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009. p. 35. 
424 TÓRTIMA, José Carlos; TÓRTIMA, Fernanda Lara. Evasão de divisas: uma crítica ao conceito territorial 

de saída de divisas contido no parágrafo único do art. 22 da Lei n. 7.492. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009. p. 72-73. 
425 Apesar da contraditória aplicação pela jurisprudência do tipo penal a casos em que não ocorre a transposição 

de valores pelas fronteiras brasileiras. 
426  BATISTA, Nilo. Consumação e Tentativa no Crime de Evasão de Divisas. In: SHECAIRA, Sérgio 

Salomão (org.). Estudos Criminais em Homenagem a Evandro Lins e Silva (Criminalista do Século). São 

Paulo: Editora Método, 2001. 
427  MAIA aponta que o tipo objetivo é de mera conduta, permanente e habitual, por força das próprias 

características da ação incriminada (manter). MAIA, Rodolfo Tigre. Dos crimes contra o Sistema 

Financeiro Nacional: anotações à Lei Federal n. 7.492/86. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 139. 
428 BATISTA, Nilo. Consumação e Tentativa no Crime de Evasão de Divisas. In: SHECAIRA, Sérgio Salomão 

(org.). Estudos Criminais em Homenagem a Evandro Lins e Silva (Criminalista do Século). São Paulo: 

Editora Método, 2001. p. 250. 

 



109 

 

 

penal pelo Banco Central do Brasil, que fixou data certa para que se declarem depósitos no 

exterior, como acima exposto, a consumação irá ocorrer apenas com a manutenção e não 

declaração de ativos detidos na data-base para a constatação dos valores trazida pela 

norma429. 

2.4 CONCLUSÃO: ILEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DA 

EVASÃO DE DIVISAS 

Do até aqui exposto, verifica-se que o ponto chave para a análise da legitimidade 

da tutela penal exercida por determinada norma seria identificar o bem jurídico por ela 

protegido para que, a partir daí, verifique-se a dignidade deste bem jurídico como merecedor 

de tutela penal, sem perder de vista a função subsidiária do Direito Penal. 

Assim, identificadas as reservas cambiais internacionais como alvo de parte da 

proteção penal exercida pelo art. 22 da Lei nº 7.492/86, necessário agora que se estabeleça 

sua legitimidade como bem jurídico alvo de tutela penal ou se, ante o já defendido ao longo 

deste capítulo, tratou-se de expansão indevida do Direito Penal Econômico para âmbitos que 

seriam mais adequadamente tratados por outro ramo do Direito. Deixa-se a análise da 

legitimidade da tutela de bem jurídico de natureza tributária pela parte final do dispositivo 

legal, para o capítulo conclusivo deste estudo, vez que ali será analisada a tutela penal deste 

e serão apresentadas propostas para sua manutenção ou alteração. 

A edição da Lei nº 7.492/86 inseriu-se num contexto de expansão do Direito Penal, 

da qual o Direito Penal Econômico foi um dos principais exemplos. Conforme se explorou 

ao longo deste capítulo, a identificação de bens jurídicos supraindividuais relacionados à 

ordem econômica fez com que proliferassem tipos penais que propunham sua tutela frente à 

aparente importância da manutenção do modelo socioeconômico defendido pelo Estado e 

da confiança da sociedade neste modelo. 

                                                           
429 TÓRTIMA, José Carlos; TÓRTIMA, Fernanda Lara. Evasão de divisas: uma crítica ao conceito territorial 

de saída de divisas contido no parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009. p. 52-53; SCHMIDT, Andrei Zenkner; FELDENS, Luciano. O crime de evasão de 

divisas: a tutela penal do sistema financeiro nacional na perspectiva da política cambial brasileira. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 179; ARAÚJO, Marina Pinhão Coelho. O crime de evasão de divisas e a 

relevância penal na manutenção de valores no exterior. Boletim IBCCRIM. São Paulo, v. 21, n. 242, p. 14-

15, jan. 2013. p. 15. E COSTA, Helena Regina Lobo da. A interpretação do STF sobre o crime de Evasão 

de Divisas. In: SILVEIRA, Renato de Mello Jorge (coord.). Crônicas franciscanas do mensalão: 

comentários pontuais do julgamento da ação penal n. 470, junto ao STF, pelos Professores de Direito Penal 

da Universidade de São Paulo (USP). São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 137-138. Ressalvado aqui também 

o entendimento defendido de que o órgão destinatário da declaração devida é o Banco Central do Brasil. 
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No entanto, como também aqui defendido, a identificação de novos bens jurídicos, 

notadamente os supraindividuais, deve ser limitada para que não se afaste dos princípios 

basilares do Direito Penal – notadamente sua subsidiariedade. Isso porque o Direito Penal 

expandido continua a trabalhar com sanções de privação de liberdade, não sendo justificável, 

assim, num Estado Democrático de Direito, que se aceitem novas e expansivas diretrizes 

para sua aplicação. 

É verdade que o Direito Penal Econômico – como parte deste movimento de 

antecipação da tutela penal – utiliza técnicas inovadoras430 para atingir seus objetivos de 

política criminal e que, em defesa da efetividade deste ramo do Direito Penal, inviável que 

não se reconheça a legitimidade destas técnicas. 

A partir de todas as características aqui expostas, é possível compreender os 

posicionamentos críticos às mudanças introduzidas pela evolução da sociedade com a 

identificação de novos bens jurídicos ao Direito Penal. Entretanto, considera-se que existem 

mecanismos que podem auxiliar na manutenção da legitimidade do Direito Penal e, ao 

mesmo tempo, garantir que ele seja eficiente na proteção de bens jurídicos essenciais a essa 

nova organização social. 

Voltando aos limites, a identificação de novos bens jurídicos não pode ser feita sem 

prévia reflexão, vez que não se pode perder de vista que outros ramos do direito podem ser 

igualmente utilizados (ou até de forma mais adequada) como medida interventora em 

comportamentos indesejados pela sociedade. Assim, poderiam ser evitadas expansões 

ilegítimas do Direito Penal, que acarretariam sua desnaturalização como instrumento 

subsidiário de tutela de bens jurídicos e, ainda, não trariam qualquer resultado positivo431 à 

luta contra a criminalidade. 

A não observância destes limites, por outro lado, com a expansão desenfreada do 

Direito Penal Econômico, faria com que se perdesse definitivamente sua credibilidade 

social, convertendo-o em instrumento de política (econômica) com função meramente 

simbólica432, o que parece ocorrer com o delito aqui em estudo. 

                                                           
430 Como a utilização de tipos de perigo abstrato e a própria proliferação de bens jurídicos supraindividuais. 
431 Neste sentido, Guilherme Gouvêa de FIGUEIREDO critica a política legislativa brasileira, afirmando que o 

legislador teria se esquecido de mandamentos político-criminais que buscam restringir a intervenção penal 

e ainda garantir efetividade da execução da pena do ponto de vista preventivo geral e especial. Os erros do 

legislador dariam origem a legislações extravagantes – notadamente de Direito Penal Econômico – aptas 

apenas a censurar fatos e não seus autores, vez que não geram penalidades in concreto. FIGUEIREDO, 

Guilherme Gouvêa de. Direito penal secundário, inflação legislativa e white-collar crimes. Revista Brasileira 

de Ciências Criminais, São Paulo. v. 18, n. 87, p. 298-343, nov./dez. 2010. p. 298-343. 
432 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Bem jurídico-penal. São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 220. 
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Trazendo a reflexão para o delito de evasão de divisas, tem-se o bem jurídico 

identificado como reservas cambiais internacionais, o que se insere no âmbito de proteção 

do Direito Penal Econômico em seu sentido mais ampliado, com a tutela de um modelo 

socioeconômico adotado, em especial quando analisado o cenário da década de oitenta 

exposto no primeiro capítulo deste estudo. 

Entende-se, assim, que a proteção penal às reservas internacionais foi utilizada 

como instrumento de política econômica para reforçar um controle que já se desenhava no 

âmbito do direito administrativo. O rígido controle cambial exercido à época acabou por ser 

reforçado por meio da ameaça penal, o que não pode ser considerado um uso legítimo da 

ultima ratio do direito. 

Além disso, a análise da lesividade das condutas tipificadas pelo art. 22 ao 

mencionado bem jurídico também reforça esta conclusão: tal dispositivo descreve 

comportamentos que, individualmente considerados, no mais das vezes, não representam 

perigo especialmente relevante, de modo que somente se poderia chegar à efetiva ofensa ao 

bem jurídico quando imaginado hipotético conjunto de comportamentos. 

Trata-se do chamado “delito de acumulação”, apontado por BECHARA como 

massivamente presente no Direito Penal característico da sociedade de risco433. Conforme 

descrito por SOUZA, a cumulatividade delitiva é a: 

[...] punição criminal a condutas que são de per se incapazes de afetação a 

interesses jurídico-penais, mas que, por critérios político-criminais, são 

vedadas, uma vez que sua prática disseminada exponencial denotaria abalo 

(por dano ou por perigo) a um determinado bem jurídico434. 

A discussão sobre condutas individualmente inofensivas ao bem jurídico tutelado 

pela norma penal, mas que, repetidas em larga em escala, poderiam representar uma ameaça 

ao interesse tutelado foi inicialmente desenvolvida por Joel Feinberg em 1984 em artigo 

denominado “What if everybody did it?”435. Já a expressão “delitos de acumulação” foi 

empregada pela primeira vez em 1986 por Lothar Kuhlen, que tratou de forma semelhante 

as condutas acima descritas no âmbito do Direito Penal Ambiental. 
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A criminalização desta sorte de condutas se justificaria, resumidamente, sob dois 

aspectos: o aspecto do dano cumulativo como um dano coletivo danoso à ordem social 

resultante da soma de micro-lesões em massa436; e o aspecto moral, que afirma que a ação 

individual, mesmo que inofensiva, carrega em si um desvalor moral decorrente da violação 

de deveres de solidariedade437, levando à caracterização do autor como um free-rider, ou 

seja, um indivíduo que se aproveita de vantagem gerada pelo fato de que outros indivíduos 

respeitam as regras impostas e, consequentemente, contribuem para a preservação de um 

bem coletivo ao mesmo tempo em que ele próprio não o preserva438. 

Tais justificativas para a aceitação dos delitos de acumulação bem como o próprio 

conceito deste tipo de delito sofrem, desde seu surgimento, diversas críticas, sobretudo em 

razão da falta de lesividade das condutas quando analisadas individualmente, da ausência de 

culpabilidade dos agentes e da falta de proporcionalidade entre a conduta e a sanção penal 

prevista439. Além disso, as justificativas apresentadas mostram-se inclusive inconciliáveis 

entre si, pois abordam um problema sob duas realidades distintas440: para que se tenha um 

dano cumulativo necessário seria que a conduta inofensiva fosse massivamente reproduzida, 

ao passo que, no caso de haver tal repetição de condutas, não haveria como se falar em 

desvalor moral da conduta, pois a reprodução em massa de determinado comportamento 

revela que não há uma cooperação na comunidade apta a qualificar o autor da conduta como 

um free-rider egoísta441. 

As críticas têm razão de ser: após a identificação do bem jurídico tutelado pela 

norma, num contexto de intervenção penal mínima, é necessário que se analise a ofensa 

perpetrada pela conduta àquele bem jurídico442, ou seja, deve-se observar se há “relevante 
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afetação do interesse protegido”443 de modo a respeitar o princípio da ofensividade. Além 

disso, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da culpa, mostra-se impositivo 

que a medida da restrição corresponda à medida da lesão ao bem jurídico tutelado, sendo 

certo que não se pode ameaçar com a restrição à liberdade quando não há violação 

significativa a bem jurídico relevante444 e que a pena não deve ultrapassar o limite da culpa, 

pois punir o agente de forma desproporcional ou independentemente de sua culpa 

significaria tratá-lo como um meio de “persecução de fins alheios, meramente preventivos, 

e não como um fim, violando, dessa forma a sua dignidade”445. 

A despeito destes argumentos, há autores que defendem a intervenção penal quanto 

aos delitos de acumulação. Estes não negam as dificuldades acima apontadas, mas 

apresentam razões de ordem político-criminal para justificar a tutela penal446. Neste sentido 

é o posicionamento de SILVA SÁNCHEZ, FIGUEIREDO DIAS, TIEDMANN e, na 

doutrina brasileira, D’ÁVILA e BOTTINI. 

O autor espanhol, apesar de considerar que a construção dos delitos de acumulação 

lesa os princípios da culpabilidade e ofensividade, entende que sua manutenção sob o 

guarda-chuva do direito penal é necessária para fins de motivação e comunicação com os 

cidadãos, desde que a eles não sejam cominadas penas restritivas de liberdade447. Já o autor 

português discute a questão sob o ponto de vista do direito penal ambiental e defende que o 

uso do Direito Penal se justificaria ante a “necessidade de contenção de riscos globais e 

preservação das futuras gerações”448. Também dentro do direito penal ambiental, o autor 

alemão entende que os riscos a que o meio ambiente está sujeito não poderiam ser 
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compreendidos nem de forma aproximada e, assim sendo, os medos ai envolvidos 

justificariam a tutela penal449. 

Por fim, na doutrina brasileira, D’ÁVILA propõe que se analise a relevância da 

conduta dentro de seu contexto real para se aferir a cumulatividade, dando como exemplo o 

caso do crime de poluição, no qual se deveria tolerar menos poluição em determinada área 

de acordo com seu grau de poluição já existente450. BOTTINI, por sua vez, defende a 

manutenção da tutela penal “[...] quando estiver presente a periculosidade da conduta e, 

especialmente, quando a repetição da atividade é perpetrada pelo mesmo agente”451. 

BECHARA452 nega os argumentos acima elencados e defende a inadequação do 

Direito Penal para tratar dos delitos de acumulação. Isso porque, por critério teleológico, os 

delitos de acumulação seriam incompatíveis com as finalidades do Direito Penal, vez que 

este busca “[...] a proteção de bens jurídico-penais em casos concretos, a partir dos critérios 

de ofensividade e de culpabilidade”453. 

A demonstrada ausência de lesividade e também de culpabilidade nas condutas 

consideradas de forma individual – como deve ser feita a análise num Direito Penal 

garantista e coerente com o Estado Democrático de Direito – retirariam a legitimidade do 

Direito Penal para intervir nos delitos de acumulação. SOUZA454, em específico quanto ao 

Direito Penal Econômico, conclui que, apesar de a teoria dos delitos cumulativos parecer ser 

cabível como justificativa para a “tutela penal econômica de cunho antecipatório”, tal 

preceito não se mostra compatível com um Direito Penal liberal, que deve ser: “[...] escorado 

na proteção a um bem jurídico essencial para a coexistência social, bem como da 
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fundamentação nos princípios da ofensividade, da proporcionalidade e da culpabilidade, 

critérios limitadores da incidência repressiva”455. 

Frente à inadequação do Direito Penal, os delitos de acumulação seriam mais bem 

tratados pelo Direito Administrativo, vez que as sanções por ele aplicadas não necessitam, 

obrigatoriamente, ser direcionadas a condutas ofensivas a bens jurídicos456. A utilização do 

Direito Penal para tal sorte de condutas parece ser mais um dos resultados do raciocínio de 

que apenas este ramo do direito é apto a inibir condutas indesejadas. Mais uma vez parece-

se esquecer que o Direito Penal deve ser utilizado apenas como ultima ratio e que o 

ordenamento jurídico possui outros instrumentos para inibição de condutas. Poder-se-ia, 

assim, tutelar tais comportamentos, mas sem se ter uma ruptura do Direito Penal, evitando 

sua administrativização457 e flexibilização de seus princípios basilares que são conquista da 

maior importância para a manutenção do Estado Democrático de Direito458. 

Ao que parece, a evasão de divisas se encaixa perfeitamente em tal conceito: a 

proteção das reservas internacionais brasileiras – nas quais se inserem as divisas – apenas 

pode ser justificada na hipotética ocorrência de saída massiva de divisas, seja através de 

operações de câmbio, seja pelas fronteiras nacionais. Desta forma, a ofensa ao bem jurídico 

a que se visa proteger pelo art. 22 da Lei nº 7.492/86 apenas se mostraria presente quando 

imaginado um acúmulo de comportamentos prejudiciais às reservas internacionais do país. 

Sob tal ponto de vista, estariam preenchidas, no caso da evasão de divisas, duas 

exigências apontadas por BECHARA – ao citar autores que admitem a tutela penal dos danos 

cumulativos – para que seja legítima a punição de comportamentos de acumulação459: a) o 

comportamento acumulativo pode ser considerado portador de danosidade social suficiente, 

vez que a hipótese dos efeitos cumulativos, nos anos oitenta, era razoavelmente realista e b) 
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há limitação normativa à colaboração social, fundada na constatação de que o dever de 

cooperação não pode ser igualmente exigido para todas as pessoas – vez que, das pessoas 

que operam no mercado de câmbio, é aceitável exigir-se conhecimento de normas técnicas. 

A incompatibilidade do combate a ilícitos cumulativos com os preceitos do Direito 

Penal, assim, parece impor que a tutela das reservas cambiais seria mais bem efetivada por 

outro ramo do direito, qual seja, o Direito Administrativo, vez que este se mostra compatível 

com a sanção desta sorte de condutas. A dignidade do bem jurídico como alvo da tutela penal 

deve ser aspecto de primordial importância para a análise da legitimidade do tipo penal e, 

no caso da evasão de divisas, não se vê respeitado tal critério. 
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3 A NOVA CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME 

DE EVASÃO DE DIVISAS INSERIDA PELA LEI Nº 13.254/16 

No dia 14 de janeiro de 2016 foi publicada no Diário Oficial da União a Lei nº 

13.254/16, que: “Dispõe sobre o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária 

(RERCT) de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados ou declarados 

incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou 

domiciliados no País”. 

O diploma foi reconhecido por alguns como uma Lei de repatriação de bens no 

exterior que não houvessem sido declarados às autoridades fiscais. No entanto, como se 

depreende do texto legal, não se impõe ali o repatriamento destes ativos em situação 

irregular, mas sim se propõe sua legalização, ficando à escolha do indivíduo sua 

reinternalizacão ou não460. 

Em resumo, a Lei nº 13.254/16 instituiu prazo para que aqueles que desejassem 

legalizar seus recursos, bens ou direitos de origem lícita, adimplindo com suas obrigações 

tributárias em troca de benefícios de ordem tributária e penal, pudessem fazê-lo, mediante a 

entrega de uma declaração – a Declaração de Regularização Cambial e Tributária 

(DERCAT) – e o pagamento do montante devido, conforme estabelecido pela própria Lei. 

Este regime, como já contextualizado neste estudo, foi inserido no ordenamento 

jurídico brasileiro como medida adotada pelo governo para aumento de sua arrecadação, na 

tentativa de obter maiores recursos frente à crise fiscal que se instalou no país nos últimos 

anos. Quando da edição da Lei, argumentou-se que seu potencial arrecadatório poderia 

oscilar entre 80 e 160 bilhões de reais, tendo em vista a existência de aproximadamente 400 

bilhões461 de dólares americanos mantidos no exterior462 . Os resultados da arrecadação 

mostraram-se mais modestos que o previsto: após o fim do primeiro prazo para adesão ao 
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programa – primeira fase – foram arrecadados 46,8 bilhões de reais entre imposto e multa 

pagos463. Já após a segunda fase – que teve um rendimento bastante abaixo do esperado – 

foram arrecadados 1,61 bilhão de reais, frente a 13 bilhões inicialmente previstos464. 

A Lei procurou, assim, “[...] desenvolver incentivos para a declaração voluntária de 

ativos lícitos no exterior, especialmente concedendo a anistia penal para estimular a 

repatriação”465 em busca de uma recomposição da base tributável brasileira num momento 

de crise fiscal. Nos próximos tópicos serão abordados alguns dos principais aspectos deste 

diploma legal e do regime por ele instituído. Isso porque ele se mostra de especial 

importância ao objeto do presente estudo, vez que, dentre os benefícios penais que se 

ofereceu àqueles que aderiram ao programa, estava a oportunidade de se obter a extinção da 

punibilidade de possíveis crimes praticados durante o envio e manutenção dos ativos a serem 

regularizados. 

Dentre estes crimes, estava o de evasão de divisas, que, assim, poderia ter sua 

punibilidade extinta através da mera entrega da declaração exigida pelo programa e 

pagamento dos valores referentes a tributos e multa também exigidos. Como se verá, a 

possibilidade de extinção da punibilidade de crimes pelo adimplemento de obrigações 

tributárias não é exatamente uma novidade no ordenamento jurídico brasileiro. No entanto, 

pela primeira vez esta opção é aberta também a crimes supostamente estranhos ao Direito 

Penal Tributário. 

Assim, buscar-se-á aqui a apresentação do Regime Especial de Regularização 

Cambial e Tributária (RERCT), em especial no que concerne a sua natureza penal e 

relacionada à evasão de divisas, bem como a análise do histórico da admissão, no 

ordenamento jurídico pátrio, do pagamento do tributo como causa de extinção da 

punibilidade de crimes tributários, para que se possa, em seguida, expor como todos estes 

fatores influenciam na tutela penal exercida pelo art. 22, da Lei nº 7.492/86. 

                                                           
463 MARTELLO, Alexandro. Arrecadação com repatriação somou R$ 46,8 bilhões, abaixo do previsto. G1, 

Rio de Janeiro, 7 set. 2016. Economia. Disponível em: 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/11/arrecadacao-com-repatriacao-somou-r-468-bilhoes-

abaixo-do-previsto.html. Acesso em: 22 out. 2018. 
464 MARTELLO, Alexandro. Segunda fase do programa de repatriação arrecada R$ 1,61 bilhão, abaixo do 

previsto. G1, Rio de Janeiro, 3 ago. 2017. Economia. Disponível em: 

https://g1.globo.com/economia/noticia/segunda-fase-do-programa-de-repatriacao-arrecada-r-161-bilhao-

abaixo-do-previsto.ghtml. Acesso em: 22 out. 2018. 
465 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 304. 

 



119 

 

 

3.1 CONTEXTO DE INSERÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE 

REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

Inicialmente, o Congresso Nacional debateu466 sobre a introdução de um regime de 

regularização de ativos de brasileiros no exterior no âmbito da Comissão Parlamentar de 

Inquérito do Senado Federal que investigou eventuais irregularidades na abertura de contas 

em nome de brasileiros no banco HSBC na Suíça467. Posteriormente, o assunto ganhou 

importância, com a constatação de que a efetiva implementação de um regime nestes moldes 

poderia auxiliar no aumento arrecadatório do governo468, que tanto buscava estratégias para 

melhorar sua complicada situação fiscal, conforme amplamente exposto no primeiro 

capítulo deste estudo. 

O movimento brasileiro, no entanto, não é isolado. Ele espelha diversos regimes de 

regularização de capitais já implementados em países como Alemanha, México, Canadá, 

Estados Unidos, Reino Unido, Espanha e Índia, que introduziram em seu ordenamento estes 

programas de regularização de ativos durante as duas primeiras décadas no século XXI, 

sempre com a oferta de benefícios àqueles que resolvessem aderir à proposta de 

legalização469. 

Conforme já introduzido, esta tendência internacional em muito se deve ao 

desenvolvimento do também já apresentado Fisco Global, em que cada vez mais se tem a 

transparência como regra e o sigilo bancário como exceção. Neste contexto, os programas 

de “Offshore Voluntary Disclosure” mostram-se como uma oportunidade aos indivíduos 
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Paulo: Noeses, 2016. p. xvii. 

 



120 

 

 

para que legalizem seus ativos, antes que a nova configuração do sigilo bancário 

internacional possa atingi-los470. 

Assim, o principal objetivo desses programas é “[...] garantir o arrependimento 

eficaz por parte do contribuinte, privilegiar a transparência, a moralidade e o cooperative 

compliance [...]”471, além de, é claro, aumentar a arrecadação estatal. No entanto, esta busca 

com fins arrecadatórios não pode ser cega, mas tem o dever de identificar se os ativos que 

se pretende regularizar são oriundos de práticas lícitas ou não. 

Isso porque não seria juridicamente válido e nem moralmente aceitável472 que tais 

programas fossem utilizados para a regularização de ativos oriundos de atividades ilícitas, 

facilitando a lavagem de capitais. Além disso, a não colocação deste limite de “qualidade” 

dos ativos a serem regularizados seria frontalmente contrária ao combate internacional ao 

tráfico de drogas, terrorismo e lavagem de capitais – agendas estas encampadas pela OCDE 

antes mesmo de a organização se dedicar à evasão de valores 473  –, uma vez que a 

regularização de ativos cuja origem fosse de duvidosa licitude transformaria a própria Lei 

em instrumento de lavagem de capitais474. 

Esta nova forma de integração entre as administrações tributárias dos países faz 

com que seja necessária a criação de uma nova forma de interação entre contribuintes e 

agentes estatais475, vez que o universo de paraísos fiscais e rígido sigilo bancário parece ter 

ficado para trás. Por esse motivo, FERREIRA NETO e PAUSEN identificam a Lei nº 

13.254/16 como um instrumento de transição entre a antiga ordem mundial, marcada pela 
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“[...] intensa e irrestrita proteção ao sigilo de dados fiscais dos particulares [...]”476 e a nova, 

caracterizada pela “[...] colaboração internacional entre Entes Governamentais [...]”477 que 

pretende acabar gradualmente com as possibilidade para particulares obterem vantagens 

fiscais injustas e indevidas. 

Assim, a possibilidade de regularização dos ativos no exterior com o oferecimento 

de benefícios seria uma espécie de ponte para que os indivíduos – que jamais imaginaram 

uma integração tão grande entre Estados no combate contra a evasão fiscal – pudessem se 

adaptar ao novo contexto jurídico e internacional, sem que isso causasse rupturas abruptas, 

o que geraria insegurança jurídica para a sociedade478. 

Nesse sentido, os autores também identificam o diploma normativo como uma 

oportunidade para os contribuintes regularizarem seus ativos no exterior com a obtenção de 

benefícios – que serão detalhados adiante – antes que esta nova ordem mundial esteja 

plenamente em vigor479; como uma lei de perdão, vez que buscaria a “[...] restauração da 

ordem por meio de uma cura dos erros cometidos no passado, assumindo assim uma função 

quase catártica”480; e uma lei de risco481, pois exige daqueles que querem aproveitar a 

oportunidade em busca de um perdão, a revelação da manutenção dos ativos no exterior, o 

que os expõe totalmente a uma investigação quanto à origem destes ativos482. 

Identifica-se, portanto, que a edição da Lei nº 13.254/16 buscou alinhar o país aos 

“[...] padrões internacionais de intercâmbio de informações bancárias [...]”483, que fizeram 

nascer uma nova realidade global de transparência e contribuição entre países para evitar a 
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erosão de sua base tributária ocorrida com a transferência de ativos de seus nacionais para 

países identificados como paraísos fiscais. De fato, o maior apelo para a adesão dos 

particulares ao programa é a perspectiva de que, se antes eles imaginavam que seus recursos 

estavam “protegidos” em países com sigilo bancário inabalável, agora irão conviver num 

mundo de compartilhamento de informações intenso e automático. 

Por isso, sua aposta na não descoberta destes recursos se mostra mais fraca, o que 

faz com que a proposta oferecida pelo governo se mostre vantajosa. Nesse sentido, TORRES 

defende que o RERCT é uma oferta vantajosa aos contribuintes e também positiva ao Estado, 

pois possibilitaria a recomposição da riqueza nacional, propiciando: “[...] confiança e 

segurança jurídica na proteção dos sigilos bancário e fiscal, bem como certeza jurídica 

quanto aos efeitos de extinção da pretensão punitiva e da definitividade das obrigações 

patrimoniais e formais envolvidas com a adesão e declarações”484. 

Assim, é fato que o diploma legal oferece aos aderentes a seu programa benefícios 

de ordem penal e tributária. Por oferecer tais benefícios, há que se identificar que a norma 

possui natureza hibrida485 , possuindo natureza penal486  na parte que estabelece nova e 

transitória causa de extinção da punibilidade a determinados crimes – dentre eles o do art. 

22, da Lei nº 7.492/86 – e natureza tributária ao oferecer uma oportunidade de transação487 

para extinção dos créditos tributários relativos a tributos federais com benefícios. 

Definido o contexto nacional e internacional de introdução do RERCT no 

ordenamento jurídico brasileiro, fica claro que a Lei nº 13.254/16 foi editada tendo como 

pilares principais a necessidade de arrecadação fiscal destinada à União, Estados e 

Municípios e a de adequação ao padrão global de troca de informações488. 
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3.2 PRINCIPAIS ASPECTOS DO DIPLOMA LEGAL 

A Lei nº 13.254/16 estabeleceu que aqueles que desejassem aderir ao regime de 

regularização de capitais ali proposto deveriam fazê-lo até o dia 31 de outubro de 2016. A 

delimitação de um prazo certo e relativamente próximo à publicação da Lei – ocorrida no 

dia 14 de janeiro de 2016 – reforçam a ideia de oportunidade e perdão que permeia a edição 

do diploma legal, conforme anteriormente exposto. 

Para que a concessão de benefícios àqueles que praticaram condutas ilícitas não 

ganhasse conotação de prêmio a infratores da ordem jurídica, era fundamental que a benesse 

fosse aplicada apenas em período determinado e que não fosse uma oportunidade renovada 

corriqueiramente, para que não se incentivassem práticas ilícitas. Surpreendeu, assim, a 

edição da Lei nº 13.428/17 – publicada no Diário Oficial da União em 31 de março de 2017 

– que alterou dispositivos da Lei original de instituição do RERCT justamente para abrir 

novo prazo de adesão ao programa por 120 (cento e vinte) dias, autorizando que ela fosse 

realizada até o dia 31 de julho de 2017, e alterar a data-base dos ativos mantidos no exterior 

a serem declarados: ao invés de utilizar a data-base de 31 de dezembro de 2014, como na 

Lei nº 13.254/16, a Lei 13.428/17 autorizou que fossem regularizados ativos mantidos até a 

data-base 30 de junho de 2016489. 

É verdade que esta nova oportunidade de adesão ao RERCT alterou parte dos 

benefícios concedidos aos aderentes: na primeira fase, os contribuintes deveriam aderir ao 

programa com o pagamento de 15% (quinze por cento) do valor a ser regularizado a título 

de pagamento de imposto de renda e 100% (cem por cento) do valor deste tributo a título de 

multa, sendo excluídos todos os valores de multas de mora, ofício e isoladas que incidiriam, 

normalmente, sobre esses ativos; já na segunda fase, manteve-se a alíquota de 15% a título 

de imposto de renda, mas definiu-se que a multa aplicável seria de 135% (cento e trinta e 

cinco por cento) do imposto devido, o que gerou maior dispêndio ao aderente. No entanto, 

os principais benefícios advindos da adesão ao RERCT, sem dúvida, são os benefícios 

penais, que preveem a extinção da punibilidade de diversos crimes elencados na Lei 

relacionados à manutenção de valores no exterior e foram integralmente mantidos na 

segunda fase do programa. 
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Assim, parece que o governo federal preferiu ignorar o possível incentivo àqueles 

que enviam irregularmente ativos ao exterior, na esperança de que haja nova fase de adesão 

ao RERCT para garantir – ou tentar garantir – seus anseios arrecadatórios, já que, antes de 

iniciada a segunda fase, havia a expectativa de grande aderência – o que, ao final, não se 

concretizou. 

Esta expectativa não atendida pode ter se dado em razão de que, comparativamente, 

o programa brasileiro mostrou-se menos vantajoso do ponto de vista econômico do que 

aqueles implementados por outros países. Análise apresentada por BOSSA490 mostra que, 

quando analisados os regimes de voluntary disclosure implementados por Alemanha, Itália, 

Estados Unidos, Chile, Turquia, Grécia e Brasil, pode-se concluir que quanto menor a 

alíquota do tributo a ser pago sobre o montante total regularizado maior foi a tendência de 

adesão. Neste cenário, o Brasil fugiu à regra dos demais países analisados, pois seu programa 

de regularização previu custos comparativamente maiores e mostrou-se pouco atrativo do 

ponto de vista econômico, impondo o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor 

regularizado a título de obrigações tributárias491. 

Além disso, do ponto de vista penal, a concessão de benefícios – notadamente a 

anistia a diversos crimes – mostrou-se de segurança jurídica duvidosa. Isso porque, apesar 

de o texto legal prever que a declaração de regularização não poderia ser utilizada como 

único indício ou elemento para efeitos de expediente investigatório ou procedimento 

criminal, as garantias apresentadas, seja no texto legal seja por autoridades como a Receita 

Federal do Brasil, não se mostraram satisfatórias. 

Esta insuficiência de garantias fez com que muitos ficassem receosos sobre 

possíveis investigações iniciadas a partir da declaração de ativos no exterior492. Isso porque 

a simples afirmação de que a declaração não seria utilizada como único indício para início 

de investigações criminais – em especial sobre a origem dos recursos regularizados – 
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mostrou-se como uma garantia bastante fraca, pois nunca se negou que, aliada a outras fontes 

de informação, a declaração poderia ser utilizada contra os declarantes. 

O receio à época de publicação da Lei parece ter se confirmado quase três anos 

depois: em recente manifestação, o futuro Ministro da Justiça, Sérgio Moro, que entra no 

cargo em janeiro de 2019 juntamente com o Presidente da República eleito, afirmou que 

uma de suas prioridades no novo posto será investigar justamente a origem dos valores 

regularizados por meio das duas fases do RERCT493. A garantia do diploma legal de que as 

declarações não serviriam como ponto de partida para investigações criminais não aparenta 

ser um problema para o futuro Ministro, que pretende utilizar a integração entre a Polícia 

Federal e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF – previsto para ser 

anexado a sua pasta – para uma eficiente troca de informações que fornecerá caminhos 

diversos para início das investigações494. 

Ao mesmo tempo, a Receita Federal do Brasil publicou no dia 06 de dezembro de 

2018 Ato Declaratório Interpretativo que alterou o documento “Perguntas e Respostas” 

relacionado ao RERCT para incluir a previsão de que, apesar de o contribuinte não precisar 

comprovar a origem lícita dos recursos declarados e de que o ônus de demonstrar que as 

informações da declaração são falsas é da Receita Federal, esta desobrigação de 

comprovação diz respeito apenas ao momento de transmissão da declaração pelo sistema da 

Receita Federal, sendo certo que as autoridades poderão, mediante a concessão de prazo 

razoável, exigir que o aderente apresente a comprovação sobre a origem lícita dos recursos 

regularizados495. De acordo com o subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, as 

intimações para comprovação não serão feitas de ofício a todos os contribuintes aderentes 
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ao RERCT, mas, em casos em que, na avaliação da autoridade tributária, houver indícios de 

irregularidades, a documentação será exigida496. 

Este era justamente o receio daqueles que alertaram para a falta de segurança 

jurídica na concessão de benefícios penais advindos da adesão ao RERCT, em razão da 

vagueza dos termos do diploma legal, que poderiam levar à posterior alteração das regras do 

jogo por meio de mero ato infralegal. A possibilidade de revisão da anistia concedida se 

mostra cada vez mais real, pois, apesar de as autoridades afirmarem que as garantias legais 

dadas aos aderentes serão integralmente cumpridas, não se nega em momento algum que 

eles serão o principal (quiçá exclusivo) alvo das trocas de informações que se firmará entre 

Polícia Federal e COAF e que a autoridade fiscal poderá exigir comprovações não requeridas 

no momento de adesão ao regime. 

A afirmação de que serão buscados outros indícios para o início das investigações 

mostra-se capciosa, vez que a mera busca pela origem dos valores regularizados já é 

propriamente uma investigação que terá como ponto de partida exclusivamente as 

declarações apresentadas no âmbito do RERCT. Além disso, a constante atualização do 

documento “Perguntas e Respostas” elaborado pela autoridade fiscal e utilizado quase que 

exclusivamente como fonte de informações para a busca de respostas sobre as lacunas 

deixadas pelo texto legal transparece a insegurança com que o assunto poderá ser tratado 

com a mudança de governo. 

O Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária mostra-se, assim, tema 

da mais atual relevância, vez que as recentes manifestações de autoridades fiscais e daquelas 

que integrarão o novo governo federal demonstram que as anistias concedidas poderão ser 

questionadas e, muito provavelmente, revistas num jogo de assunção de riscos versus 

concessão de benefícios que parece ter sido prejudicial àqueles que não previram a 

possibilidade de mudança de suas regras. 

  

                                                           
496 BACELO, Joice. Receita exigirá comprovação de origem de recursos da repatriação. Valor Econômico, São 

Paulo, 11 dez. 2018. Disponível em: https://www.valor.com.br/legislacao/6019861/receita-exigira-

comprovacao-de-origem-de-recursos-da-repatriacao. Acesso em: 12 dez. 2018. 



127 

 

 

3.2.1 Etapas de adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária – 

RERCT 

A adesão ao RERCT pode ser dividida em quatro etapas 497 : (a) uma etapa 

preparatória, que é destinada à organização prévia dos documentos necessários à adesão; (b) 

uma etapa de preenchimento e envio da Declaração de Regularização Cambial e Tributária, 

que é propriamente o ato de declaração às autoridades fiscais sobre os ativos mantidos no 

exterior objeto de regularização; (c) uma etapa complementar, em que outras obrigações 

acessórias deverão ser cumpridas para a efetiva adesão; (d) uma etapa posterior à adesão, 

em que poderão ser exigidos do aderente alguns compromissos. 

Ressalta-se aqui que, dentre as obrigações acessórias da etapa complementar, 

encontra-se a entrega ou correção da declaração de Capitais Brasileiros no Exterior – CBE 

perante o Banco Central do Brasil498. Esta declaração, como já esclarecido neste estudo 

quando falado sobre a complementação extralegal do delito de evasão de divisas, deve ser 

apresentada anualmente ao Banco Central do Brasil na data-base 31 de dezembro de cada 

ano e refere-se, atualmente, a valores no exterior em montante igual ou superior a US$ 

100.000,00 (cem mil dólares americanos) ou seu equivalente em outras moedas499. No caso 

de aderentes ao RERCT, a Circular nº 3.787/16 do Banco Central do Brasil500 determinou 

que o formulário eletrônico correspondente deveria ser preenchido e enviado até o dia 31 de 

outubro de 2016 - mesmo prazo estabelecido para adesão ao regime – e referir-se à data-base 

31 de dezembro de 2014501. 

                                                           
497  FERREIRA NETO, Arhur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: regularização cambial e 

tributária de ativos mantidos no exterior e não declarados às autoridades brasileiras. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016. p. 58. 
498  FERREIRA NETO, Arhur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: regularização cambial e 

tributária de ativos mantidos no exterior e não declarados às autoridades brasileiras. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016. p. 67. 
499 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução n. 3.854/2010. Dispõe sobre a declaração de bens e valores 

possuídos no exterior por pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País. Brasília, 

DF, 27 maio 2010. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attac

hments/49620/Res_3854_v1_O.pdf. Acesso em: 24 out. 2018. 
500 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Circular n. 3.787, de 17 de março de 2016. Dispõe sobre assuntos de 

competência do Banco Central do Brasil relacionados à regulamentação da Lei n. 13.254, de 13 de janeiro 

de 2016, que trata do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), e altera a Circular 

n. 3.690, de 16 de dezembro de 2013. Brasília, DF, 17 de março de 2016. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/htms/normativ/CIRCULAR%203787.pdf?r=1. Acesso em: 24 out. 2018. 
501  FERREIRA NETO, Arhur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: regularização cambial e 

tributária de ativos mantidos no exterior e não declarados às autoridades brasileiras. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016. p. 67. 
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Já quando se fala em possíveis compromissos posteriores, refere-se a obrigação de 

o aderente manter pelo prazo de cinco anos em sua posse toda a documentação utilizada para 

embasar as informações declaradas às autoridades para que seja possível apresentá-la sempre 

que for exigida502. 

Além disso, não se pode olvidar que o ato de adesão ao RERCT será objeto de 

análise das autoridades, o que pode levar à declaração de nulidade do ato ou de exclusão do 

aderente do programa, em casos de contestação do Fisco às informações apresentadas – 

situação em que será facultada ao aderente a apresentação de sua defesa administrativa503. 

Assim, como o ato de adesão ao RERCT envolve riscos, não se mostra prudente que, após a 

entrega da Declaração de Regularização Cambial e Tributária, o aderente deixe de 

acompanhar seu trâmite junto às autoridades competentes. 

3.2.2 Requisitos para adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e 

Tributária – RERCT 

Conforme já adiantado em tópico anterior, a adesão ao RERCT exige o 

cumprimento de determinados requisitos, tendo em vista que o programa não é destinado a 

toda e qualquer pessoa, a anistiar irrestritamente todo tipo de conduta ilícita e nem a 

regularizar todo tipo de ativos mantidos no exterior. Por isso, é possível identificar no texto 

legal a presença de requisitos que podem ser classificados 504  em requisitos objetivos, 

subjetivos, temporais e penais. 

Quanto aos requisitos objetivos, há de se reconhecer que os bens que poderão ser 

objeto de regularização formam uma lista bastante ampla, vez que o art. 2º da Lei nº 

13.254/16 prevê que serão objeto do RERCT: 

Todos os recursos ou patrimônio, em qualquer moeda ou forma, de 

propriedade de residentes ou de domiciliados no País, ainda que sob a 

titularidade de não residentes, da qual participe, seja sócio, proprietário ou 

beneficiário, que foram adquiridos, transferidos ou empregados no Brasil, 

                                                           
502  FERREIRA NETO, Arhur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: regularização cambial e 

tributária de ativos mantidos no exterior e não declarados às autoridades brasileiras. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016. p. 68-69. 
503  FERREIRA NETO, Arhur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: regularização cambial e 

tributária de ativos mantidos no exterior e não declarados às autoridades brasileiras. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016. p. 69. 
504  FERREIRA NETO, Arhur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: regularização cambial e 

tributária de ativos mantidos no exterior e não declarados às autoridades brasileiras. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016. p. 25. 
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com ou sem registro no Banco Central do Brasil, e não se encontrem 

devidamente declarados505. 

A seguir, em seu art. 3º, o texto legal vem delimitar itens que poderão ser objeto de 

regularização: 

I - depósitos bancários, certificados de depósitos, cotas de fundos de 

investimento, instrumentos financeiros, apólices de seguro, certificados de 

investimento ou operações de capitalização, depósitos em cartões de 

crédito, fundos de aposentadoria ou pensão; II - operação de empréstimo 

com pessoa física ou jurídica; III - recursos, bens ou direitos de qualquer 

natureza, decorrentes de operações de câmbio ilegítimas ou não 

autorizadas; IV - recursos, bens ou direitos de qualquer natureza, 

integralizados em empresas estrangeiras sob a forma de ações, 

integralização de capital, contribuição de capital ou qualquer outra forma 

de participação societária ou direito de participação no capital de pessoas 

jurídicas com ou sem personalidade jurídica; V - ativos intangíveis 

disponíveis no exterior de qualquer natureza, como marcas, copyright, 

software, know-how, patentes e todo e qualquer direito submetido ao 

regime de royalties; VI - bens imóveis em geral ou ativos que representem 

direitos sobre bens imóveis; VII - veículos, aeronaves, embarcações e 

demais bens móveis sujeitos a registro em geral, ainda que em alienação 

fiduciária. 

Surge, então, a indagação sobre se estes itens formariam um rol exemplificativo ou 

exaustivo. Como bem explicam FERREIRA NETO e PAULSEN506, a redação do art. 3º, da 

Lei nº 13.254/16 leva o interprete a entender o rol como exemplificativo, tendo em vista que 

o legislador disse que “o RERCT aplica-se a todos os recursos, bens ou direitos [...], como” 

e apresentou, em seguida, as hipóteses. 

De fato, a utilização da expressão “como” sugere que se trata de lista de caráter 

exemplificativo, com os principais objetos do RERCT, mas que não exclui demais tipos de 

bens que possam ser regularizados. No entanto, por outro lado, os autores507 apontam que 

alguns “exemplos” de bens foram vetados pela Presidência da República na apreciação do 

texto enviado pelo Congresso Nacional, o que leva a crer que se trataria de rol exaustivo. 

                                                           
505 Art. 2o Consideram-se, para os fins desta Lei: III - recursos ou patrimônio repatriados objeto do RERCT: 

todos os recursos ou patrimônio, em qualquer moeda ou forma, de propriedade de residentes ou de 

domiciliados no País, ainda que sob a titularidade de não residentes, da qual participe, seja sócio, 

proprietário ou beneficiário, que foram adquiridos, transferidos ou empregados no Brasil, com ou sem 

registro no Banco Central do Brasil, e não se encontrem devidamente declarados. 
506  FERREIRA NETO, Arhur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: regularização cambial e 

tributária de ativos mantidos no exterior e não declarados às autoridades brasileiras. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016. p. 34. 
507  FERREIRA NETO, Arhur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: regularização cambial e 

tributária de ativos mantidos no exterior e não declarados às autoridades brasileiras. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016. p. 34-35. 
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O indício de que o rol é fechado se soma à determinação do art. 111 do Código 

Tributário Nacional, que determina a “[...] interpretação literal em casos de suspensão, 

exclusão e dispensa de obrigações tributárias, o que permitiria concluir que as hipóteses 

contidas na Lei nº 13.254/16 deveriam ser compreendidas restritivamente”508. 

Este indício, conforme informam FERREIRA NETO e PAULSEN509, é confirmado 

ao passo que a Receita Federal do Brasil já se manifestou em documento denominado 

“DERCAT – Perguntas e Respostas” pela taxatividade do rol apresentado no art. 3º da Lei 

nº 13.254/16, sendo muito mais prudente àquele que aderir ao programa, informar apenas 

ativos que estejam ali descritos. 

Passando aos requisitos subjetivos, há de se delimitar que o legislador optou por 

não ofertar a proposta de adesão ao programa de regularização de capitais a todo e qualquer 

particular. Ao contrário, a Lei expôs critérios bastante específicos quanto àqueles que 

poderiam aderir ao RERCT, o que levantou diversos questionamentos 510  sobre a 

constitucionalidade da Lei frente ao princípio da isonomia, estampado no caput do art. 5º, 

da Constituição Federal511. 

De qualquer forma, importa aqui expor que o primeiro critério utilizado pela Lei nº 

13.254/16 quanto aos sujeitos autorizados a aderir ao RERCT foi a delimitação de que o 

sujeito – pessoa física ou jurídica – deveria ser titular de bens no exterior e manter residência 

ou domicílio no Brasil em 31 de dezembro de 2014512, mas não necessariamente à época de 

publicação da Lei ou adesão ao programa513. 

A Lei também autorizou que o aderente seja titular de direito ou titular de fato do 

bem a ser regularizado, sendo que se define o titular de direito como sendo aquele “[...] 

                                                           
508  FERREIRA NETO, Arhur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: regularização cambial e 

tributária de ativos mantidos no exterior e não declarados às autoridades brasileiras. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016. p. 34-35. 
509  FERREIRA NETO, Arhur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: regularização cambial e 

tributária de ativos mantidos no exterior e não declarados às autoridades brasileiras. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016. p. 35. 
510  FERREIRA NETO, Arhur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: regularização cambial e 

tributária de ativos mantidos no exterior e não declarados às autoridades brasileiras. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016. p. 26. 
511 O art. 5º, caput, da Constituição Federal brasileira expressa o principio da isonomia ou da igualdade ao 

determinar que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. 
512 Este marco foi posteriormente alterado pela Lei n. 13.428/2017 para abrir uma nova janela de possibilidade 

de regularização e autorizar que aqueles residentes ou domiciliados no país em 30 de junho de 2016 

pudessem aderir ao programa em sua segunda fase. 
513 Art. 1º, §1º, da Lei n. 13.254/16: § 1o: “O RERCT aplica-se aos residentes ou domiciliados no País em 31 

de dezembro de 2014 que tenham sido ou ainda sejam proprietários ou titulares de ativos, bens ou direitos 

em períodos anteriores a 31 de dezembro de 2014, ainda que, nessa data, não possuam saldo de recursos ou 

título de propriedade de bens e direitos.” 
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proprietário dos recursos ou patrimônio não declarados, remetidos ou mantidos no exterior 

ou repatriados indevidamente”514, exigindo-se, assim, a comprovação de título de domínio 

sobre o bem através de documento idôneo515. Já o titular de fato “[...] pode ser definido como 

aquele que detém o proveito econômico sobre o bem e a sua eventual disponibilidade, 

mesmo que não esteja amparado pelo respectivo título jurídico”516. 

Além destes critérios positivos, a Lei nº 13.254/16 também estabeleceu dois 

critérios impeditivos517 para adesão ao RERCT: o art. 1º, § 5º, II estabeleceu que não poderão 

aderir ao programa (a) aqueles que tiverem sido condenados518 em ação penal que tenha tido 

como objeto quaisquer dos crimes para os quais a Lei concede extinção da punibilidade – e 

que serão detalhados em tópico seguinte – e (b) aqueles “[...] detentores de cargos, empregos 

e funções públicas de direção ou eletivas, nem ao respectivo cônjuge e aos parentes 

consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, na data de publicação.”519 da Lei 

nº 13.254/16. 

Ambos os critérios impeditivos foram alvo de críticas por serem contrários ao já 

mencionado princípio da isonomia e também, no caso da proibição para aqueles condenados 

                                                           
514 Art. 2o Consideram-se, para os fins desta Lei: V - titular: proprietário dos recursos ou patrimônio não 

declarados, remetidos ou mantidos no exterior ou repatriados indevidamente. 
515  FERREIRA NETO, Arhur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: regularização cambial e 

tributária de ativos mantidos no exterior e não declarados às autoridades brasileiras. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016. p. 29. 
516  FERREIRA NETO, Arhur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: regularização cambial e 

tributária de ativos mantidos no exterior e não declarados às autoridades brasileiras. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016. p. 29. 
517  FERREIRA NETO, Arhur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: regularização cambial e 

tributária de ativos mantidos no exterior e não declarados às autoridades brasileiras. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016. p. 30. 
518 Há que se destacar que o art. 1º, § 5º, da Lei n. 13.254/16 inicialmente foi redigido de forma a proibir a 

adesão daqueles condenados por decisão transitada em julgado, em maior respeito ao princípio da 

presunção de inocência, previsto pelo art. 5º, LVII, da Constituição Federal, que prevê que “ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. No entanto, a expressão 

“com decisão transitada em julgado” foi vetada pela Presidência da República, com justificativa pouco 

esclarecedora: “o veto ao dispositivo impede que pessoas penalmente condenadas pelos crimes previstos 

no Projeto possa aderir ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária – RERCT”. 

Permaneceu, assim, no texto aprovado, apenas a previsão de que a concessão dos benefícios penais 

previstos somente ocorrerá se todas as condições para a efetiva adesão forem concluídos “antes do trânsito 

em julgado da decisão criminal condenatória”. Ou seja, por uma interpretação sistemática da norma, 

entende-se que apenas aqueles que não possuírem condenação criminal no momento de adesão poderão 

entrar para o programa e que, assim fazendo, o aderente até poderá ser condenado durante os tramites para 

a adesão, mas esta condenação não poderá transitar em julgado, sob pena de não concessão dos benefícios 

prometidos. FERREIRA NETO, Arhur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: regularização 

cambial e tributária de ativos mantidos no exterior e não declarados às autoridades brasileiras. São Paulo: 

Quartier Latin, 2016. p. 30-31. 
519 Art. 11. Os efeitos desta Lei não serão aplicados aos detentores de cargos, empregos e funções públicas de 

direção ou eletivas, nem ao respectivo cônjuge e aos parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau 

ou por adoção, na data de publicação desta Lei. 
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pelos crimes elencados, por violação ao princípio da presunção de inocência, garantido pelo 

art. 5º, LVII, da Constituição Federal. No entanto, defende-se que as proibições foram 

necessárias justamente para que não se alegasse benefício indevido àqueles envolvidos na 

elaboração e aprovação do diploma normativo520 e, ainda, foram fruto de opções políticas 

que refletem o momento de edição da Lei – em que a discussão sobre a corrupção 

sistematizada do governo federal estava em enorme evidência – e que, ao final, poderiam 

trazer maiores benefícios do que prejuízos521. 

Já quanto aos requisitos temporais, adiantou-se que o dia 31 de dezembro de 2014 

foi utilizado como marco temporal na primeira fase do programa para aferimento de 

residência ou domicílio do aderente no Brasil e também da titularidade dos bens a serem 

regularizados. O critério de residência ou domicílio foi apresentado como critério estático522 

– ou seja, simplesmente se verificaria se no dia 31 de dezembro de 2014 o sujeito possuía 

ou não residência ou domicílio no país. Já a análise dos bens que poderiam ser regularizados 

pressupôs um marcador temporal dinâmico523, pois a Lei autorizou que se beneficiassem do 

RERCT os “[...] proprietários ou titulares de ativos, bens ou direitos em períodos anteriores 

a 31 de dezembro de 2014”524. Isso leva a entender que os efeitos da Lei poderiam retroagir 

a fatos anteriores a 31 de dezembro de 2014, e não apenas a esta data, sendo certo, no entanto, 

que ativos novos, que tivessem sido adquiridos a partir de 1º de janeiro de 2015525 não 

poderiam ser regularizados por meio da primeira fase do RERCT526. 

                                                           
520 TORRES, Heleno Taveira. Introdução: programa de regularização de ativos lícitos no exterior e direitos à 

proteção da propriedade privada. In: PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; ESTELLITA, 

Heloisa (coord.). Regime especial de regularização cambial e tributária (RERCT): aspectos práticos. São 

Paulo: Noeses, 2016. p. xx. 
521  GRANDIS, Rodrigo de. Aspectos penais e processuais penais do Regime Especial de Regularização 

Cambial e Tributária de Recursos (RERCT). In: PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; 

ESTELLITA, Heloisa (coord.). Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT): 

aspectos práticos. São Paulo: Noeses, 2016. p. 468. 
522  FERREIRA NETO, Arhur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: regularização cambial e 

tributária de ativos mantidos no exterior e não declarados às autoridades brasileiras. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016. p. 37. 
523  FERREIRA NETO, Arhur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: regularização cambial e 

tributária de ativos mantidos no exterior e não declarados às autoridades brasileiras. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016. p. 37. 
524 Art.1º [...] § 1o O RERCT aplica-se aos residentes ou domiciliados no País em 31 de dezembro de 2014 que 

tenham sido ou ainda sejam proprietários ou titulares de ativos, bens ou direitos em períodos anteriores a 

31 de dezembro de 2014, ainda que, nessa data, não possuam saldo de recursos ou título de propriedade de 

bens e direitos. 
525 Já na segunda fase do programa, este critério temporal foi modificado pela Lei n. 13.428/2017 para autorizar 

que bens, recursos e direitos existentes até 30 de junho de 2016 fossem regularizados por sujeitos residentes 

ou domiciliados no Brasil também naquela data. 
526  FERREIRA NETO, Arhur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: regularização cambial e 

tributária de ativos mantidos no exterior e não declarados às autoridades brasileiras. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016. p. 37. 
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FERREIRA NETO e PAULSEN elencam ainda requisitos penais para a adesão ao 

RERCT. Estes requisitos estão ligados à procedência lícita dos ativos a serem regularizados, 

vez que a Lei prevê que só poderiam ser legalizados recursos, bens ou direitos localizados 

no exterior cujos recursos de aquisição tivessem tido origem em atividades permitidas ou 

não proibidas527. Ou seja, tais recursos apenas poderiam estar relacionados a crimes quando 

estes se limitassem à própria remessa ou manutenção dos ativos no exterior. 

Estes requisitos penais, em especial os crimes ligados à manutenção dos recursos 

no exterior e que, portanto, foram incluídos no rol de crimes cuja punibilidade pode ser 

extinta com a adesão ao RERCT, serão melhor abordados no tópico seguinte, que será 

inteiramente dedicado a eles. 

Conclui-se, assim, que, a despeito de buscar um programa de regularização de 

capitais que fosse o mais efetivo possível, o legislador colocou no texto legal alguns 

requisitos que acabaram por barrar a aderência de diversas pessoas ao programa. No entanto, 

tais requisitos mostram-se justificados, pois, como dito, refletem em grande parte o momento 

político vivido à época de aprovação da Lei nº 13.254/16 e auxiliaram para que o diploma 

legal fosse provido de maior legitimidade. 

3.2.3 Crimes anistiados 

O principal benefício previsto pela Lei àqueles que aderissem ao RERCT foi a 

possibilidade de extinção da punibilidade de determinados crimes relacionados à 

manutenção no exterior dos ativos que se pretendia regularizar. Para tanto, as condições 

impostas para a adesão ao RERCT – entrega da DERCAT e pagamento integral do imposto 

                                                           
527  FERREIRA NETO, Arhur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: regularização cambial e 

tributária de ativos mantidos no exterior e não declarados às autoridades brasileiras. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016. p. 40. 
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e multa devidos528 – deveriam ser cumpridas antes que se tivesse uma decisão criminal em 

relação a crimes ligados aos bens objeto da declaração529. 

Os crimes que poderiam ser alvo desta benesse foram expressos no art. 5º, §1º, da 

Lei nº 13.254/16. São eles: os crimes materiais e formais contra a ordem tributária previstos, 

respectivamente, nos arts. 1º e 2º, incisos I, II e V da Lei nº 8.137/90530; o crime de sonegação 

fiscal previsto na Lei nº 4.729/65531; o crime de sonegação de contribuição previdenciária, 

                                                           
528 Art. 5o A adesão ao programa dar-se-á mediante entrega da declaração dos recursos, bens e direitos sujeitos 

à regularização prevista no caput do art. 4o e pagamento integral do imposto previsto no art. 6o e da multa 

prevista no art. 8o desta Lei. 
529 Art. 5º […] § 1º O cumprimento das condições previstas no caput antes de decisão criminal extinguirá, em 

relação a recursos, bens e direitos a serem regularizados nos termos desta Lei, a punibilidade dos crimes a 

seguir previstos, praticados até a data de adesão ao RERCT: […]. 
530 BRASIL. Lei n. 8.137/90, de 27 de setembro de 1990. Define crimes contra a ordem tributária, econômica 

e contra as relações de consumo, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 dez. 

1990. Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social 

e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às 

autoridades fazendárias; II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo 

operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; III - falsificar ou alterar nota 

fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável; IV - 

elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato; V - 

negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de 

mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. 

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

complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração 

prevista no inciso V. Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: I - fazer declaração falsa ou omitir 

declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de 

pagamento de tributo; 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; V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da 

obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
531 BRASIL. Lei n. 4.729, de 14 de julho de 1965. Define o crime de sonegação fiscal e dá outras providências. 

Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 jul. 1965. Art. 1º Constitui crime de sonegação fiscal: I - prestar 

declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas 

jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de 

tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei; II - inserir elementos inexatos ou omitir, rendimentos 

ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de 

exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública; III - alterar faturas e quaisquer 

documentos relativos a operações mercantis com o propósito de fraudar a Fazenda Pública; IV - fornecer 

ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as, com o objetivo de obter dedução de 

tributos devidos à Fazenda Pública, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. V - Exigir, pagar 

ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário da paga, qualquer percentagem sobre a parcela 

dedutível ou deduzida do imposto sobre a renda como incentivo fiscal. Pena: Detenção, de seis meses a 

dois anos, e multa de duas a cinco vezes o valor do tributo. 
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previsto no art. 337-A532, do Código Penal; os crimes de falsidade documental previstos nos 

arts. 297533, 298534, 299535 e 304536, do Código Penal, quando sua potencialidade lesiva for 

esgotada com a prática dos crimes contra a ordem tributária acima mencionados; o crime de 

evasão de divisas, em todas suas modalidades, previstas no art. 22, caput e parágrafo único, 

da Lei nº 7.492/86; e o crime de lavagem de capitais, previsto no art. 1º, da Lei nº 9.613/98537, 

quando o objeto do crime for bem, direito ou valor proveniente, direta ou indiretamente dos 

crimes acima mencionados. 

A lista apresentada pelo texto legal é taxativa, não podendo ser interpretada de 

forma a ampliar o rol dos crimes que podem ter sua punibilidade extinta com a adesão ao 

programa538. Inicialmente, eram previstos ali ainda mais dois crimes: aquele previsto no art. 

21539, da Lei nº 7.492/86 e o crime de descaminho, insculpido no art. 334540, do Código 

Penal; no entanto, tais previsões foram vetadas pela Presidência da República, cuja 

mensagem de veto limitou-se a afirmar que “Os dispositivos ampliariam as hipóteses de 

extinção da punibilidade, acabando por alargar em demasia os efeitos penais da adesão ao 

                                                           
532  Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as 

seguintes condutas: I – omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto 

pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador 

autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços; II – deixar de lançar mensalmente nos títulos 

próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador 

ou pelo tomador de serviços; III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações 

pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias Pena – reclusão, de 

2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
533 Falsificação de Documento Público Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar 

documento público verdadeiro: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. 
534 Falsificação de Documento Particular Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou 

alterar documento particular verdadeiro: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 
535 Falsidade Ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 

constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, 

de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento 

é particular. 
536 Uso de Documento Falso Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se 

referem os arts. 297 a 302: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. 
537 BRASIL. Lei n. 9.613, de 03 de março de 1998. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, 

direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria 

o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, 4 mar. 1998. 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. 
538  FERREIRA NETO, Arhur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: regularização cambial e 

tributária de ativos mantidos no exterior e não declarados às autoridades brasileiras. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016. p. 43. 
539 Art. 21. Atribuir-se, ou atribuir a terceiro, falsa identidade, para realização de operação de câmbio: Pena - 

Detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
540 Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou 

pelo consumo de mercadoria. Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
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Regime. Além disso, gerariam insegurança jurídica ao beneficiar indiscriminadamente 

terceiros, destoando dos objetivos da medida”541. 

A exclusão do crime de descaminho não parece uma decisão acertada da 

Presidência da República, tendo em vista que tal crime tutela o mesmo interesse tutelado 

pelos demais crimes tributários cuja punibilidade restará extinta com a adesão ao RERCT542. 

Com a Lei nº 13.008/14, que dividiu o art. 334, do Código Penal em dois tipos penais 

autônomos, criando o art. 334-A, o dispositivo legal passou a ser dedicado exclusivamente 

ao descaminho, incriminando, de forma independente, a ilusão, no todo ou em parte, de 

direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria, não 

havendo razão para a exclusão do art. 334, do Código Penal do rol de crimes anistiados pela 

adesão ao RERCT543. No entanto, mesmo em sua redação anterior, tanto doutrina quanto 

jurisprudência entendiam de forma tranquila que o dispositivo legal previa uma forma 

específica de sonegação fiscal, pois ali nada mais se tipificava que a ilusão no todo ou em 

parte de determinado imposto544. 

E esta redação anterior do dispositivo legal seria a que teria relevância ao contexto 

do RERCT quando considerados o marco temporal aplicado pela Lei nº 13.254/16 e a data 

de edição da Lei nº 13.008/14. Conforme explica SILVEIRA: 

É bem verdade que após a alteração dada em 2014, o tipo foi inflado, 

adicionando-se diversas outras figuras, o que o desvirtuou, ao menos em 

parte. O que chama a atenção, contudo, é que o veto presidencial em 

primeiro lugar não se apercebeu do contexto tributário do descaminho. Em 

outras palavras, possibilitou a anistia mediante a declaração de bens cuja 

                                                           
541 BRASIL. Mensagem de Veto n. 21, de 13 de janeiro de 2016. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 jan. 

2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Msg/VEP-21.htm. 

Acesso em: 24 out. 2018. 
542 ESTELLITA, Heloisa; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Extinção da Punibilidade no RERCT: figuras penais 

contempladas e (algumas das) excluídas. In: PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; 

ESTELLITA, Heloisa (coord.). Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT): aspectos 

práticos. São Paulo: Noeses, 2016. p. 247. Os autores pontuam a posição da jurisprudência de que o crime 

de descaminho não seria um crime tributário de mesma natureza dos demais, vez que também afetaria as 

relações comerciais, mas não concordam com este posicionamento vez que a possível vantagem comercial 

obtida pelo autor do descaminho ante o não pagamento de tributos de importação pode ser verifica por 

qualquer agente que pratique ilícitos tributários, vez que destes sempre há uma vantagem econômica, que 

pode se tornar comercial, ao agente. ESTELITA, Heloisa; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Extinção da 

Punibilidade no RERCT: figuras penais contempladas e (algumas das) excluídas. In: PAULA JUNIOR, Aldo 

de; SALUSSE, Eduardo Perez; ESTELLITA, Heloisa (coord.). Regime Especial de Regularização Cambial 

e Tributária (RERCT): aspectos práticos. São Paulo: Noeses, 2016. p. 249-250. 
543  GRANDIS, Rodrigo de. Aspectos penais e processuais penais do Regime Especial de Regularização 

Cambial e Tributária de Recursos (RERCT). In: PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; 

ESTELLITA, Heloisa (coord.). Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT): 

aspectos práticos. São Paulo: Noeses, 2016. p. 470-471. 
544 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 122-123. 
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origem pudesse ter sido uma sonegação fiscal, mas simplesmente deixou 

de lado a consideração sobre a aura tributária do tipo de descaminho. Pior. 

Ao considerar que a Lei nº 13.254/2016 pretende a regularização de 

valores, bens ou direitos existentes até 31.12.2014, simplesmente ignorou 

o fato de que o descaminho eventualmente ocorrido em momento anterior 

a 26.6.2014, se regia pela redação anterior do art. 33, do Código Penal. 

Dessa sorte, obviamente poderia se dar a regularização, pois o que se teria, 

de fato, seria uma situação de sonegação fiscal regida pela Lei nº 8.137/90 

e sujeito ao princípio da lex specialis derrogat lex generalis545. 

Da mesma forma, o crime do art. 21, da Lei nº 7.492/86 também parece merecer 

constar no rol dos crimes que poderiam ser anistiados com o RERCT, vez que tem caráter 

preponderantemente instrumental, constituindo meio para outros delitos – como a evasão de 

divisas – o que levanta a possibilidade de sua absorção546, tal qual ocorre com os crimes de 

falso tidos como instrumentos ao crimes fiscais547. 

Como já explicado, a extinção da punibilidade ofertada pelo diploma legal envolve 

a prática de crimes cometidos com o envio ou manutenção destes valores ao exterior, mas 

não protege os aderentes de possíveis crimes cometidos em momento anterior, ou seja, 

quando da aquisição destes ativos548 . Os ativos devem, assim, ter origem lícita e esta 

constatação é importante para que se possa atestar que todos os crimes contemplados pela 

Lei de alguma forma se relacionam com a atividade de manutenção dos valores no exterior, 

possibilitando-se, assim, que se compreenda melhor o sentido e a legitimidade da concessão 

da extinção de punibilidade. 

Por outro lado, quando se analisa a natureza dos crimes cuja anistia se oferece, é 

facilmente verificado que os crimes ali mencionados, e de certa forma equiparados, possuem 

naturezas bastante díspares549. A primeira classe de crimes cuja punibilidade pode ser extinta 

com a adesão ao RERCT são os crimes tributários previstos nos arts. 1º e 2º, incisos I, II e 

V da Lei nº 8.137/90. Tal Lei veio para definir os crimes contra a ordem tributária, além 

                                                           
545 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 123. 
546  GRANDIS, Rodrigo de. Aspectos penais e processuais penais do Regime Especial de Regularização 

Cambial e Tributária de Recursos (RERCT). In: PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; 

ESTELLITA, Heloisa (coord.). Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT): 

aspectos práticos. São Paulo: Noeses, 2016. p. 470. 
547 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Crimes tributários e anistia: aspectos práticos. In: PAULA JUNIOR, 

Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; ESTELLITA, Heloisa (coord.). Regime especial de regularização 

cambial e tributária (RERCT): aspectos práticos. São Paulo: Noeses, 2016. p. 69. 
548 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 182. 
549 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 18. 
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daqueles contra a ordem econômica e contra as relações de consumo, prevendo em seus 

artigos 1º e 2º as diversas condutas que podem configurar o crime contra a ordem tributária: 

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir 

tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes 

condutas: I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades 

fazendárias; II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos 

inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou 

livro exigido pela lei fiscal; III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, 

duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação 

tributável; IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento 

que saiba ou deva saber falso ou inexato; V - negar ou deixar de fornecer, 

quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda 

de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-

la em desacordo com a legislação. Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) 

anos, e multa. Parágrafo único. 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 complexidade da matéria ou da dificuldade 

quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no 

inciso V. Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: I - fazer declaração 

falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra 

fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo; 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; III - exigir, pagar ou 

receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem 

sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como 

incentivo fiscal; IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o 

estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou 

entidade de desenvolvimento; V - utilizar ou divulgar programa de 

processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação 

tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, 

fornecida à Fazenda Pública. Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 

anos, e multa. 

A principal diferença entre estes artigos, conforme aponta  COSTA JUNIOR550 , é 

o fato de que, apesar de preverem crimes de natureza idêntica, determinam que os crimes 

previstos no art. 1º são materiais e aqueles previstos no art. 2º são classificados como 

formais. Isso quer dizer que só se pode considerar aperfeiçoado o delito previsto no art. 1º 

da Lei nº 8.137/90 quando houver efetiva supressão ou redução de tributo ou contribuição551. 

Já o delito previsto no art. 2º, da Lei nº 8.137/90 poderá se aperfeiçoar com a mera realização 

                                                           
550 COSTA JÚNIOR, Paulo José da; DENARI, Zelmo. Infrações tributárias e delitos fiscais. 4. ed. rev. São 

Paulo: Saraiva, 2000. p. 132-133. 
551 COSTA JÚNIOR, Paulo José da; DENARI, Zelmo. Infrações tributárias e delitos fiscais. 4. ed. rev. São 

Paulo: Saraiva, 2000. p. 133. 
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de uma das condutas ali previstas, não sendo necessário o resultado negativo para os cofres 

públicos552. 

Em seguida, a Lei nº 13.254/16 autoriza que, com a adesão ao RERCT seja extinta 

a punibilidade do crime de sonegação fiscal tipificado na Lei nº 4.729/65: 

Art 1º Constitui crime de sonegação fiscal: I - prestar declaração falsa ou 

omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes 

das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-

se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer 

adicionais devidos por lei; II - inserir elementos inexatos ou omitir, 

rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros 

exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de 

tributos devidos à Fazenda Pública; III - alterar faturas e quaisquer 

documentos relativos a operações mercantis com o propósito de fraudar a 

Fazenda Pública; IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar 

despesas, majorando-as, com o objetivo de obter dedução de tributos 

devidos à Fazenda Pública, sem prejuízo das sanções administrativas 

cabíveis. V - Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte 

beneficiário da paga, qualquer percentagem sôbre a parcela dedutível ou 

deduzida do impôsto sôbre a renda como incentivo fiscal. Pena: Detenção, 

de seis meses a dois anos, e multa de duas a cinco vêzes o valor do tributo. 

Entende-se que a inclusão no texto legal pode ser vista como um excesso de zelo 

do legislador quanto aos crimes que poderiam ser alvo do benefício penal ali concedido. Isso 

porque a doutrina majoritária reconhece que a matéria tratada pela Lei nº 4.729/65, em 

relação ao crime de sonegação fiscal, teria sido inteiramente tratada pela Lei nº 8.137/90, 

havendo sua revogação neste ponto553. 

De qualquer forma, é certo que não houve uma revogação expressa do diploma 

normativo e – a despeito da posição majoritária – há de se louvar o preciosismo do legislador 

em benefício da segurança jurídica, em especial porque há indícios da vontade legislativa 

que indicam que – a despeito da posição doutrinária – o diploma legal não teria sido 

revogado tacitamente554. Assim, ainda que se concorde com a posição de revogação do crime 

                                                           
552 COSTA JÚNIOR, Paulo José da; DENARI, Zelmo. Infrações tributárias e delitos fiscais. 4. ed. rev. São 

Paulo: Saraiva, 2000. p. 133. 
553 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013. p. 267. E COSTA JÚNIOR, Paulo José da; DENARI, Zelmo. Infrações tributárias e delitos fiscais. 

4. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 108. E ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Direito Penal 

Tributário: crimes contra a ordem tributária e contra a previdência social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 

42-47. E ROTHMANN, Gerd Willi. Afinal, o planejamento tributário pode ser criminoso? In: PRETO, 

Raquel Elita Alves (coord.). Tributação brasileira em evolução: estudos em homenagem ao Professor 

Alcides Jorge Costa. São Paulo: IASP, 2015. p. 693. 
554 Neste sentido, são exemplos destes indícios a Lei n. 8.383/91, a Lei Complementar n. 77/93 e a própria Lei 

n. 13.254/16, já que todas são posteriores à Lei n. 8.137/90 e fizeram menção à Lei n. 4.729/65 ou ao crime 

por ela tipificado. ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Direito Penal Tributário: crimes contra a ordem 

tributária e contra a previdência social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 44-45. 
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de sonegação fiscal previsto pela Lei nº 4.729/65, entende-se pertinente a inclusão deste 

crime no rol de crimes cuja punibilidade pode ser extinta com a inclusão no RERCT. 

O crime de sonegação de contribuição previdenciária, previsto pelo art. 337-A do 

Código Penal, também foi incluído no rol do art. 5º, §1º, da Lei nº 13.254/16. Tal dispositivo 

do Código Penal prevê ser crime a supressão ou redução de contribuição social 

previdenciária e qualquer acessório através da omissão, na folha de pagamento da empresa 

ou em documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados 

empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado 

que lhe prestem serviços; omissão do lançamento mensal, nos títulos próprios da 

contabilidade da empresa, das quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo 

empregador ou pelo tomador de serviços; e a omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros 

auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições 

sociais previdenciária. 

Antes da inserção do art. 337-A no Código Penal pela Lei nº 9.983/00555, o crime 

de sonegação previdenciária encontrava tipificação na Lei nº 8.137/90556. A contribuição 

social, afinal, nada mais é do que um tributo com destinação específica – o custeio da 

seguridade social – nos termos do art. 149557, da Constituição Federal558. Com a entrada do 

art. 337-A em vigor, passa-se a tutelar o patrimônio do ente público dotado de capacidade 

para arrecadar contribuições para a Seguridade Social através dele, deixando a Lei nº 

8.137/90 às demais espécies de tributos. 

Da mesma forma que o art. 1º da Lei 8.137/90, a consumação do crime previsto 

pelo art. 337-A, do Código Penal exige que haja efetiva supressão ou redução de tributos, 

                                                           
555 BRASIL. Lei n. 9.983, de 14 de julho de 2000. Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 

Código Penal e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 jul. 2000. 
556 GOMES, Luiz Flávio; BORSIO, Marcelo Fernando. Crimes previdenciários. 2. ed. rev. atual. e ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 92. 
557 Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio 

econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas 

respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 

195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do 

regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores 

titulares de cargos efetivos da União. § 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico 

de que trata o caput deste artigo: I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; II - incidirão 

também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços; III - poderão ter alíquotas: a) ad valorem, 

tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor 

aduaneiro; b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada. § 3º A pessoa natural destinatária 

das operações de importação poderá ser equiparada a pessoa jurídica, na forma da lei. § 4º A lei definirá as 

hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. 
558 DELMANTO, Celso; DELMANTO, Roberto; DELMANTO JUNIOR, Roberto; DELMANTO, Fabio M. 

de Almeida. Código Penal comentado. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 974. 
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não sendo suficiente a mera realização das condutas descritas nos incisos do artigo. Verifica-

se, então, que se trata de mais um dispositivo legal que busca tutelar a arrecadação estatal, 

ainda que seja de maneira específica. 

Além dos crimes de natureza tributária, incluem-se também no rol de crimes cuja 

punibilidade será extinta determinados crimes de falso quando sua potencialidade lesiva for 

esgotada com a prática dos crimes contra a ordem tributária acima mencionados. Ocorre que 

os crimes de falso cometidos com único e exclusivo fim de redução ou supressão de tributos 

são absorvidos pelos próprios crimes tributários. Assim, não haveria como existir os crimes 

de falso como crimes autônomos no caso de extinção da punibilidade dos crimes tributários. 

A jurisprudência é pacífica neste ponto559. Entende-se – com razão – que os crimes 

de falso, neste caso, são apenas utilizados como crime-meio para perpetração da fraude 

tributária, incidindo ai o princípio da consunção: 

A aplicação do princípio da consunção visa à solução de conflito aparente 

de normas e pressupõe a existência de ilícitos penais chamados de 

consuntos, que servem de fases preparatórias ou de execução, anteriores 

ou posteriores, de outro delito mais amplo consuntivo, ficando por este 

absorvido, nos termos do brocardo lex consumens derogat legi 

consumptae, isto é, a lei consuntiva derroga a lei consunta. E não é outro o 

sentido da atual jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que 

adota o entendimento de que o crime de falso cometido única e 

exclusivamente com vistas a suprimir ou reduzir tributos é absorvido pelo 

crime de sonegação fiscal […]560. 

Verifica-se, assim, que mais uma vez o legislador se mostrou zeloso com o rol de 

crimes cuja punibilidade poderia ser extinta com a adesão ao RERCT. Da mesma forma que 

se observou quanto à Lei nº 4.729/65, deve-se louvar o preciosismo da Lei quanto a este 

ponto, pois assim foi elaborada em benefício da segurança jurídica. 

O próximo crime inserido no rol do art. 5º, § 1º, da Lei nº 13.254/16 é o crime de 

evasão de divisas, cuja natureza já foi amplamente tratada no capítulo anterior deste estudo. 

Além disso, as possíveis conclusões que se podem extrair de sua presença neste rol, serão 

abordadas no capítulo seguinte, motivo pelo qual se passa para o próximo inciso do rol de 

crimes anistiados: o crime de lavagem de capitais quando o crime antecedente for um dos 

acima mencionados. 

                                                           
559 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Crimes tributários e anistia: aspectos práticos. In: PAULA JUNIOR, 

Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; ESTELLITA, Heloisa (coord.). Regime especial de regularização 

cambial e tributária (RERCT): aspectos práticos. São Paulo: Noeses, 2016. p. 69. 
560 STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.372.457/MG. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. 

Sexta Turma. j. em 27.08.2013. 



142 

 

 

A inclusão do crime de lavagem de capitais neste rol mais uma vez evidencia a 

tentativa do legislador de inserir na Lei nº 13.254/16 todos aqueles crimes que poderiam 

recair sobre o aderente ao RERCT em razão de seus valores mantidos no exterior, vez que a 

prática é cada vez mais aperfeiçoada, muito em razão do envio e manutenção de valores para 

o exterior, muitas vezes a paraísos fiscais561. 

No entanto, a anistia para a lavagem de capitais não foi total. Como se disse, não 

seria possível anistiar todo e qualquer crime cometido pelo aderente ao RERCT como crime 

antecedente da lavagem de capitais, mas apenas aqueles que estivessem de alguma forma 

relacionados à manutenção de valores no exterior – aqueles mencionados no próprio rol do 

art. 5º, §1º, da Lei nº 13.254/16. Ou seja,  só poderiam ser alvo do branqueamento os valores 

disponíveis ao agente em razão da prática de sonegação tributária e/ou de evasão de divisas 

– além dos crimes de falso como instrumento daqueles. 

Assim, tem-se que a lavagem de capitais, como meio para se dar novo status ao 

dinheiro de origem criminal562, só poderia ser alvo do benefício concedido com a adesão ao 

RERCT, caso a aquisição ilícita destes valores pelo aderente tivesse prejudicado unicamente 

os cofres públicos. Isso porque, ao analisar os crimes que podem figurar como antecedentes 

à lavagem, verifica-se que todos eles têm, ao final, uma relação com a arrecadação estatal. 

Os crimes de natureza tributária – previstos nos arts. 1º e 2º, da Lei nº 8.137/90, Lei 

nº 4.729/65 e art. 337-A, do Código Penal – dispensam maiores comentários, pois sua tutela 

claramente é voltada aos cofres públicos. Já os crimes de falso também contemplados pela 

Lei nº 13.254/16 também não possuem existência autônoma sem os crimes tributários a que 

serviram de instrumento, vez que o esgotamento de sua lesividade com a prática destes é 

uma exigência para que possam ser anistiados pela adesão ao RERCT. 

A inserção da evasão de divisas, analisados os demais tipos penais contemplados 

pelo art. 5º, §1º, da Lei nº 13.254/16, mostra-se como fonte de diversas dúvidas. Estas 

dúvidas serão mais bem exploradas no capítulo seguinte, mas necessário que se conclua aqui 

que o delito previsto no art. 22, da Lei nº 7.492/86 mostra-se deslocado ao ser inserido em 

rol que tem como integrantes crimes cuja lesividade esgota-se com a lesão aos cofres 

públicos. E estas dúvidas se agravam à medida em que a condição para que a extinção da 

punibilidade seja concedida ao aderente ao RERCT é, justamente, o pagamento do valor do 

                                                           
561 PRADO, Luiz Regis. Delito de Lavagem de Capitais: um estudo introdutório. In: PRADO, Luiz Regis 

(coord.). Direito Penal Contemporâneo: estudos em homenagem ao Professor José Cerezo Mir. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2007. p. 244. 
562 PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2014. v. 8. p. 421. 
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tributo devido – e esta hipótese de concessão de benefício penal só era, até então, prevista a 

crimes de natureza tributária. 

3.3 O DIREITO PENAL ARRECADATÓRIO E A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE 

CRIMES ATRAVÉS DO PAGAMENTO DO TRIBUTO 

Frente ao até aqui exposto, pode-se concluir que houve a previsão de nova causa de 

extinção da punibilidade para determinados crimes – dentre eles o de evasão de divisas – no 

âmbito de uma Lei de natureza híbrida (penal e tributária) e inserida no ordenamento jurídico 

brasileiro como medida arrecadatória num contexto de crise fiscal e de tentativa de adaptação 

às diretrizes internacionais que impõem o crescimento gradativo da transparência fiscal. 

O oferecimento de benefícios penais em troca de valores que se transformariam em 

arrecadação estatal não é uma inovação no Brasil. No entanto, a utilização deste instrumento 

para crimes estranhos àqueles contra a ordem tributária pode ser considerada uma novidade 

introduzida pela Lei nº 13.254/16563. Desde o ano de 1965 já é legalmente possível a extinção 

da punibilidade de crimes fiscais com o adimplemento das obrigações tributárias devidas, 

sendo possível concluir, inclusive, que, quanto ao agente desta sorte de crimes, a anistia 

introduzida pelo RERCT não se mostra decisiva564. 

Conforme já explorado, a utilização da ameaça penal como instrumento de troca 

para fins arrecadatórios é expressão de uma utilização do Direito Penal dirigida 

especificamente à obtenção de recursos pelo Estado e é empregada, especialmente em 

tempos de crise565 e teve especial crescimento após a crise de 2008. Dessa utilização decorre 

o fenômeno explorado neste capítulo – a expansão de programas de regularização voluntária 

                                                           
563 SILVEIRA relembra que a extinção da punibilidade em decorrência do pagamento de tributos já havia 

sofrido certo alargamento quando se admitiu esta hipótese aos crimes de descaminho e apropriação indébita 

previdenciária, que, no entanto, também foram entendidos como crimes de natureza tributária. SILVEIRA, 

Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio crise 

econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 45. 
564 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Crimes tributários e anistia: aspectos práticos. In: PAULA JUNIOR, 

Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; ESTELLITA, Heloisa (coord.). Regime especial de regularização 

cambial e tributária (RERCT): aspectos práticos. São Paulo: Noeses, 2016. p. 75. 
565 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 68. 
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de capitais566 – mas também um fenômeno visto no ordenamento jurídico brasileiro há mais 

tempo: a extinção da punibilidade de crimes fiscais com o pagamento do tributo devido567. 

Nos crimes contra a ordem tributária, há a previsão do pagamento do tributo como 

causa extintiva de punibilidade desde o início da política penal-tributária integrada, no ano 

de 1965, com a Lei nº 4.729/65. Como aponta QUEIROZ568, ainda que diplomas anteriores 

tenham tipificado condutas de natureza tributária, foi com este diploma normativo que o 

direito penal passou definitivamente a ser utilizado como arma para construção de um 

poderoso aparelho fiscal, dando início também ao direito penal arrecadatório acima 

identificado. Foi também com este diploma que ficou clara a opção do legislador pela 

utilização do Direito Penal com fins extrapenais – a arrecadação tributária – em detrimento 

dos fins tipicamente penais em repressão à fraude fiscal perpetrada569. 

Neste sentido, a Lei nº 4.729/65 veio para definir a sonegação fiscal como crime 

autônomo e representou a etapa mais importante da evolução legislativa sobre crimes 

tributários570. E ela já definia que o pagamento do tributo devido extinguiria a punibilidade 

                                                           
566 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 68. 
567 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 

crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. p. 70. Sobre a interação funcional 

entre a política-criminal e a política-fiscal, SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. 

Repatriação e crime: aspectos do binômio crise econômica e direito penal. Belo Horizonte: Editora 

D’Plácido, 2017.p. 293-298. 
568 QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Extinção da Punibilidade e Suspensão da Pretensão Punitiva nos Crimes 

contra a Ordem Tributária: os efeitos penais do pagamento e dos parcelamentos. In: TANGERINO, Davi 

de Paiva Costa; GARCIA, Denise Nunes (coord.). Direito Penal Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 

2007. p. 140. 
569 QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Extinção da Punibilidade e Suspensão da Pretensão Punitiva nos Crimes 

contra a Ordem Tributária: os efeitos penais do pagamento e dos parcelamentos. In: TANGERINO, Davi 

de Paiva Costa; GARCIA, Denise Nunes (coord.). Direito Penal Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 

2007. p. 141. 
570 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Direito Penal Tributário: crimes contra a ordem tributária e contra a 

previdência social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 40. 
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do agente, desde que fosse efetuado até o início da ação fiscal em sede administrativa571. 

Nota-se que o limite temporal para que o pagamento do tributo pudesse atrair a extinção da 

punibilidade era bastante limitado. Este limite, no entanto, já se modificou em 1967572, com 

o Decreto-lei nº 157/67573, que previu que a dívida tributária poderia ser paga com juros e 

correção – penalidades não aplicadas antes do início da ação fiscal – até o término da ação 

fiscal quanto aos crimes previstos na Lei nº 4.729/65 e até o início da ação penal quanto aos 

crimes de natureza tributária não previstos naquela lei – contrabando e descaminho, por 

exemplo574. 

A Lei nº 8.137/90 – alguns anos depois – veio para confirmar a opção de política 

criminal-tributária adotada – e alargar ainda mais o limite temporal para concessão do 

beneficio – prevendo que a extinção da punibilidade referente aos crimes ali definidos seria 

concedida desde que o agente promovesse o pagamento do valor devido antes de recebida a 

denúncia criminal575. 

                                                           
571 Art. 2º Extingue-se a punibilidade dos crimes previstos nesta Lei quando o agente promover o recolhimento 

do tributo devido, antes de ter início, na esfera administrativa, a ação fiscal própria. MACHADO afirma 

que, por ser possível a extinção da punibilidade apenas quando o pagamento do crédito tributário fosse 

realizado antes de iniciada a ação fiscal na esfera administrativa, tratava-se, na verdade, de hipótese de 

extinção da punibilidade por denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional, 

que prevê que “[...] a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se 

for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada 

pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração” e que “não se considera 

espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de 

fiscalização, relacionados com a infração”. No entanto, acredita-se que a situação mostra a sintonia entre 

os diplomas legais, demonstrando o início da política tributária e penal integrada, mesmo porque o Código 

Tributário Nacional foi publicado apenas no ano seguinte, em 1966. MACHADO, Hugo de Brito. Estudos 

de Direito Penal Tributário. São Paulo: Atlas, 2002. p. 223. E QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Extinção 

da Punibilidade e Suspensão da Pretensão Punitiva nos Crimes contra a Ordem Tributária: os efeitos penais 

do pagamento e dos parcelamentos. In: TANGERINO, Davi de Paiva Costa; GARCIA, Denise Nunes 

(coord.). Direito Penal Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 140. 
572 MACHADO, Hugo de Brito. Estudos de Direito Penal Tributário. São Paulo: Atlas, 2002. p. 224. 
573 BRASIL. Decreto-Lei n. 157, de 10 de fevereiro de 1967. Concede estímulos fiscais à capitalização das 

emprêsas; reforça os incentivos à compra de ações; facilita o pagamento de débitos fiscais. Diário Oficial 

da União, Brasília, DF, 13 fev. 1967. 
574 QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Extinção da Punibilidade e Suspensão da Pretensão Punitiva nos Crimes 

contra a Ordem Tributária: os efeitos penais do pagamento e dos parcelamentos. In: TANGERINO, Davi 

de Paiva Costa; GARCIA, Denise Nunes (coord.). Direito Penal Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 

2007. p. 141. Os crimes de contrabando e descaminho foram depois excluídos desta hipótese com a edição 

da Lei n. 6.910/81, o que, quanto ao crime de contrabando, mostra-se um acerto da legislação modificadora, 

tendo em vista que com tal crime não se recrimina a sonegação de tributos. MACHADO, Hugo de Brito. 

Estudos de Direito Penal Tributário. São Paulo: Atlas, 2002. p. 224. 
575 QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Extinção da Punibilidade e Suspensão da Pretensão Punitiva nos Crimes 

contra a Ordem Tributária: os efeitos penais do pagamento e dos parcelamentos. In: TANGERINO, Davi 

de Paiva Costa; GARCIA, Denise Nunes (coord.). Direito Penal Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 

2007. p. 142. 
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Um pequeno retrocesso nesta ampliação da política adotada foi verificada apenas 

com a Lei nº 8.383/91576 – que revogou expressamente os dispositivos das Leis nº 4.729/65 

e nº 8.137/90 que previam a concessão do benefício penal com o pagamento do tributo – e 

com a Lei nº 8.696/93577 que buscava reinserir o instituto no ordenamento jurídico brasileiro, 

mas foi vetada pela Presidência da República neste ponto578. Entendia o legislador, naquele 

momento, portanto, que a necessidade de punição penal dos crimes tributários se sobrepunha 

aos fins extrapenais buscados579. 

Já em 1995, com a Lei nº 9.249/95580, foi retomada a linha penal arrecadatória. 

Previu-se ali novamente o pagamento do tributo como causa extintiva da punibilidade no 

mesmo limite temporal já anteriormente estabelecido: o pagamento deveria ser realizado 

antes do recebimento da denúncia. 

A partir dai é possível ver que a autorização legal para que o pagamento do tributo 

extinguisse a punibilidade do agente passou a ser cada vez mais permissiva. A Lei nº 

9.964/00581 implementou o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), que “[...] consistiu, 

em linhas gerais, em um amplo programa de parcelamento de débitos tributários, destinado 

a promover a regularização de créditos da União”582 e previu que o pagamento integral do 

débito parcelado iria gerar a suspensão e posterior extinção da punibilidade do agente pelo 

                                                           
576 BRASIL. Lei n. 8.383, de 30 de dezembro de 1991. Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a 

legislação do imposto de renda e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 dez. 

1991. 
577 BRASIL. Lei n. 8.696, de 26 de agosto de 1993. Dispõe sobre a redução de multa pela antecipação do 

pagamento de tributo lançado, e dá nova redação ao art. 30 da Lei n° 8.177, de 1 de março de 1991. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 27 ago. 1993. 
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crime tributário enquanto o agente estivesse em dia com o parcelamento e desde que a adesão 

tivesse ocorrido antes do recebimento da denúncia criminal583. 

Da mesma forma, a Lei nº 10.684/03584 instituiu programa de parcelamento que 

ficou conhecido como Parcelamento Especial – PAES, que previa o parcelamento de débitos 

inscritos em Dívida Ativa da União, excetuados alguns de natureza previdenciária, e previu 

a suspensão da pretensão punitiva estatal com a adesão ao parcelamento, bem como a 

extinção da punibilidade ao final do parcelamento, no caso de quitação integral da dívida 

parcelada. 

Este último diploma normativo inaugurou uma nova perspectiva para a extinção da 

punibilidade com o pagamento da dívida tributária, pois não fixou nenhum limite temporal 

para que fosse feito o parcelamento ou o pagamento do crédito tributário585. Ante a omissão 

legal, interpretou-se que a adesão ao parcelamento ou o pagamento deveriam ser feitos em 

qualquer momento enquanto existisse pretensão punitiva estatal a ser suspensa, ou seja, antes 

do trânsito em julgado da ação penal que processasse os crimes tributários pelos quais o 

agente houvesse sido denunciado, vez que, com o trânsito em julgado, nasceria – no lugar 

da pretensão punitiva – a pretensão executória do Estado586. 

Após este grande passo, sobreveio a Lei nº 11.941/09587 que tratou também de 

programas de parcelamento de tributos a nível federal, repetindo a previsão de suspensão da 

pretensão punitiva dos crimes tributários com a adesão ao parcelamento tributário e sua 
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de débitos junto à Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto 
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585 TANGERINO, Davi de Paiva Costa; PISCITELLI, Tathiane dos Santos. Suspensão da pretensão punitiva 

estatal pelo parcelamento. In: TANGERINO, Davi de Paiva Costa; GARCIA, Denise Nunes (coord.). 

Direito Penal Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 174. 
586 QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Extinção da Punibilidade e Suspensão da Pretensão Punitiva nos Crimes 
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regime tributário de transição, alterando […] e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 28 maio 2009. 
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extinção quando houvesse o integral pagamento a qualquer tempo588. Ainda, foi publicada 

em 2011 a Lei nº 12.382589, que previu novamente que o pedido de parcelamento deverá ser 

feito antes do recebimento da denúncia para que gere o efeito de suspensão da pretensão 

punitiva estatal. O reestabelecimento do marco temporal para adesão ao parcelamento fez 

nascer dúvidas sobre a existência de tal marco também para a extinção da punibilidade com 

o pagamento integral do tributo. Ou seja: 

Diante da previsão que restabeleceu o marco temporal de eficácia da norma 

despenalizante, exigindo que o pedido de parcelamento tenha ocorrido 

antes do recebimento da denúncia, nova discussão doutrinária e 

jurisprudencial se acendeu, no sentido de ter esta norma revogado ou não 

o art. 9.º da Lei 10.684/2003, bem como os arts. 68 e 69 da Lei 

11.941/2009, os quais admitem a extinção da punibilidade pelo pagamento 

do tributo a qualquer tempo590. 

No entanto, o Supremo Tribunal Federal se manifestou no sentido de que a nova 

regra – reestabelecendo o limite temporal – era aplicável apenas para casos de parcelamento, 

e não para os casos de pagamento integral de tributo, que permanecem com a autorização 

legal para que se realize o pagamento a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado 

da sentença condenatória591, o que gerará a respectiva extinção de punibilidade592. 

Como se vê, a extinção da pretensão punitiva estatal pelo adimplemento do crédito 

tributário sofreu diversas modificações ao longo dos anos. Estas idas e vindas bem 

demonstram a insegurança com que o legislador tem tratado a questão e o quão criticado o 

tema é pela doutrina. MACHADO sintetiza os argumentos contrários e favoráveis à 

manutenção da previsão desta causa de extinção da punibilidade em maior ou menor grau 

nos seguintes termos: 

Os que se manifestam contrários à extinção da punibilidade pelo 

pagamento do tributo alegam, em síntese, que admiti-la implica: a) tornar 

                                                           
588 SISTI, Jaqueline Tortola Ribeiro; TEIXEIRA, Rodrigo Valente Giublin. Da legitimidade da intervenção 

penal na ordem tributária. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 23, n. 117, p. 175-199, 

nov./dez. 2015. p. 186. 
589 BRASIL. Lei n. 12.382, de 25 de fevereiro de 2011. Dispõe sobre o valor do salário mínimo em 2011 e a 

sua política de valorização de longo prazo; disciplina a representação fiscal para fins penais nos casos em 

que houve parcelamento do crédito tributário; altera a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; e revoga 

a Lei no 12.255, de 15 de junho de 2010. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 fev. 2011. 
590 SISTI, Jaqueline Tortola Ribeiro; TEIXEIRA, Rodrigo Valente Giublin. Da legitimidade da intervenção 

penal na ordem tributária. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 23, n. 117, p. 175-199, 

nov./dez. 2015. p. 187. 
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Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; ESTELLITA, Heloisa (coord.). Regime especial de regularização 

cambial e tributária (RERCT): aspectos práticos. São Paulo: Noeses, 2016. p. 72-73. 
592 SISTI, Jaqueline Tortola Ribeiro; TEIXEIRA, Rodrigo Valente Giublin. Da legitimidade da intervenção 

penal na ordem tributária. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 23, n. 117, p. 175-199, 

nov./dez. 2015. p. 187-188. 
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o direito penal extremamente utilitarista, desprendido de sua base ética; b) 

estimular a sonegação, à medida que garante ao sonegador que, se 

apanhado, livrar-se-á da pena, pagando o tributo; c) estabelecer tratamento 

desigual entre os que podem e os que não podem pagar, privilegiando os 

primeiros. Para os mais radicais, a extinção da punibilidade pelo 

pagamento do tributo, juntamente com a exigência da conclusão do 

processo administrativo como condição para que a noticia do crime seja 

ofertada ao Ministério Público, constituem as maiores causas da 

impunidade. Os que se manifestam favoráveis à extinção da punibilidade 

pelo pagamento do tributo sustentam, em síntese, que: a) as normas que 

tutelam o crédito tributário, sejam criminais ou não, objetivam tornar 

efetivo esse crédito; assim, sendo o crédito satisfeito, não subsistem razões 

para insistir na aplicação de pena criminal, contra todas as considerações 

de política criminal; b) por outro lado, se o contribuinte sabe que, mesmo 

pagando, continuará sob a ameaça de pena privativa de liberdade, não terá 

nenhum interesse em efetuar o pagamento; c) o sistema penitenciário 

encontra-se em situação precária, não se justificando onerá-lo593. 

O tema é bastante complexo e traz à tona a discussão sobre a própria utilização do 

Direito Penal como tutela para ilícitos tributários em que haja fraude para sua persecução. 

Neste sentido, MACHADO594 afirma que é inegável o caráter utilitarista do emprego do 

Direito Penal nestes crimes, vez que é claro que a ameaça penal tem o fim de compelir o 

contribuinte ao pagamento dos tributos. Assim, seria incoerente impor a criminalização 

destas condutas por motivos utilitaristas, mas não admitir a inclusão da causa extintiva de 

punibilidade aqui tratada por receio de se dar ao Direito Penal fins utilitários. 

O autor595, assim – além de concluir que os fins utilitaristas do direito penal não 

estão na concessão da extinção da punibilidade com o pagamento do tributo, mas sim na 

própria tipificação dos crimes contra a ordem tributária –, acredita que (a) o efeito 

intimidativo da pena não é suficiente para compelir os contribuintes ao pagamento do tributo, 

sendo necessário um estimulo a mais, como a concessão de benefícios, que funcionarão 

como incentivo para o pagamento do tributo ao final do processo administrativo; (b) não 

haverá estímulo à sonegação com a possibilidade de extinção da punibilidade com o 

pagamento do tributo, desde que hajam penas pecuniárias severas e fiscalização eficiente; e 

(c) a causa extintiva de punibilidade não seria contrária à isonomia, pois para aqueles que 

não podem pagar sempre restaria a opção do parcelamento do débito, o que os colocaria em 

situação de igualdade. 

A discussão, como se vê, abarca a própria legitimidade da tutela do direito penal à 

ordem tributária, cuja análise perpassa por questões que extrapolariam o objeto deste estudo. 

                                                           
593 MACHADO, Hugo de Brito. Estudos de Direito Penal Tributário. São Paulo: Atlas, 2002. p. 230. 
594 MACHADO, Hugo de Brito. Estudos de Direito Penal Tributário. São Paulo: Atlas, 2002. p. 231. 
595 MACHADO, Hugo de Brito. Estudos de Direito Penal Tributário. São Paulo: Atlas, 2002. p. 231-235. 
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Cumpre concluir apenas que, apesar de justas críticas, a oferta de extinção da punibilidade 

em benefício de fins extrapenais – a arrecadação estatal – é uma realidade no ordenamento 

jurídico brasileiro, mas que até este momento sempre se voltou a crimes específicos contra 

a ordem tributária. 

Disso decorre que o legislador, já há vários anos, possui um fim arrecadatório com 

a tipificação dos crimes tributários. Afinal, desde a sistematização de tal sorte de crimes no 

ordenamento jurídico brasileiro – à exceção da citada legislação de 1991 – apenas cresceu a 

possibilidade de extinção da punibilidade do delito através do pagamento (até mesmo 

parcelado) do tributo. 

No entanto, o movimento atual mostra um alargamento do fim arrecadatório para 

atingir crimes que, até então, não se mostravam de interesse da arrecadação fiscal, o que gera 

dúvidas sobre a legitimidade deste alargamento e, mais ainda, sobre a legitimidade da tutela 

penal nestes crimes, como a evasão de divisas, e qual seria o bem jurídico realmente tutelado 

por eles. Ou seja, no caso específico da evasão de divisas, surge a dúvida sobre se existiria, 

no momento atual, uma aproximação tão grande com os crimes tributários, a ponto de não 

haver justificativa para manter, no ordenamento jurídico, ambas as tipificações vigentes (a 

de evasão de divisas e a de sonegação fiscal). 

Estes questionamentos serão tratados no capítulo seguinte que, frente ao exposto 

aqui, tentará identificar as possíveis consequências da conexão criada pelo ordenamento 

jurídico entre a extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo nos crimes tributários e 

a extinção da punibilidade do crime de evasão de divisas pela adesão RERCT.  
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4 ADAPTAÇÃO DO TRATAMENTO JURÍDICO-PENAL DA EVASÃO 

DE VALORES 

Este capítulo tem um viés conclusivo e propositivo, buscando conectar tudo o que 

foi exposto até aqui com sugestões de adaptações ao tratamento penal das divisas brasileiras 

frente ao analisado em cada capítulo deste estudo. Acredita-se que as alterações no cenário 

econômico brasileiro e internacional desde a introdução do art. 22, da Lei nº 7.492/86, 

aliadas à questionada legitimidade deste dispositivo, bem como à aceitação da extinção da 

punibilidade do delito com o mero pagamento das obrigações tributárias decorrentes do 

envio e manutenção de valores no exterior impõem esta reflexão. 

As mudanças no mundo econômico, bem como diversas impropriedades do tipo 

penal e também as mudanças no ordenamento jurídico brasileiro levam à possível conclusão 

de que a evasão de valores, nos dias atuais, não deveria mais ser tratada – ao menos 

penalmente – como evasão de divisas, mas sim sob o ponto de vista de erosão da base 

tributável nacional. O objetivo da norma alterou-se de forma natural através da mudança do 

paradigma econômico nacional e da guerra internacional contra a evasão fiscal com a ativa 

participação brasileira e sua adesão a tratados de troca de informação fiscal e introdução do 

Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, que alcançou o crime de evasão de 

divisas. 

Com estas constatações, necessário agora que se atualize também o ordenamento 

jurídico pátrio para que se tutele a evasão de valores de forma adequada a tudo que se 

apresentou até aqui. Para que se façam essas proposições, analisar-se-á, primeiro, a 

aproximação da tutela penal das divisas à tutela penal exercida pelos crimes contra a ordem 

tributária, vez que, como se constatou, a evasão de valores hodiernamente em muito mais se 

relaciona com a evasão fiscal; depois serão efetivamente apresentadas propostas práticas de 

adequação da tutela penal das divisas brasileiras para que se possa refletir qual a melhor 

forma de realizar as necessárias mudanças. 

4.1 APROXIMAÇÃO DA TUTELA PENAL DO ART. 22, DA LEI Nº 7.492/86 ÀQUELA 

EXERCIDA PELOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 

A política fiscal internacional de integração crescente entre os países e diminuição 

do sigilo fiscal faz parte de uma reação à grave crise econômica e à insuficiência 
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arrecadatória estatal. Vê-se que a principal agenda de importantes organismos internacionais 

– notadamente o G20 e a OCDE – volta-se contra a evasão de valores, não mais porque esta 

evasão poderia estar relacionada ao tráfico de drogas ou ao terrorismo, mas sim porque a 

remessa de valores ao exterior de forma encoberta traz efeitos negativos aos cofres públicos 

nacionais. 

O cenário internacional passou a dar extrema visibilidade ao problema. Diversos 

tratados foram firmados, dentre os quais aqui se destacou o projeto BEPS da OCDE, a 

Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Tributária e o 

FATCA, aos quais o Brasil aderiu, internalizando-os em seu ordenamento jurídico. 

O crime de evasão de divisas, neste cenário, ganha outra conotação. O crime está 

previsto no ordenamento jurídico nacional desde a década de oitenta, sempre direcionado à 

proteção das divisas brasileiras e não à perda da base tributável nacional. Evidência disso 

sempre foi a regulamentação extralegal do tipo penal que é realizada pelo Banco Central do 

Brasil – que é responsável pelas políticas monetária e cambial brasileiras – e não pela Receita 

Federal do Brasil – que se ocupa das regulamentações fiscais. 

Além disso, certo é que normalmente a extinção da punibilidade pelo pagamento 

do tributo não é admitida pela jurisprudência em relação ao art. 22, da Lei nº 7.492/86 nem 

mesmo na modalidade de manutenção de depósitos não declarados no exterior porque, em 

tese, este crime seria, em todas suas modalidades, direcionado à proteção do sistema 

financeiro nacional e em nada estaria relacionado à ordem tributária596. 

Vê-se, no entanto, que esta lógica parece ter se alterado, em especial no que tange 

à distância entre o crime de evasão de divisas e os crimes fiscais. Conforme já exposto, o 

Direito Penal Econômico, num contexto de crise econômica mundial (2008), tem se alargado 

e passa a ser regido por uma lógica preventivo-arrecadatória597. Isso quer dizer que se 

ampliam, “[...] em demasia, as possibilidades de extinção de punibilidade em crimes 

econômicos, agora vistos em caráter e sentido amplo”598 para englobar os crimes tributários 

e a evasão de divisas dentro de uma mesma perspectiva. Ou seja, em razão desta nova 

racionalidade mais alargada do Direito Penal Econômico, os delitos tributários e a evasão de 
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divisas passam todos a figurar dentro deste ramo do Direito Penal, sendo aproximados pelo 

ordenamento jurídico em razão de sua busca arrecadatória através da ameaça penal. 

Ao mesmo tempo em que há um esvaziamento da tutela penal da evasão de valores 

como proteção das divisas brasileiras – em razão de diversos fatores que abaixo serão 

abordados – há também a aproximação da tutela de evasão de valores à preocupação com a 

erosão da base tributável. Esta aproximação acaba por demonstrar que o sentido amplo de 

Direito Penal Econômico apresentado no início do segundo capítulo deste estudo parece se 

consagrar no ordenamento jurídico nacional através de programa de voluntary disclosure599, 

que, ao final, ofereceu benefícios penais para crimes de naturezas diversas, abarcando todos 

eles dentro deste novo Direito Penal Econômico arrecadatório. 

Para que se confirme esta aproximação, necessário, primeiro, que se comprove o 

esvaziamento da tutela penal exercida pelo crime de evasão de divisas (art. 22, da Lei nº 

7.492/86) e também que se identifique o objeto da tutela penal exercida pelos crimes contra 

a ordem tributária, que, diante da aproximação já realizada pelo ordenamento jurídico, 

seriam os mais adequados para abraçar a nova roupagem da tutela da evasão de valores. 

4.1.1 Esvaziamento da tutela penal do crime de evasão de divisas 

Retomando os fatos histórico-econômicos expostos ao longo da primeira parte do 

primeiro capítulo deste estudo, é forçoso que se reconheça que a justificativa apresentada 

para a introdução do crime de evasão de divisas no ordenamento jurídico brasileiro 

enfraqueceu-se a tal ponto que não pode mais sequer ser invocada para a manutenção da 

tutela penal. Conforme já exposto, o delito de evasão de divisas foi apresentado como um 

endurecimento da rígida política cambial exercida naquele momento pelo Estado, que 

tentava se proteger da fragilidade da economia, em especial quanto às reservas internacionais 

e à necessidade de cumprir seus compromissos com o exterior. 

A Lei nº 7.492/86 foi editada até mesmo com um caráter emergencial com a 

promessa de que seria substituída600, mas acabou por perpetuar-se ao longo do tempo como 

o principal diploma legal de combate ao crime financeiro no país. No entanto, em especial 

quanto ao crime de evasão de divisas, sua perpetuação levou à perpetuação de uma ameaça 
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penal num cenário de rígido controle cambial, em que se lançou mão da tutela penal apenas 

para subir um degrau a mais nesta rigidez. 

A ilegitimidade da utilização do Direito Penal nestes termos já foi aqui defendida, 

o que, por si só, já levaria à conclusão de que o a tutela das divisas brasileiras não deveria 

ser realizada por meio do Direito Penal e que assim proceder configura uso ilegítimo da 

força penal. No entanto, superando tal constatação, a tutela da evasão de divisas pela ultima 

ratio do Direito mostra-se ainda mais esvaziada de legitimidade com a superação do cenário 

emergencial que, nas palavras do legislador, teria justificado sua utilização. 

A atualização do ordenamento jurídico brasileiro ao longo dos anos também 

demonstra que a tutela exercida pelo art. 22, da Lei nº 7.492/86 tomou rumos diversos 

daquele justificado quando de sua introdução. Como FORNAZARI JUNIOR601 explica, 

quando de sua edição, o crime de evasão de divisas tinha também por finalidade exercer a 

tutela penal contra práticas de lavagem de dinheiro, que foram criminalizadas apenas no ano 

de 1998, com a Lei nº 9.613. 

No mesmo sentido, VAN DER LAAN 602  afirma que até o advento da Lei nº 

9.613/98 o crime de evasão de divisas também tinha o escopo de atuar contra casos de 

lavagem de capitais. No entanto, com a crescente importância do tema ele passou a ser 

tratado em diploma legal próprio, deixando à evasão de divisas a saída de valores ao 

exterior603 . A ideia dos autores parece ser verdade se considerado que estruturas mais 

complexas de lavagem de capitais comumente envolvem o envio de valores ao exterior. No 

entanto, discorda-se da conclusão de ambos de que, mesmo com a entrada em vigor de 

legislação específica contra lavagem de capitais, o tipo penal do art. 22, da Lei 7.492/86 

continuou a ter extrema relevância normativa, em especial porque nos dias atuais haveria 

uma preocupação muito maior com a fuga de capitais do que à época de edição do diploma 

legal. 

Esta maior preocupação, segundo FORNAZARI JUNIOR604 se daria em razão da 

globalização da economia mundial que, de fato, é muito mais influente na economia 
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brasileira do que nos anos oitenta. Entende-se o argumento do autor no sentido de que, hoje 

em dia, a movimentação de valores em âmbito internacional é mais acentuada que há trinta 

anos atrás. No entanto, a preocupação com esta possibilidade de fuga de capital claramente 

diminuiu, tanto em razão da solidificação das reservas internacionais brasileiras, cujos 

índices de acumulação apenas crescem605, como em razão do desenvolvimento da economia 

brasileira em especial quanto a seu comércio internacional. 

Como visto, um dos causadores da delicada situação das reservas internacionais 

brasileiras nos anos setenta e oitenta foi justamente o isolacionismo que se havia praticado 

e estimulado até então. Assim, a inserção do país no movimento de globalização, com a 

estabilização também de seu movimento de comércio internacional, ao contrário de gerar 

maior preocupação com as reservas internacionais brasileiras, apenas fez com que o país 

pudesse ficar mais confortável neste aspecto. 

Há ainda outro e importante ponto que indica que a própria evolução e atualização 

do ordenamento jurídico brasileiro frente às mudanças econômicas vivenciadas pelo país nas 

últimas décadas dá ares de esvaziamento à tutela penal do delito de evasão de divisas. Trata-

se da equiparação do delito de evasão de divisas a delitos de natureza tributária através da 

concessão da extinção de sua punibilidade com o pagamento do tributo no âmbito do 

RERCT. 

O tratamento dispensado à evasão de divisas é exatamente o mesmo dispensado aos 

crimes tributários neste recente diploma legal. A equiparação destes demonstra, sem 

dúvidas, uma aproximação entre estes crimes de natureza bastante distintas e que, a princípio 

tutelariam bens jurídicos bastante afastados entre si606. 

As pistas dadas pela configuração mais recente do ordenamento jurídico não podem 

ser ignoradas. E, no caso dos diplomas legais de 2016 e 2017, que disciplinaram o RERCT, 

o legislador deixou claro que o Estado não mais tem qualquer interesse em exercer seu ius 

puniendi contra o crime de evasão de divisas, desde que o agente adimpla seus deveres 

tributários, conforme proposto pelo regime. 

A proposta legislativa, então, demonstra que o Estado não mais tem qualquer 

pretensão de tutelar o envio ou manutenção de valores no exterior – por maiores que sejam 

estes ou os danos que eles possam causar às reservas internacionais e à política cambial 

brasileiras – desde que os tributos devidos sejam recolhidos aos cofres públicos. 
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O interesse arrecadatório estatal, aliás, é verificado pelo contexto amplamente 

exposto neste estudo em que o RERCT foi introduzido no sistema jurídico brasileiro. O 

regime de regularização de ativos não foi espelhado em outros que se propunham a 

regularizar e reinternalizar valores frente à crise econômica que teria sido causada por falta 

de reservas internacionais. Ao contrário, o programa foi concebido num cenário de combate 

internacional à evasão fiscal e à erosão das bases tributáveis nacionais em que proliferaram 

acordos de trocas de informações tributárias e espelhado em programas de regularização 

instituídos por outros países que visavam nada mais que a arrecadação fiscal. 

Este interesse arrecadatório totalmente despreocupado com qualquer outra ofensa a 

pretensos bens jurídicos fica ainda mais evidente com a constatação de que a adesão ao 

RERCT e a concessão das desejadas anistias penais em nada está relacionado com a 

repatriação dos valores. Como já afirmado no capítulo anterior, apesar de a Lei nº 13.254/16 

ter sido propagada como uma lei de repatriação de valores, os valores, em si, poderão 

permanecer no exterior por quanto tempo o aderente desejar, desde que eles estejam 

regularizados. 

Inegável, assim, que as políticas econômica e cambial brasileira, que estão no 

centro da criminalização da evasão de divisas, há muito deixaram de se preocupar com a 

situação das reservas internacionais, mas o art. 22, da Lei nº 7.492/86 continuou a ser 

utilizado para persecução de outras agendas que não aquela alvo da tutela penal. Isso é 

facilmente constatado pela alteração do cenário econômico nacional e também internacional, 

além da participação ativa brasileira no combate contra a evasão fiscal. No entanto, mais 

importante que esta constatação prática é a verificação de que o próprio ordenamento 

jurídico reconheceu esta mudança de objeto jurídico-penal, ao expressamente equiparar o 

crime de evasão de divisas a crimes tributários, declarando que o Estado não tem interesse 

em punir penalmente aqueles que incidirem no tipo penal do art. 22, da Lei nº 7.492/86, mas 

quitarem suas obrigações tributárias. 

Conclui-se, assim, que tanto do ponto de vista no cenário histórico-econômico 

nacional e internacional quanto do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro é 

possível identificar diversos indícios de que a tutela penal das divisas brasileiras acabou-se 

por se mostrar esvaziada – além de ilegítima pelos motivos explorados no segundo capítulo 

deste estudo. Surge então a dúvida sobre qual seria o modo mais apropriados de se adequar 

a existência do art. 22, da Lei nº 792/86 e a tutela por ele exercida a este esvaziamento. 

A resposta para tanto parece ter sido dada pelo próprio ordenamento jurídico: a 

extensão da causa de extinção de punibilidade historicamente aplicada apenas a crimes 
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tributários – o adimplemento das obrigações tributárias – ao crime de evasão de divisas feita 

pela Lei nº 13.254/16 mostra que a aproximação da evasão de divisas aos crimes tributários 

já é uma realidade, devendo ser aqui melhor explorada. 

4.1.2 Bem jurídico tutelado pelos crimes tributários 

Como já defendido na análise do delito de evasão de divisas, a identificação do bem 

jurídico tutelado pela norma é ponto crucial para averiguação de sua legitimidade. Diante 

disso, buscar-se-á assimilar aqui o bem jurídico tutelado pelos crimes contra a ordem 

tributária para que, após, atinja-se o objetivo proposto, que é a tentativa de aproximação do 

delito tipificado pelo art. 22, da Lei nº 7.402/86 a estes crimes, tendo em vista o esvaziamento 

de sua tutela identificada pelas razões já acima abordadas. 

Os crimes contra a ordem tributária, sob uma perspectiva mais restrita do Direito 

Penal Econômico, seriam identificados como estranhos a este ramo do Direito Penal. No 

entanto, o sentido mais amplo que se pode dar a ele e que se mostra mais condizente com a 

sanha arrecadatória das disposições legais mais recentemente editadas autoriza que se tenha 

a aproximação que se busca efetivar neste capítulo, conforme será melhor explorado no 

subcapítulo seguinte. 

A individualização do bem jurídico tutelado pelos crimes fiscais não é matéria 

facilmente resolvida, sendo, provavelmente, uma das maiores discussões da doutrina que se 

debruça sobre tal sorte de crimes. Pode-se determinar, desde logo, que se trata de um bem 

jurídico supraindividual, afinal, a identificação do tributo como um interesse legítimo que 

justifique a tutela penal impõe, necessariamente, que se identifique este interesse como 

sendo supraindividual607. 

Isso porque as funções modernamente atribuídas ao tributo – que não mais se limita 

à função de meio de obtenção de receita estatal para que o ente possa adimplir com as 

despesas que lhe incumbem, mas também envolvem a melhor distribuição de riqueza dentro 

do país e a atuação como instrumento de política econômica voltada ao desenvolvimento 

social608 –necessariamente lhe concedem natureza coletiva, não podendo ser ligados a uma 

individualidade, mas sim à coletividade609. 

                                                           
607 ESTELLITA, Heloisa. A tutela penal e as obrigações tributárias na Constituição Federal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2001. p. 171. 
608 ESTELLITA, Heloisa. A tutela penal e as obrigações tributárias na Constituição Federal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2001. p. 102-103. 
609 ESTELLITA, Heloisa. A Tutela Penal e as Obrigações Tributárias na Constituição Federal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2001. p. 171. 
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Delimitado este ponto, remete-se às discussões já trazidas quanto ao Direito Penal 

Econômico e sua utilização em larga escala de bens jurídicos supraindividuais, bem como 

quanto aos limites desta utilização frente aos princípios do Direito Penal, em especial sua 

manutenção como ultima ratio do sistema jurídico. Quanto a estes limites, ressaltou-se no 

capítulo 2 a importância de que as normas penais fossem dirigidas apenas a interesses que 

possam ser identificados na Constituição Federal como merecedores de tutela, ainda que isso 

não se mostre suficiente para a atuação do Direito Penal. 

Com isto em mente, diversos autores buscaram na Constituição Federal brasileira 

identificar um substrato constitucional para a criminalização de ilícitos fiscais. PRADO610 

aponta que a matriz constitucional para proteção da ordem tributária como bem jurídico 

penal está estampada no Título VI (Da Tributação e do Orçamento), Capítulo I (Do Sistema 

Tributário Nacional), Seções I e II (Dos Princípios Gerais e Das Limitações do Poder de 

Tributar), da Constituição Federal, vez que estes consagram a ordem tributária e seus 

princípios, bem como normas de competência tributária e repartição de receitas. 

Ante tal previsão constitucional, estaria justificada a tutela penal da ordem 

tributária, em razão de que esta é formada pelos “[...] recursos auferidos das receitas 

tributárias que dão o respaldo econômico necessário para a realização das atividades 

destinadas a atender às necessidades sociais”611. Assim, a legitimidade constitucional para a 

tutela da ordem tributária reside no fato de que os recursos que se busca arrecadar fazem 

parte de uma política fiscal – um dos instrumentos fundamentais da formulação da politica 

econômica estatal – designada para que se possa assegurar melhores condições de vida a 

todos, uma finalidade inerente ao Estado democrático e social de Direito612. 

Em sentido similar, ESTELLITA613 também identifica no texto constitucional um 

substrato para a tipificação penal de ilícitos tributários. No entanto, em atenção às funções 

do bem jurídico – de limitação ao direito de punir do Estado e de crítica ao direito positivado 

– a autora busca maior concretude e determinação na indicação do bem jurídico tutelado por 

                                                           
610 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013. p. 261. 
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612 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013. p. 263. 
613 ESTELLITA, Heloisa. A tutela penal e as obrigações tributárias na Constituição Federal. São Paulo: 
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este tipo de crime, tendo em vista que conceitos vagos como a ordem tributária ou a ordem 

econômica não seriam suficientemente aptos a exercer tais funções614. 

Ao contrário destas expressões insuficientes, a autora aponta que a arrecadação 

tributária, entendida como “[...] instrumento de formação de receita pública e de consecução 

e implemento das metas socioeconômicas definidas na Constituição através da percepção 

dos tributos instituídos e cobrados em conformidade com as normas e valores 

constitucionais” 615 , remete a um interesse supraindividual que possui relevância 

constitucional e que pode ser ligado, ainda que de forma indireta, à pessoa humana – 

elementos que dão ao interesse um substrato individual, tornando-o apto a ser tutelado pela 

norma penal – e também é uma expressão suficientemente concreta e apta a exercer as 

funções do bem jurídico616. 

A ligação deste interesse à pessoa humana se daria porque o tributo – objeto da 

receita pública buscada com a arrecadação tributária – é o principal instrumento de obtenção 

de recursos para a sobrevivência de um sistema voltado ao alcance de metas de justiça e 

igualdade sociais. Neste sentido, a imposição tributária pode ser identificada já no art. 3º da 

Constituição Federal617, que elenca os objetivos fundamentais da República, sendo inegável 

que a Constituição Federal reconhece a arrecadação tributária como um interesse 

supraindividual a ser tutelado618, vez que a arrecadação tributária não pode ser desvinculada 

da própria proteção à dignidade humana, pois se apresenta como instrumento para que o 

Estado possa buscar esta proteção619. 

A arrecadação fiscal seria, assim, um bem jurídico merecedor de pena – na 

nomenclatura utilizada pela autora – ou com dignidade penal, no sentido de remeter a bem 

ou valor constitucional essencial à garantia e implementação da dignidade da pessoa humana 

                                                           
614 No mesmo sentido são as críticas doutrinárias apresentadas por AIRES DE SOUSA. SOUSA, Susana Aires 

de. Os crimes fiscais: análise dogmática e reflexão sobre a legitimidade do discurso criminalizador. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2006. p. 273. 
615 ESTELLITA, Heloisa. A tutela penal e as obrigações tributárias na Constituição Federal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2001. p. 188. 
616 ESTELLITA, Heloisa. A tutela penal e as obrigações tributárias na Constituição Federal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2001. p. 188. 
617 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade 

livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização 

e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
618 ESTELLITA, Heloisa. A tutela penal e as obrigações tributárias na Constituição Federal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2001. p. 183-184. 
619 ESTELLITA, Heloisa. A tutela penal e as obrigações tributárias na Constituição Federal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2001. p. 184. 
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e de seus direitos fundamentais620. Isso não significa que haja aí necessidade da pena621 – o 

que como já abordado em capitulo anterior – pode ser verificado apenas ante a comprovada 

insuficiência de sanções aplicadas por outros ramos do direito. 

AIRES DE SOUSA 622 , por sua vez, identifica que há razões históricas e 

socioeconômicas que atestam dignidade penal às condutas cometidas contra a ordem fiscal. 

Primeiramente, a história demonstra que a criminalização de comportamentos fiscais ocorre 

desde muito antes de ser identificada a expansão do direito penal, com sua antecipação da 

tutela pelos motivos e através dos instrumentos já aqui expostos. Desta maneira, ainda que 

se reconheça que a tutela penal destes comportamentos tenha se acentuado em momentos 

mais recentes – coincidentes com a expansão do direito penal – não seria possível afirmar 

que o direito penal tributário é fruto deste fenômeno623. 

Já as razões socioeconômicas que fundamentam a tutela penal estão ligadas à 

essencialidade do sistema fiscal na sociedade, o que possibilita a identificação de 

considerável danosidade social em condutas que contra ele atentem624. O sistema fiscal 

restaria eticamente fundamentado e sua essencialidade demonstrada em sociedade, pois: 

“[...] dada a limitada capacidade individual de cada cidadão, a livre realização da 

personalidade humana convoca a atuação do Estado para a prossecução de bens e finalidade 

socialmente justas, fruto do acordo coletivo e com reflexo normativo na Constituição”625. 

O sistema fiscal, assim, estaria intimamente relacionado à persecução de finalidades 

socialmente importantes pelo Estado além de estar, hodiernamente, na maior parte das 

Constituições, construído de forma a buscar um justiça distributiva, com base no respeito ao 

princípio da solidariedade – no sentido de que cada um deve contribuir com o Estado em 

beneficio do bem comum – e ao princípio da capacidade contributiva – de que esta 

colaboração individual deve se dar na medida de sua capacidade econômica626. 

                                                           
620 ESTELLITA, Heloisa. A tutela penal e as obrigações tributárias na Constituição Federal. São Paulo: 
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A introdução destes princípios como norte dos sistemas fiscais constitucionais 

concede uma concepção sócio-paternalista à relação entre Estado e contribuintes, que não 

mais estão submetidos àquele numa estrutura financeira de súdito-soberano, em que os 

tributos se apresentavam como uma expressão da soberania estatal discricionária 627 . O 

contribuinte torna-se, então, um sujeito do dever contributivo perante a sociedade e o dever 

de contribuição transforma-se num dever ético, vez que o tributo passa a ser reconhecido 

como “[...] meio financeiro pago ao Estado, segundo a capacidade contributiva de cada um, 

para que aquele cumpra um programa de despesas públicas vantajosas à coletividade dos 

contribuintes”628. O sistema fiscal restaria, então, identificado como um sistema ético e 

essencial à sociedade, o que o legitima como fundamento da intervenção penal em matéria 

tributária. No entanto, este fundamento não pode se confundir com o bem jurídico a ser 

tutelado pela norma, o que, para sua identificação, depende de nova investigação. Nas 

palavras da autora portuguesa: 

Os conceitos de bem e de ratio, assim como as funções concretas que a 

ambos são reconhecidas no sistema penal não se confundem. A ratio da 

norma revela-se essencial para uma sistematização racional e eficiente das 

leis penais e constitui um instrumento indispensável para a interpretação 

teleológica das normas incriminadoras e para a reconstrução do sistema. 

Mas ela é, por sua própria natureza, imanente e intrínseca à norma e, como 

tal, incapaz de desempenhar um qualquer papel crítico na conformação do 

ilícito. Aceitá-la como bem jurídico protegido nas incriminações fiscais é 

fazer renascer uma concepção metodológica de bem jurídico cuja única 

função reside em clarificar o significado e o fim dos preceitos normativos. 

Fica irremediavelmente perdida qualquer função crítica que se deva exigir 

à categoria de bem jurídico indispensável de uma perspectiva de garantia 

e delimitação da intervenção penal629. 

Para a necessária investigação, AIRES DE SOUSA630 apresenta, em sua dissertação 

sobre os crimes fiscais, diversas propostas doutrinárias que se propõem a identificar o bem 

jurídico protegido por estes delitos e que se dividem em modelos funcionalistas, modelos 

patrimonialistas e outros tipos de modelos. 

Dentro dos modelos funcionalistas, a autora destaca quatro correntes que têm em 

comum a recusa de uma configuração patrimonial do objeto de tutela nos crimes fiscais e a 

                                                           
627 SOUSA, Susana Aires de. Os crimes fiscais: análise dogmática e reflexão sobre a legitimidade do discurso 

criminalizador. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. p. 261. 
628 SOUSA, Susana Aires de. Os crimes fiscais: análise dogmática e reflexão sobre a legitimidade do discurso 

criminalizador. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. p. 262. 
629 SOUSA, Susana Aires de. Os Crimes Fiscais: análise dogmática e reflexão sobre a legitimidade do discurso 

criminalizador. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. p. 296. 
630 SOUSA, Susana Aires de. Os Crimes Fiscais: análise dogmática e reflexão sobre a legitimidade do discurso 

criminalizador. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. p. 266-287. 

 



162 

 

 

intensa ligação do bem jurídico às funções atribuídas ao tributo no âmbito das finanças 

públicas631. São estas correntes as que identificam o crime tributário como ofensa à função 

tributária, ao poder tributário, ao sistema econômico e ao sistema fiscal. 

A função tributária que seria apontada como o bem jurídico tutelado pela primeira 

corrente é “[...] concebida como a atividade da administração relacionada com a gestão de 

receitas fiscais obtidas mediante um determinado procedimento fiscal”632. O crime fiscal 

seria, assim, um crime contra a administração pública, pois que esta é a titular das funções 

públicas, dentre elas, a função tributária, que nada mais seria do que uma série de poderes, 

direitos e deveres da administração pública para a consecução do interesse público 

relacionado ao sistema tributário633. 

Na segunda corrente, o bem jurídico ofendido nos crimes tributários seria o próprio 

poder de tributar reconhecido ao Estado como uma vertente econômica de seu poder 

político634. A violação a esta vertente do poder estatal, reconhecida constitucionalmente, 

justificaria as incriminações de natureza tributária. 

Já na terceira, há a identificação da ordem econômica como o bem jurídico tutelado 

pelas normas tributárias penais. Esta corrente, conforme já exposto, sofre a crítica de que a 

identificação da ordem econômica como bem jurídico – seja quanto aos crimes tributários, 

seja quanto a outra sorte de crimes – apresenta-se demasiadamente abstrata e incapaz de 

contribuir para o exercício das funções de bem jurídico635. 

A última das correntes que pode ser enquadrada dentro dos modelos funcionalistas 

é aquela que identifica o sistema fiscal como sendo o bem jurídico tutelado pelos crimes 

tributários. Sistema fiscal seria aí entendido como o conjunto de tributos e normas que os 

regulam que têm como finalidade a persecução de determinados fins636. O objeto da tutela 

penal seria o correto funcionamento deste sistema fiscal para que este possa atingir suas 

finalidades fiscais e extrafiscais, sendo necessária a intervenção penal para que se corrija 
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disfunções provocadas por comportamentos criminosos637. Aqui, mais uma vez, o caráter 

genérico do bem jurídico identificado – o sistema fiscal – levanta críticas sobre sua inaptidão 

para exercer funções do bem jurídico-penal, o que teria, inclusive, levado alguns autores a 

identificar bens jurídicos específicos para cada um dos crimes tributários, que coincidiriam 

com a lesão ou colocação em perigo de cada um dos tributos previstos em lei638. 

Os modelos identificados como patrimonialistas por AIRES DE SOUSA639, por sua 

vez, concordam em identificar uma índole marcadamente patrimonial nos bens jurídicos 

tutelados pelos crimes tributários e que corresponderia à pretensão do Estado de obter 

integralmente suas receitas fiscais. Há, no entanto, uma concepção mais antiga – e 

ultrapassada – deste modelo patrimonialista, que identificava o objeto de tutela das normas 

penais tributarias de forma puramente patrimonial, e uma concepção mais atualizada, que 

fez evoluir este conceito. 

A concepção mais antiga concebe o tributo como um preço que o contribuinte paga 

pelos serviços prestados pelo Estado. Esta teoria é rechaçada nos dias mais atuais inclusive 

pela doutrina de Finanças Públicas, pois ela é apoiada na ideia do princípio do beneficio, em 

que cada contribuinte deveria pagar os valores de acordo com o benefício que ele retirasse 

dos bens públicos640. Ocorre que este princípio como forma de repartição dos tributos já foi 

há muito afastada dos sistemas tributários na maior parte das Constituições que, como já 

mencionado, preferem se basear nos princípios da solidariedade e da capacidade 

contributiva. 

Assim, uma concepção puramente patrimonialista não refletiria a base dos sistemas 

tributários, além de conferir à relação contribuinte-Fisco uma natureza exclusivamente 

privada e contratualista, o que, consequentemente, retiraria a legitimidade da intervenção 

penal, vez que seria suficiente o emprego de mecanismos dos direitos privados para tutelar 

os interesses do “credor”641. Além disso, a insistência na tutela penal frente a esta concepção 
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patrimonialista de bem jurídico implicaria, necessariamente, na aceitação da figura da prisão 

por dívida642. 

A evolução deste modelo patrimonialista fez com que a teoria de que o crime fiscal 

é um crime contra o patrimônio estatal ganhasse novos contornos, passando a admitir que, 

apesar de se tratar de uma violação ao patrimônio estatal, este patrimônio não é individual, 

mas sim um conjunto de interesses patrimoniais supraindividuais do qual é titular a 

comunidade643 e, “como patrimônio ou erário público, pressupõe-se um concepção lata que 

coincide com o conjunto de bens patrimoniais necessários ou uteis à realização dos fins 

públicos”644. 

AIRES DE SOUSA645 descreve ainda três outros modelos que buscam indicar o 

bem jurídico tutelado pelas normas penais tributárias que não podem ser enquadrados como 

modelos funcionalistas ou patrimonialistas. São eles aqueles que identificam o crime fiscal 

como ofensa aos deveres de colaboração, de verdade e transparência; como crime contra a 

função social dos tributos; e como desobediência. 

De acordo com a primeira dessas correntes, a relação jurídica estabelecida entre o 

Fisco e o contribuinte é construída a partir de uma estreita colaboração deste para com 

aquele646. Esta colaboração seria rompida com a infração tributária, que também acabaria 

por violar um dever de lealdade e veracidade do contribuinte perante a administração 

fiscal647, também decorrentes desta relação construída entre ambos. 

A fundamentação da incriminação seria, portanto, a própria violação dos deveres 

de colaboração que recaem sobre o contribuinte, que, ao violá-los acaba por deixar de 

cumprir os deveres preparatórios e acessórios a ele impostos para garantir o bom 

funcionamento do sistema tributário648. Mais importante que a evasão tributária em si seria, 

                                                           
642 SOUSA, Susana Aires de. Os crimes fiscais: análise dogmática e reflexão sobre a legitimidade do discurso 

criminalizador. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. p. 278. 
643 SOUSA, Susana Aires de. Os crimes fiscais: análise dogmática e reflexão sobre a legitimidade do discurso 

criminalizador. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. p. 279. 
644 SOUSA, Susana Aires de. Os crimes fiscais: análise dogmática e reflexão sobre a legitimidade do discurso 

criminalizador. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. p. 279. 
645 SOUSA, Susana Aires de. Os crimes fiscais: análise dogmática e reflexão sobre a legitimidade do discurso 

criminalizador. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. p. 281-287. 
646 SOUSA, Susana Aires de. Os crimes fiscais: análise dogmática e reflexão sobre a legitimidade do discurso 

criminalizador. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. p. 281. 
647 SOUSA, Susana Aires de. Os crimes fiscais: análise dogmática e reflexão sobre a legitimidade do discurso 

criminalizador. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. p. 281. 
648 SOUSA, Susana Aires de. Os crimes Ffscais: análise dogmática e reflexão sobre a legitimidade do discurso 

criminalizador. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. p. 281-282. 
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então, a própria violação a estes deveres acessórios, indispensáveis à boa condução do 

sistema. 

Já a segunda corrente, a que identifica a função social dos tributos como interesse 

a ser protegido pela norma penal tributaria, prega que 

[...] o objeto de tutela das incriminações fiscais consistiria no cumprimento 

das funções sociais reconhecidas aos impostos, designadamente a 

repartição justa dos impostos pelos contribuintes de acordo com a sua 

capacidade contributiva, a salvaguarda do desenvolvimento da vida 

comunitária, a execução das atividades realizadas pelo Estado tendo em 

vista o interesse geral e ainda a proteção da retidão do contribuinte649. 

Nega-se, assim, o caráter patrimonialista do tributo, mas são lhe reconhecidas 

funções outras que deveriam ser o alvo da tutela penal, pois, apenas assim, poder-se ia 

considerar legítima a proteção penal. Da mesma forma que o tributo encontra respaldo na 

repartição justa e igualitária dos encargos, também a fraude fiscal deverá ser penalmente 

reprimida porque atenta contra esta justa repartição650. 

A terceira destas correntes identifica o crime fiscal como um crime de 

desobediência, cabendo-lhes a tutela puramente formal das normas tributárias. Poder-se-ia 

dizer, então, que não haveria sequer a proteção de qualquer bem jurídico com as normas 

penais tributárias, mas apenas a proteção ao direito fiscal positivado651. Esta teoria estaria 

também ultrapassada por colocar a relação tributária como uma mera relação de poder, em 

que o Estado é soberano e impõe o tributo e o contribuinte mero súdito que apenas deve 

obedecer. Como já defendido, o sistema tributário já superou este tipo de organização, tendo-

lhe sido reconhecidas funções que vão muito além da necessidade de obtenção de receitas. 

Após a análise de todas estas correntes, AIRES DE SOUSA, ao final de sua 

dissertação sobre os crimes fiscais, apresenta sua concepção de bem jurídico para os crimes 

tributários. A autora portuguesa aponta que os modelos funcionalistas acentuam em demasia 

a instrumentalidade dos tributos para a persecução do interesse público, o que os faria 

confundir o fundamento para a norma penal tributária com o bem jurídico ali tutelado652. 

                                                           
649 SOUSA, Susana Aires de. Os crimes fiscais: análise dogmática e reflexão sobre a legitimidade do discurso 

criminalizador. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. p. 284. 
650 SOUSA, Susana Aires de. Os crimes fiscais: análise dogmática e reflexão sobre a legitimidade do discurso 

criminalizador. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. p. 284-285. 
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Como dito, estes dois institutos não se confundem e, ao fazê-lo, os modelos funcionalistas 

acabam por indicar bens jurídicos que não podem propriamente cumprir suas funções653. 

Quanto às teorias patrimonialistas, além das críticas já acima apontadas, AIRES DE 

SOUSA654 apresenta reservas quanto a elas, em especial, porque o objeto de proteção erário 

público também se mostra demasiadamente amplo para que cumpra as funções do bem 

jurídico penal. A definição do patrimônio estatal não se mostra tarefa fácil, pois se trata de 

uma realidade fragmentada e complexa, que envolve uma diversidade de posições jurídicas 

de natureza diversa e pode ser definido como todos os bens – materiais ou imateriais – que 

tenham o Estado como titular, além de todo passivo que possa ser atribuído também a estes 

bens e Estado655. 

Assim, mostra-se necessária uma maior concretização do bem jurídico penal 

tutelado pelos crimes tributários, tendo em vista a amplitude do conceito de erário público. 

Para que se atinja esta concretização, a autora portuguesa defende que o bem jurídico deve 

ser definido como: o patrimônio fiscal do Estado, sendo este o conjunto das receitas fiscais 

de que o Estado é titular, que é um elemento integrante do patrimônio estatal, mas que possui 

autonomia própria, decorrente de um regime especial – o fiscal – que lhe concede uma 

unidade de sentido656. 

Verifica-se que a conclusão a que chega a autora portuguesa é bastante parecida 

com a de ESTELLITA no Brasil657. Ambas apresentam como referência para a identificação 

do bem jurídico o sistema tributário constitucional, com suas diversas funções, as quais não 

se limitam à mera arrecadação estatal, mas levam o sistema tributário também a atuar em 

benefício da pessoa humana. Assim, resta atestada a dignidade penal do bem jurídico 

identificado como a arrecadação fiscal ou patrimônio fiscal do Estado, no sentido de ser este 

o conjunto de receitas fiscais de que o Estado é titular, obtidas com base em tributos 

instituídos e cobrados em conformidade com as normas e valores constitucionais, e com a 

                                                           
653 SOUSA, Susana Aires de. Os crimes fiscais: análise dogmática e reflexão sobre a legitimidade do discurso 

criminalizador. Coimbra: Coimbra Editora, 2006. p. 296. 
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657 Também no mesmo sentido TAVARES entende que o interesse fiscal do Estado não pode ser reconhecido 
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finalidade de atingir metas socioeconômicas definidas na Constituição Federal – as quais 

podem ser ligadas, ainda que de forma indireta, à pessoa humana. 

Identificado este bem jurídico tutelado pelos crimes fiscais de forma genérica, 

necessário que se passe à análise dos tipos penais brasileiros em espécie. Tendo em mente o 

objetivo principal aqui – que é a identificação do bem jurídico penal tutelado por crimes 

fiscais que poderia ser aproximado à tutela de evasão de valores exercida pelo art. 22, da Lei 

nº 7.492/86 neste novo cenário econômico e normativo que se delineou nos últimos anos – 

a análise dos tipos penais em espécie será limitada àqueles cuja punibilidade poderá ser 

extinta por meio da adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, ou 

seja, limitar-se-á àqueles tipos penais que já foram aproximados pelo próprio legislador ao 

tratá-los de forma equiparada ao crime de evasão de divisas. 

4.1.2.1 Arts. 1º e 2º, “I”, “II” e “V”, da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990658 

ANDRADE FILHO aponta que a Lei nº 8.137/90 veio para tutelar a ordem 

tributária, mas sem definir o que esta seria. Diante disto, o autor delimita que a ordem 

tributária deveria ser entendida como “[...] uma abstração que diz respeito à instituição, 

arrecadação e fiscalização de tributos ou contribuições sociais” 659 , sendo que referido 

diploma normativo buscou tutelar o direito que o Estado teria de instituir e cobrar tributos – 

                                                           
658 Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e 

qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às 

autoridades fazendárias; II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo 

operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; III - falsificar ou alterar nota 

fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável; IV - 

elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato; V - 

negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de 

mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. 

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

complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração 

prevista no inciso V. Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: I - fazer declaração falsa ou omitir 

declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de 

pagamento de tributo; 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; V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da 

obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
659 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Direito Penal Tributário: crimes contra a ordem tributária e contra a 

previdência social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 75. 
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numa relação súdito-soberano que já foi rechaçada aqui anteriormente com base nos estudos 

de AIRES DE SOUSA – e coibir violações ao patrimônio da Fazenda Pública660. 

As críticas à identificação destes bens jurídicos como alvo de ilícitos penais fiscais 

foram inúmeras, com as quais se concorda e já foram expostas. Frente a tais críticas, não se 

poderia identificar a ordem tributária ou mesmo o direito estatal de instituição e cobrança de 

tributos como bens jurídicos tuteláveis pelo direito penal tributário, o que faz com que 

ESTELLITA661 reafirme que o bem jurídico tutelado pelo diploma é o único tutelável dentro 

do sistema constitucional tributário, ou seja, a arrecadação tributária. 

Analisando o tipo penal do art. 1º, caput e seus incisos, ESTELLITA662 aponta, 

primeiramente, que a palavra tributo deve ser entendida como quantia exigida a título de 

tributo. Isso porque o tributo em si só poderia ser suprimido ou reduzido por meio de norma 

legal e não pelo particular. Entendido este termo, pode-se verificar que os incisos do caput 

buscam criminalizar condutas que trazem a hipótese de lesão ao bem jurídico arrecadação 

tributária e, por isso, sob o viés de dignidade penal já analisado, é um tipo penal admissível 

dentro dos limites do Direito Penal663. 

TÓRTIMA664, por sua vez, aponta que o legislador brasileiro utilizou-se de, ao 

menos, dois modelos para definir o objeto de proteção dos crimes fiscais na Lei nº 8.137/90: 

o primeiro modelo é aquele mencionado como modelo patrimonialista por AIRES DE 

SOUSA, em que o ilícito penal tributário é concebido como crime de dano, priorizando o 

aspecto patrimonial do bem jurídico ao centrar a proteção penal no prejuízo causado ao 

erário665. Em consequência, o efetivo prejuízo ao erário – que pode ser concebido sob forma 

de redução ou supressão de pagamento de tributos, mas também sob forma de benefício 

fiscal indevido – é utilizado como critério para aferição do momento consumativo do 

crime666. 
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664 TÓRTIMA, José Carlos. O objeto da tutela jurídica nos crimes fiscais. In: ESTELLITA, Heloisa. (coord.). 
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O art. 1º da Lei nº 8.137/90 acata este modelo de proteção penal, pois coloca como 

ponto principal de sua proteção justamente a supressão ou redução de tributos, sem as quais 

o tipo penal não se consuma. Ou seja, o alvo central e prioritário da conduta punível é a lesão 

ao patrimônio fiscal – que pode ser atingido por quaisquer das condutas tipificadas nos 

incisos do art. 1º – e sem a qual o crime permanece na mera tentativa667. Neste modelo de 

incriminação do ilícito tributário, o bem jurídico a ser identificado, segundo TÓRTIMA668, 

é o patrimônio fiscal ou as receitas fiscais em seu conjunto. 

Tem-se, então, que, para que as condutas descritas nos incisos do caput do art. 1º, 

da Lei nº 8.137/90 sejam típicas, estas devem levar à supressão ou redução do tributo. Além 

disso, necessário que haja a realização de ao menos uma das condutas descritas nos incisos 

do caput, que têm como substrato a fraude669 ou a falsidade, que podem ser identificadas 

como burla tributária ou fiscal670. Assim, para a completa consumação do delito, necessária 

a combinação de dois fatores: a existência de fraude ou falsidade e a efetiva redução ou 

supressão de quantia exigida a título de tributo. 

Já a conduta descrita no parágrafo único do mesmo art. 1º parece criminalizar uma 

conduta que pode ser relacionada como mero descumprimento de obrigação acessória, vez 

que prevê ser crime o não atendimento a exigência feita pela autoridade fiscal, não 

relacionando a conduta ao inadimplemento de nenhuma obrigação tributária principal. 

Obrigações acessórias podem ser entendidas como aquelas que têm por objeto 

prestações positivas e negativas do particular no interesse da arrecadação ou fiscalização dos 

tributos671, “[...] tais como apresentar declarações ao Fisco, exibir documentação exigida 

pela fiscalização, manter em dia a escrituração contábil, etc.”672. Em oposição a estas estão 

as obrigações tributárias principais, que têm por objeto o efetivo pagamento de tributo673. 

                                                           
667 TÓRTIMA, José Carlos. O objeto da tutela jurídica nos crimes fiscais. In: ESTELLITA, Heloisa. (coord.). 
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A análise da legitimidade da criminalização de condutas que violam obrigações 

acessórias é feita por ESTELLITA com base na Constituição Federal. A autora674 adverte 

que, na medida em que as obrigações não possuem relevância constitucional, pois não 

violam o bem jurídico com dignidade penal, estas não possuem relevância constitucional 

própria que possa lhes autorizar a tutela penal autônoma, pois – uma vez identificado o bem 

jurídico penal arrecadação tributária – não se pode dizer que estas violam um valor 

supraindividual que possa ser relacionado à pessoa humana, o que só poderia ser 

efetivamente verificado em tipos penais que visem obrigações tributárias principais, pois 

apenas com o nascimento destas o bem jurídico identificado estará vulnerado675. 

O parágrafo único do art. 1º, da Lei 8.137/90, portanto, não está de acordo com as 

normas constitucionais, pois tutela mero descumprimento de obrigação acessória e que, por 

assim ser, não viola o bem jurídico tutelado pela norma. Este tipo de incriminação também 

é apresentado e criticado por TÓRTIMA, que o identifica como sendo parte de modelo em 

que se entendem os crimes tributários como ofensa aos deveres de colaboração, de verdade 

e transparência, pois são “[...] resultantes da violação dos deveres de lealdade e transparência 

em relação ao Fisco, sempre que o primeiro venha a omitir ou prestar falsamente declarações 

ou informações devidas ao último”676, o que configuraria uma modalidade especial de 

falsidade ideológica. O foco principal da ilicitude recairia aqui no desvalor do próprio falso 

praticado pelo agente, não importando a ocorrência ou não de qualquer prejuízo ao erário677. 

O autor identifica, então, que a base objetiva desta conduta ilícita é “[...] o 

descumprimento das chamadas obrigações acessórias, tais como apresentar declarações ao 

Fisco, exibir documentação exigida pela fiscalização, manter em dia a escrituração contábil 
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etc.”678. O autor679 aponta que os deveres de informação do contribuinte devem ser limitados 

face a existência de preceitos constitucionais que garantem o direito ao silêncio, não lhes 

sendo obrigatória a revelação daquilo que concorra para sua autoincriminação. Assim, 

TÓRTIMA680 afirma que há que se analisar se a obrigação que deve o contribuinte prestar 

pode lhe trazer a autoincriminação ou não, pois apenas neste segundo caso o agente estaria 

cometendo violação de seu dever de informação com a administração tributária que pudesse 

gerar conduta penalmente relevante. 

Sobre o assunto, concorda-se aqui com ESTELLITA. Ao tomar como referencial o 

texto constitucional e o bem jurídico outrora identificado – a arrecadação tributária – não há 

como reconhecer a possibilidade de criminalização legítima do descumprimento de 

obrigações tributárias acessórias de forma autônoma. 

Passando ao art. 2º, da Lei nº 8.137/90, verifica-se, que mais uma vez, o legislador 

tratou de diversas condutas em diversos incisos do caput e que, neste caso, tutelam cada qual 

um bem jurídico diverso681. De acordo com TÓRTIMA o art. 2º, I, foi formulado pelo 

legislador de forma a adotar um modelo diferente daquele patrimonialista adotado nos 

incisos do art. 1º. Trata-se de um modelo combinatório ou misto em que “[...] os tipos penais 

são construídos a partir de uma perspectiva de crimes formais e de perigo [...]”682. Por este 

sistema, cria-se um ilícito penal tributário em que não é suficiente, para seu aperfeiçoamento, 

a mera ocorrência da falsidade, pois considera-se indispensável a intenção do agente de 

causar prejuízo ao patrimônio fiscal, em benefício próprio ou de terceiro. Por outro lado, não 

se mostra imperativo que o resultado lesivo de fato venha a ocorrer, sendo este irrelevante 

para a consumação do delito 683 . Ou seja, o crime se consuma com a declaração ou 

informação falsa do agente, desde que haja ali o comprovado propósito de lesão ao Fisco684. 

                                                           
678 TÓRTIMA, José Carlos. O objeto da tutela jurídica nos crimes fiscais. In: SALOMÃO, Heloisa Estellita 

(coord.). Direito Penal Empresarial. São Paulo: Dialética, 2001. p. 142. 
679 TÓRTIMA, José Carlos. O objeto da tutela jurídica nos crimes fiscais. In: SALOMÃO, Heloisa Estellita 

(coord.). Direito Penal Empresarial. São Paulo: Dialética, 2001. p. 143. 
680 TÓRTIMA, José Carlos. O objeto da tutela jurídica nos crimes fiscais. In: SALOMÃO, Heloisa Estellita 

(coord.). Direito Penal Empresarial. São Paulo: Dialética, 2001. p. 143. 
681 ESTELLITA, Heloisa. A tutela penal e as obrigações tributárias na Constituição Federal. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2001. p. 210. Em sentido oposto, PRADO afirma de forma genérica que o art. 2º tutela, da mesma 

forma que o art. 1º, o Erário, entendido como patrimônio da Fazenda Pública. PRADO, Luiz Regis. Direito 

Penal Econômico. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 287. 
682 TÓRTIMA, José Carlos. O objeto da tutela jurídica nos crimes fiscais. In: SALOMÃO, Heloisa Estellita 

(coord.). Direito Penal Empresarial. São Paulo: Dialética, 2001. p. 145. 
683 TÓRTIMA, José Carlos. O objeto da tutela jurídica nos crimes fiscais. In: SALOMÃO, Heloisa Estellita 

(coord.). Direito Penal Empresarial. São Paulo: Dialética, 2001. p. 145. No mesmo sentido: PRADO, Luiz 

Regis. Direito Penal Econômico. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 297. 
684 TÓRTIMA, José Carlos. O objeto da tutela jurídica nos crimes fiscais. In: SALOMÃO, Heloisa Estellita 

(coord.). Direito Penal Empresarial. São Paulo: Dialética, 2001. p. 145. 
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Em consonância com este modelo, o inciso I do art. 2º, da Lei nº 8.137/90 tipifica 

como crime contra a ordem tributária “[...] fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre 

rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de 

pagamento de tributo”685, havendo expressa menção à necessária intenção de lesão aos 

cofres públicos, mas não sendo exigida a presença desta lesão para a consumação do crime. 

Por estas características, TÓRTIMA também identifica aqui o patrimônio fiscal ou as 

receitas fiscais em seu conjunto como bem jurídico tutelado pela norma, às quais o legislador 

concede “[...] uma proteção avançada, antecipando a intervenção preventiva e repressiva do 

Direito Penal para em momento anterior ao da ocorrência do sacrifício ou dano 

patrimonial”686. 

Verifica-se também que mais uma vez se exige a ocorrência de fraude com vistas à 

isenção parcial ou total do pagamento de tributo para a consumação do delito. Explica 

PRADO que se exige que o agente crie uma situação desvinculada da realidade para 

obtenção da vantagem objetivada ou, ainda, qualquer outro tipo de fraude, vez que a leitura 

do dispositivo abre esta possibilidade687. 

Sobre o mesmo inciso, ESTELLITA688 afirma que o legislador se utilizou de um 

crime de perigo concreto e direto em relação ao bem jurídico arrecadação fiscal. Isso porque 

“[...] exige-se ali o descumprimento de obrigações acessórias com real potencialidade lesiva, 

portanto aptas a colocar em risco a arrecadação tributária”689. Assim, admissível a tutela 

penal – ainda que antecipada –, pois a conduta preencheria os requisitos para ser merecedora 

de pena, frente à vulnerabilidade a que expõe o bem jurídico690. 

A hipótese prevista pelo inciso II do art. 2º, da Lei nº 8.137/90 refere-se à falta de 

recolhimento, dentro do prazo legal, aos cofres públicos de tributos – que não os 

previdenciários, pois são tratados pelos art. 168-A do Código Penal 691  – quando estes 

                                                           
685 TÓRTIMA, José Carlos. O objeto da tutela jurídica nos crimes fiscais. In: SALOMÃO, Heloisa Estellita 

(coord.). Direito Penal Empresarial. São Paulo: Dialética, 2001. p. 146. 
686 TÓRTIMA, José Carlos. O objeto da tutela Jurídica nos crimes fiscais. In: SALOMÃO, Heloisa Estellita 

(coord.). Direito Penal Empresarial. São Paulo: Dialética, 2001. p. 147. 
687 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013. p. 289. 
688 ESTELLITA, Heloisa. A tutela penal e as obrigações tributárias na Constituição Federal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2001. p. 210. 
689 ESTELLITA, Heloisa. A tutela penal e as obrigações tributárias na Constituição Federal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2001. p. 210. 
690 ESTELLITA, Heloisa. A tutela penal e as obrigações tributárias na Constituição Federal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2001. p. 210. 
691 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013. p. 329-330. 
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houverem sido anteriormente descontados ou cobrados. A conduta apresentaria 

reprovabilidade, não pelo não repasse dos valores em si, mas sim pela apropriação indébita 

de quantias descontadas e apropriadas por quem não as pertence692. Além disso, o não 

repasse leva ao descumprimento de obrigação principal de pagar tributo, o que leva à lesão 

do bem jurídico tutelado – a arrecadação fiscal – o que autoriza a tutela penal de acordo com 

ESTELLITA693. 

Por fim, o inciso V do art. 2º, da Lei nº 8.137/90 tem por objetivo: “[...] garantir a 

utilização ou a divulgação correta, e não fraudulenta, de programa de processamento de 

dados, em virtude de ser hoje um recurso largamente utilizado pela grande maioria das 

pessoas e empresas”694. 

ESTELLITA 695  diferencia as duas modalidades de condutas ali previstas. A 

primeira – que é a hipótese de utilização de programa de processamento de dados que 

permita ao sujeito passivo possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, 

fornecida à Fazenda Pública – tratar-se-ia de crime de perigo indireto ao bem jurídico 

tutelado, cuja tutela não possui dignidade penal quando considerada a possibilidade de pena 

restritiva de liberdade a ser aplicada neste ramo do direito, pois a pena seria desproporcional 

ao perigo causado, em evidente violação ao princípio da proporcionalidade. Já o caso da 

conduta de divulgação de tais programas de processamento de dados, seria ainda mais 

inadmissível sua inserção neste diploma legal, vez que não haveria sequer ofensa ao bem 

jurídico arrecadação tributária, sendo, portanto, esta hipótese absolutamente ilegítima696. 

O raciocínio apresentado pela autora parece correto do ponto de vista de tutela do 

bem jurídico porque, no caso de efetiva lesão a este, a conduta será subsumida a outra espécie 

mais gravosa, como aquelas previstas pelo art. 1º, da Lei nº 8.137/90697. Ou seja, se o agente 

de fato alcançar o fim de evasão tributária, parcial ou total, sua conduta restará enquadrada 

                                                           
692 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013. p. 290. 
693 ESTELLITA, Heloisa. A tutela penal e as obrigações tributárias na Constituição Federal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2001. p. 214. 
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695 ESTELLITA, Heloisa. A tutela penal e as obrigações tributárias na Constituição Federal. São Paulo: 
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Revista dos Tribunais, 2001. p. 212. 
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em outro tipo penal, sendo afastada a incidência deste, o que evidencia seu caráter 

instrumental698. 

4.1.2.2 Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965699 

Como já se defendeu em capítulo anterior, a vigência da Lei nº 4.729/65 é tema que 

foi amplamente debatido na doutrina, que, por sua vez, parece ter entendido que o diploma 

legal foi tacitamente revogado quanto à definição do crime de sonegação fiscal pelo advento 

da Lei nº 8.137/90700. No entanto, não houve em nenhum momento sua revogação expressa 

pelo legislador que, em diplomas posteriores, inclusive demonstrou seu entendimento de que 

o diploma permanece em pleno vigor. Exemplo deste possível entendimento são a Lei nº 

8.383/91, a Lei Complementar nº 77/93701/702 e a própria Lei nº 13.254/16, que inseriu o 

crime de sonegação fiscal no rol de crimes que podem ser anistiados pela adesão ao 

programa. 

A despeito destes diplomas, o cotejamento entre o crime tipificado pela Lei 

4.729/65 e aquelas figuras dos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137/90 levanta diversas dúvidas sobre 

                                                           
698 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013. p. 296. 
699 Art. 1º Constitui crime de sonegação fiscal: I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, 

informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a 

intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos 

por lei; II - inserir elementos inexatos ou omitir, rendimentos ou operações de qualquer natureza em 

documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos 

devidos à Fazenda Pública; III - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis 

com o propósito de fraudar a Fazenda Pública; IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar 

despesas, majorando-as, com o objetivo de obter dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, sem 

prejuízo das sanções administrativas cabíveis. V - Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte 

beneficiário da paga, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida do imposto sobre a renda 

como incentivo fiscal. Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e multa de duas a cinco vezes o valor do 

tributo. 
700 Neste sentido é o posicionamento de PRADO, COSTA JÚNIOR, ANDRADE FILHO e ROTHMANN. 

PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013. p. 267. COSTA JÚNIOR, Paulo José da; DENARI, Zelmo. Infrações tributárias e delitos fiscais. 4. 

ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 108. ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Direito Penal Tributário: 

crimes contra a ordem tributária e contra a previdência social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 42-47. 

ROTHMANN, Gerd Willi. Afinal, o planejamento tributário pode ser criminoso? In: PRETO, Raquel Elita 

Alves (coord.). Tributação brasileira em evolução: estudos em homenagem ao Professor Alcides Jorge 

Costa. São Paulo: Ed. IASP, 2015. p. 693. 
701  BRASIL. Lei Complementar n. 77, de 13 de julho de 1993. Institui o Imposto Provisório sobre a 

Movimentação ou a Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (IPMF) e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 jul. 1993. 
702 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Direito Penal Tributário: crimes contra a ordem tributária e contra a 

previdência social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 44-45. 
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qual seria a diferença fundamental – além da pena cominada – entre estes tipos penais703. De 

fato, não é possível identificar diferenças relevantes no conteúdo das condutas ali descritas 

de modo que, por ser a Lei nº 8.137/90 posterior, acabou por revogar a anterior de 1965 por 

regular a mesma matéria704. 

De qualquer forma, antes da entrada em vigor da Lei nº 8.137/90, a Lei nº 4.729/65 

simbolizou grande evolução legislativa ao instituir o crime de sonegação fiscal que, nas 

palavras de ANDRADE FILHO705, podem ser identificados como modalidades de crimes de 

falsidade ideológica, que já estavam previstos no Código Penal, mas cuja aplicação a casos 

de sonegação fiscal foi repelida pelo Poder Judiciário706. 

No mesmo sentido é o posicionamento de PIMENTEL707, que afirma que os incisos 

I e II do art. 1º, da Lei nº 4.729/65 “[...] se ajustam perfeitamente à descrição típica do artigo 

299 do Código Penal”708. Já o “[...] inciso III descreve o crime de falsidade material de 

documento público, previsto no artigo 297 do Código Penal, pois os livros mercantis são 

equiparados a documentos públicos [...]”709. Por sua vez, “[...] o inciso IV prevê modalidades 

de falsidade ideológica e falsidade material e o inciso V descreve comportamentos que se 

subscrevem nos artigos 316 (concussão) e 317 e seu §2º (corrupção passiva) do Código 

Penal”710. 

Como se vê, ali nascia um interesse do legislador em tutelar a arrecadação tributária 

de forma especial com vistas a garantir os interesses na boa execução da política tributária 

                                                           
703 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Direito Penal Tributário: crimes contra a ordem tributária e contra a 

previdência social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 45. 
704 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Direito Penal Tributário: crimes contra a ordem tributária e contra a 

previdência social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 46-47. Ressalta-se, no entanto, que esta revogação não 
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apesar de esta ser seu principal objetivo. Neste sentido, COSTA JUNIOR relembra que referido diploma 
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previdência social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 41-42. 
706 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Direito Penal Tributário: crimes contra a ordem tributária e contra a 

previdência social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 39-40. 
707 PIMENTEL, Manoel Pedro. Crime de sonegação fiscal. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São 

Paulo, São Paulo, n. 27, p. 9-18, jan./mar. 1974. p. 12. 
708 PIMENTEL, Manoel Pedro. Crime de sonegação fiscal. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São 

Paulo, São Paulo, n. 27, p. 9-18, jan./mar. 1974. p. 12. 
709 PIMENTEL, Manoel Pedro. Crime de sonegação fiscal. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São 

Paulo, São Paulo, n. 27, p. 9-18, jan./mar. 1974. p. 12. 
710 PIMENTEL, Manoel Pedro. Crime de sonegação fiscal. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São 

Paulo, São Paulo, n. 27, p. 9-18, jan./mar. 1974. p. 12. 
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estatal contra falsidades que pudessem violá-la711 . Tratou-se do primeiro passo para a 

construção dos crimes fiscais na configuração como se conhece hoje e, como acima se 

defendeu, possui diversas semelhanças com a tipificação instituída pela Lei nº 8.137/90, que 

veio para aperfeiçoar e ampliar a tutela penal, vez que, além das diversas condutas que 

podem ser assemelhadas ao crime de sonegação fiscal da Lei anterior, instituiu outros 

crimes, inclusive alguns estranhos à proteção à arrecadação fiscal712. 

4.1.2.3 Art. 337-A do Código Penal713 

Conforme já adiantado no capítulo anterior, o art. 337-A do Código Penal foi 

introduzido pela Lei nº 9.983/00 e em muito se assemelha ao art. 1º da Lei nº 8.137/90714, 

artigo em que eram enquadradas as condutas hoje tipificadas de forma especial pelo artigo 

do Código Penal em comento715. Ambos os artigos buscam criminalizar as condutas que 

podem ser entendidas como fraudes destinadas à efetiva supressão ou redução de tributos. 

A especialidade do art. 337-A, do Código Penal estaria, neste sentido, no fato de que este 

dispositivo legal é orientado exclusivamente às contribuições previdenciárias e não a todo e 

qualquer tributo. 

As contribuições especiais, ao contrário dos impostos, são uma espécie de tributos 

não-vinculados, mas finalisticamente afetados, só podendo ser instituídos quando a 

respectiva lei contiver a precisa destinação do produto de sua arrecadação716. Dentre as 

contribuições especiais tem-se as sociais, nas quais se enquadram as previdenciárias, as de 

intervenção no domínio econômico e as de interesse de categorias profissionais ou 

                                                           
711 PIMENTEL, Manoel Pedro. Crime de sonegação fiscal. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São 

Paulo, São Paulo, n. 27, p. 9-18, jan./mar. 1974. p. 12. 
712 Art. 4º a 7º, da Lei n. 8.137/90, que tratam dos crimes contra a economia e as relações de consumo. 
713  Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as 

seguintes condutas: I – omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto 

pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador 
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próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador 

ou pelo tomador de serviços; III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações 

pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias Pena – reclusão, de 

2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
714  ESTELLITA, Heloisa. Crimes previdenciários: arts. 168-A e 337-A do CP: aspectos gerais. Revista 

Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 9, n. 36, p. 309-350, out./dez. 2001. p. 331. 
715 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013. p. 346. 
716  ESTELLITA, Heloisa. Crimes previdenciários: arts. 168-A e 337-A do CP: aspectos gerais. Revista 

Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 9, n. 36, p. 309-350, out./dez. 2001. p. 337. 
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econômicas 717 . As contribuições previdenciárias, assim, possuem relevante papel no 

cumprimento de prestações públicas por parte do Estado, em especial quanto aos programas 

sociais inseridos no âmbito da seguridade social, que visa à sedimentação da justiça social718. 

Tratam-se, portanto, de espécies diferentes de tributos, mas ambas integrantes da 

arrecadação tributária estatal. Desta forma, inegável que, como o objeto principal do 

dispositivo legal são as contribuições previdenciárias – espécie de tributo – o art. 337-A, do 

Código Penal tutela, tal qual os incisos do art. 1º da Lei nº 8.137/90, a arrecadação 

tributária719, ainda que direcionada de forma especial às contribuições previdenciárias720. 

Assim, apesar de se mostrar confusa a introdução do art. 337-A em capítulo do Código Penal 

dedicado aos crimes praticados por particulares contra a administração pública, impossível 

é o não reconhecimento da identidade entre o bem jurídico por este dispositivo tutelado e 

aquele tutelado pelo inciso do caput do art. 1º da Lei nº 8.137/90721. 

4.1.3 Observações necessárias 

O ponto de partida para este estudo que indaga sobre a possível adaptação do delito 

de evasão de divisas ao cenário econômico atual foram as intensas mudanças econômicas 

vivenciadas pelo país deste o ano de entrada em vigor da Lei nº 7.492/86. Apesar deste ponto 

de partida, o indicativo crucial que demonstrou a necessidade de debate do tema foi a 

alteração do sentido de Direito Penal Econômico, que se alarga numa racionalidade 

arrecadatória, para aproximar tipos penais de natureza outrora tidas como distintas, sendo 

parte principal desta alteração a inovação legislativa que previu a adesão ao RERCT – com 

o consequente pagamento do tributo devido – como causa extintiva de punibilidade do crime 

de evasão de divisas. 

A equiparação feita ali não pode ser menosprezada por aqueles que interpretam a 

Lei: a afirmação de que o Estado não mais tem interesse em punir aquele que remeteu e 

manteve valores no exterior no caso de adimplemento de suas obrigações tributárias tem, ou 
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ao menos deveria ter, grande impacto naquilo que se acredita como objeto jurídico das 

condutas outrora tipificadas como crime de evasão de divisas. É o sentimento expresso por 

MADRUGA ao Valor Econômico em 2009 – ainda quando apenas se falava em um projeto 

legislativo para a repatriação de capitais: 

A anistia deve ser vista como uma medida de política criminal e não de 

política econômica. O Congresso, ao votar uma lei de anistia, e o presidente 

da República, ao sancioná-la ou vetá-la, deveriam estar com a consciência 

voltada à justiça dessa medida e não ao caixa do Tesouro. Pela anistia, o 

Estado resolve "perdoar" determinadas condutas que constituem crime, 

impedindo que aqueles que as praticaram no passado sejam punidos. A 

anistia é um instrumento importante para corrigir o uso distorcido ou 

excessivo do direito penal, especialmente quando reconhece que 

circunstâncias extraordinárias, muitas vezes motivadas pelo próprio 

Estado, foram determinantes para a prática das condutas consideradas 

como crime. […] A anistia do crime de evasão de divisas é medida 

atrasada, que deveria ter acompanhado a descontinuação do sistema de 

monopólio do câmbio722. 

A punibilidade de um crime representa a valoração político-criminal do delito, pois 

determina a necessidade político-criminal da pena723. Por isso, a criação de novas causas 

extintivas de punibilidade são motivadas e refletem interesses estatais por motivos de 

conveniência ou oportunidade política724. Até o advento da Lei nº 13.254/16 o legislador 

havia compreendido que a extinção da punibilidade em razão do pagamento do tributo seria 

conveniente apenas quanto aos crimes fiscais. O que teria mudado para que o legislador 

incluísse também a evasão de divisas neste rol? 

Esta mudança tem como lógica de aproximação a sanha arrecadatória que, apesar 

de permear o Direito Penal há muito, tornou-se mais escancarada após a crise econômica de 

2008. Tão escancarada que, nos dias atuais, não pode mais ser ignorada, mas sim deve ser 

considerada numa indispensável atualização de tipos penais econômicos tradicionais725, 

dentre os quais se insere a evasão de divisas. E, no caso deste delito, considerada esta nova 

leitura, impossível que não se reconheça que sua adaptação perpassa sobre a aceitação de 

                                                           
722 MADRUGA, Antenor. Anistia da evasão de divisas, uma questão de justiça. Valor Econômico, São Paulo. 

10 dez. 2009. Disponível em:  

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/460544/noticia.htm?sequence=1. Acesso em: 7 nov. 

2018. 
723 PRADO, Luiz Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral. 16. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Thomson Reuters, 2018. v. 1. p. 447. 
724 PRADO, Luiz Régis. Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral. 16. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Thomson Reuters, 2018. v. 1. p. 457. 
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que o tratamento penal da evasão de valores seja voltado à arrecadação fiscal, por sua 

evidente carga tributária726, e não mais às reservas internacionais. 

Esta adaptação, aliás, pode ser de certa forma vista em diversos ordenamentos 

estrangeiros, que já positivaram a extinção da punibilidade ou circunstâncias atenuantes 

derivadas do pagamento de tributos devidos por condutas similares à tipificada, no Brasil, 

como crime de evasão de divisas: 

O caso da Espanha é marcante nesse sentido. Como já se mencionou, a 

anistia fiscal promovida em 2012, deu-se não por meio de lei, mas do Real 

Decreto-ley 12/2012, de 20 de maio. Pois bem, esse decreto alterou o art. 

180.2, da Lei General Tributaria, mencionando, então, as várias 

possibilidades de extinção de punibilidade, também penal, pelo ato de se 

informar contas no estrangeiro não declaradas. O equívoco dessa menção, 

posta não por lei, mas mediante decreto, propiciou a edição da Ley 

Orgánica 7/2012, a qual, inserindo-se no contexto da anistia fiscal, alterou 

o art. 305.4, do Código Penal espanhol e previu específica forma de 

extinção de punibilidade verificada pela devida regularização. Também é 

encontrada similar situação na Itália, onde a previsão originária do art. 13, 

do D. Lgs. Nº 74/2000, estabelece favores legais relativos ao pagamento 

do tributo devido, ao depois modificada, em especial, pelo D. Lgs. 

158/2015, chegando a prever, inclusive situações de extinção de 

punibilidade nesse sentido. O mesmo de se dizer da Alemanha, onde o 

dispositivo se encontra no § 371 AO, reforçada que foi em 2011, a partir 

da enorme quantidade de autodenúncias de alemães com contas não 

declaradas no exterior, no que se poderia ter por “caso Swissleaks alemão”. 

Muito embora isso tenha gerado críticas naquele país, parece claro que, em 

termos gerais, a lógica que rege todas as mencionadas reformas é de viés 

arrecadatório, e que, portanto, o instrumental penal deixa seu papel 

tradicional para se mostrar meramente como reforço à pretensão 

tributária727. 

Além desta aproximação que decorre desta nova racionalidade do Direito Penal 

Econômico, bate-se aqui repetidamente na tecla de que o delito de evasão de divisas da forma 

como incluído no ordenamento jurídico se mostra ilegítimo frente aos pilares do Direito 

Penal e também não mais se justifica nos dias atuais, vez que não se verifica atualmente um 

movimento de fuga de capital do país728. No entanto, apesar desta evolução econômica, não 

se pode concluir que as operações de remessa e manutenção de valores no exterior são 

condutas que não possuem qualquer interesse ao legislador e que não poderiam lesionar 

interesses cuja proteção o Estado deve buscar. Isso porque a remessa e manutenção de 
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727 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; SAAD-DINIZ, Eduardo. Repatriação e crime: aspectos do binômio 
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valores no exterior têm um impacto no âmbito de proteção tributária inegável, pois aquele 

que envia e mantém de forma irregular valores no exterior, em regra, deixou de declarar 

receita ou bens à autoridade fiscal, gerando uma omissão de receita que leva à redução do 

crédito tributário729. Não por outro motivo, aliás, autores como TÓRTIMA e TÓRTIMA730 

haviam identificado o bem jurídico tutelado por ao menos parte das condutas descritas no 

tipo penal como sendo o patrimônio fiscal e o legislador vinculou a extinção da punibilidade 

do delito ao pagamento do tributo quando da adesão ao RERCT. 

De fato, a despeito de as primeiras duas condutas tipificadas pelo art. 22, da Lei nº 

7.492/86 terem sido direcionadas à proteção das reservas cambiais internacionais, a conduta 

da parte final do parágrafo único deste dispositivo parece tutelar o patrimônio fiscal desde 

sua inserção no ordenamento jurídico731, tendo em vista a alta possibilidade destes valores 

não serem regularizados perante a Receita Federal e, portanto, os tributos delas decorrentes 

não terem sido recolhidos aos cofres brasileiros. 

A objetividade jurídica do dispositivo legal e a proteção à arrecadação fiscal já 

estavam, portanto, desde o início conectadas. No entanto, defende-se que, com o 

esvaziamento da justificação da tutela da evasão de valores como proteção às reservas 

cambiais brasileiras, esta relação se estreita ainda mais. Este esvaziamento é, assim, 

acompanhado de uma mudança de objeto da tutela penal da evasão de valores, pois, apesar 

de se considerar ilegítima e desarrazoada a proteção penal das reservas cambiais brasileiras, 

a evasão de valores possui relevância atual como conduta que pode levar à evasão fiscal. 

O planejamento tributário como meio de redução da carga tributária do contribuinte 

nem sempre pode ser visto como uma conduta ilícita, pois pode levar à elisão fiscal, que 

                                                           
729 TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Crimes tributários e anistia: aspectos práticos. In: PAULA JUNIOR, 

Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; ESTELLITA, Heloisa (coord.). Regime especial de regularização 

cambial e tributária (RERCT): aspectos práticos. São Paulo: Noeses, 2016. p. 68. 
730 TÓRTIMA, José Carlos; TÓRTIMA, Fernanda Lara. Evasão de divisas: uma crítica ao conceito territorial 

de saída de divisas contido no parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009. p. 15. No mesmo sentido, JALIL, Mauricio Schaun. Criminalidade econômica e as 

novas perspectivas de repressão penal. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 50. 
731 TÓRTIMA, José Carlos; TÓRTIMA, Fernanda Lara. Evasão de divisas: uma crítica ao conceito territorial 

de saída de divisas contido no parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009. p. 15. No mesmo sentido, JALIL, Mauricio Schaun. Criminalidade econômica e as 

novas perspectivas de repressão penal. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 50; MARANHÃO, Douglas 

Bonaldi. Direito Penal Econômico e o bem jurídico protegido através do crime de evasão de divisas. 

Ciências Penais: Revista da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais. São Paulo, v. 8, n. 

14, jan./jun. 2011. p. 229-253. No mesmo sentido: TAVARES, Fábio Antônio. O crime de evasão de 

divisas sob a ótica do Direito Penal Mínimo. São Paulo: LiberArs, 2015. p. 146. 
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pressupõe uma conduta lícita e não abusiva732 do contribuinte, que, por sua vez, tem direito 

a organizar seus negócios de modo a pagar o menor valor de tributo dentro das normas 

legais 733 . Por outro lado, quando se fala em evasão fiscal pressupõe-se uma conduta 

inadequada com fins à economia tributária ilícita734, sendo este o planejamento tributário 

que deve ser sancionado pelo ordenamento jurídico. 

ROTHMANN 735  aponta que dentro da evasão fiscal podem ser identificadas 

condutas que configuram meros ilícitos civis e tributários, sendo estas culposas ou de abusos 

do uso do direito e das estruturações do planejamento fiscal e aquelas condutas que podem 

ser identificadas como ilícitos penais, que seria propriamente a sonegação fiscal. Esta, por 

sua vez, está identificada como crime nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137/90736, que vieram para 

substituir a definição de crime de sonegação fiscal outrora trazida pela Lei nº 4.729/65 e, 

conforme já concluído quando da análise destes tipos penais fiscais em espécie, só poderá 

ser consumada quando houver conduta dolosa consistente nas condutas descritas pelos 

incisos dos mencionados dispositivos legais, havendo ou não efetivo prejuízo aos cofres 

públicos – requisito este que determinará a subsunção da conduta ao art. 1º ou 2º da Lei nº 

8.137/90, respectivamente. 

O planejamento fiscal com vistas à redução da carga tributária, assim, não está, a 

princípio, sujeito a sanções, que somente poderão ser aplicadas em casos de planejamento 

tributário ilícito737 , conforme requisitos acima. Com base na definição destes casos de 

planejamento ilícito, acredita-se que ai poder-se-iam encaixar os casos de envio e 

                                                           
732 ROTHMANN, Gerd Willi. Afinal, o planejamento tributário pode ser criminoso? In: PRETO, Raquel Elita 
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733 ROTHMANN, Gerd Willi. Afinal, o planejamento tributário pode ser criminoso? In: PRETO, Raquel Elita 
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Penal Econômico. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 347. 
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da satisfação do tributo ou contribuição previdenciária”. PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Econômico. 

5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 347. 
735 ROTHMANN, Gerd Willi. Afinal, o planejamento tributário pode ser criminoso? In: PRETO, Raquel Elita 

Alves (coord.). Tributação brasileira em evolução: estudos em homenagem ao Professor Alcides Jorge 

Costa. São Paulo: Ed. IASP, 2015. p. 680. 
736 ROTHMANN, Gerd Willi. Afinal, o planejamento tributário pode ser criminoso? In: PRETO, Raquel Elita 

Alves (coord.). Tributação brasileira em evolução: estudos em homenagem ao Professor Alcides Jorge 

Costa. São Paulo: Ed. IASP, 2015. p. 696. 
737 ROTHMANN, Gerd Willi. Afinal, o planejamento tributário pode ser criminoso? In: PRETO, Raquel Elita 

Alves (coord.). Tributação brasileira em evolução: estudos em homenagem ao Professor Alcides Jorge 

Costa. São Paulo: Ed. IASP, 2015. p. 696. 
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manutenção de valores ao exterior com fins de elisão de tributos de forma contrária às 

normas do ordenamento jurídico. 

Esta evasão tributária parece mais adequada como objeto da proteção penal da 

evasão de valores – identificada aqui como a omissão de receitas tributáveis que levam à 

erosão da base tributável brasileira através do envio e manutenção de valores não 

regularizados no exterior –, pois, como já se defendeu, (i) houve um natural esvaziamento 

da tutela exercida pelo crime de evasão de divisas com a evolução do cenário econômico 

brasileiro e também uma aproximação feita pelo próprio legislador do crime de evasão de 

divisas aos crimes fiscais; (ii) a tutela penal das reservas cambiais brasileiras da forma como 

foi realizada não se mostra legitimada frente aos princípios do Direito Penal; (iii) a erosão 

das bases tributáveis nacionais com o envio de valores ao exterior é uma realidade que, ao 

contrário da fragilidade das divisas brasileiras, agravou-se com a intensificação do processo 

de globalização; e (iv) que a tutela penal como forma de proteção à arrecadação tributária 

pode ser legítima, desde que respeitados certos limites. 

Assim, a despeito da conclusão apresentada no segundo capítulo deste estudo, em 

que se defendeu a ilegitimidade da tutela penal das divisas brasileiras, entende-se que o envio 

e manutenção de valores como forma de evasão fiscal podem ser identificados como 

condutas violadoras da arrecadação tributária que, por sua vez, é um interesse 

supraindividual com relevância para a atuação da tutela do Direito Penal. Diante desta 

conclusão, resta agora a apresentação de propostas para a adaptação desta tutela penal dentro 

do ordenamento jurídico brasileiro. 

4.2 PROPOSTAS PRÁTICAS DE ADEQUAÇÃO DA TUTELA PENAL DA EVASÃO 

DE VALORES 

A identificação de que a tutela das condutas de envio e manutenção de valores não 

mais pode perdurar da forma como atualmente configurada leva à necessidade de se 

estabelecer qual a melhor forma para que estas condutas sejam, então, tratadas pelo 

ordenamento jurídico brasileiro. Conforme já se defendeu, não se acredita que esta tutela 

deva ser afastada do âmbito do Direito Penal, tendo em vista que tais condutas parecem lesar 

bem jurídico com dignidade penal, atraindo a incidência da tutela penal, qual seja, a 

arrecadação tributária. 
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Dentro do campo do Direito Penal, a estrutura normativa existente nos dias atuais 

não se mostra totalmente adaptada às conclusões defendidas neste trabalho. Conforme já 

explorado, a tutela penal das reservas cambiais internacionais é ilegítima, sendo parte de 

uma expansão inadequada do Direito Penal e, portanto, deveria ser modificada para que 

fosse adequada aos princípios base do Direito Penal. Além disso, as conclusões apresentadas 

nas páginas anteriores trazem que a evasão de valores pode representar uma violação a bem 

jurídico de natureza tributária como uma forma de planejamento tributário ilícito e levanta 

a hipótese de que tal conduta poderia ser tutelada exclusivamente pelo direito penal 

tributário, em especial como forma de sonegação fiscal, insculpida nos arts. 1º e 2º da Lei nº 

8.137/90. 

Surge então a necessidade de que se trabalhe a estrutura normativa existente nos 

dias atuais, que não se mostra totalmente adaptada às conclusões defendidas neste trabalho. 

Refere-se aqui aos arts. 22, da Lei 7.492/86 e 1º e 2º da Lei nº 8.137/90 em sua redação atual, 

que, acredita-se, podem ser utilizados e adaptados para que a evasão de valores seja mais 

propriamente tutelada pelo ordenamento jurídico penal. 

Quando se fala em adaptação, surgem basicamente dois caminhos para legitimação 

e atualização da tutela da evasão de valores: a manutenção da evasão de valores como tipo 

penal autônomo – o que imporia a alteração da redação do art. 22, da Lei nº 7.492/86 – ou a 

exclusão deste tipo penal do ordenamento jurídico brasileiro, com o que seria necessário que 

a tutela da evasão de valores fosse exclusivamente realizada pelo direito penal tributário. 

4.2.1 Manutenção da evasão de valores como tipo penal autônomo 

A primeira das propostas que se apresenta para adequação da tutela da evasão de 

valores pelo ordenamento jurídico é a manutenção de um tipo penal autônomo como aquele 

que efetiva esta tutela. A existência do art. 22, da Lei nº 7.492/86 sugere esta solução, uma 

vez que ali já se incriminam a remessa e a manutenção de valores no exterior. No entanto, a 

redação atual de tal dispositivo legal deveria ser alterada para que se possa defender sua 

conservação. 

Isso porque da forma como o artigo se encontra redigido atualmente faz com que 

sua objetividade jurídica seja direcionada a condutas diversas daquela que aqui se defende 

coibir – o envio e manutenção de valores no exterior que levam à diminuição da arrecadação 

fiscal brasileira. São três as condutas hoje em dia tipificadas no art. 22, da Lei 7.492/86 – e 
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que podem ser identificadas como crime de evasão de divisas: efetuar operação de câmbio 

não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do País (caput); promover, sem 

autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior (parágrafo único, primeira 

parte); e manter depósitos no exterior não declarados à repartição federal competente 

(parágrafo único, segunda parte). 

Conforme já se defendeu no segundo capítulo deste estudo, as duas primeiras 

condutas tipificadas têm objetividade jurídica direcionada às reservas cambiais 

internacionais, uma tutela penal ilegítima – por não respeitar os princípios basilares do 

Direito Penal – e desarrazoada atualmente – vez que a evolução da economia e inserção 

brasileira no processo de globalização não mais justificam a proteção às reservas cambiais. 

A tutela deste bem jurídico deveria ser efetivada pelo Direito Administrativo, notadamente 

através de normativas do Banco Central do Brasil, que tem seus instrumentos para controlar 

o mercado cambial brasileiro e aplicar sanções a eventuais irregularidades. Assim, a 

efetuação de operações de câmbio em desacordo com o estabelecido pelo ordenamento 

jurídico com o fim de promover evasão de divisas e a promoção da saída de divisas do país 

sem autorização legal são condutas que devem ser retiradas do texto legal de natureza penal 

para que sejam tratadas exclusivamente por outros ramos do Direito. 

De outro lado, a promoção da saída e manutenção de valores no exterior só 

poderiam ser tutelados pelo tipo penal quando estas condutas fossem ofensivas ao bem 

jurídico que se propõe aqui tutelar – a arrecadação fiscal – alterando-se a objetividade 

jurídica na tipificação destas condutas. Para que isso seja possível, no entanto, mostram-se 

necessários, além da alteração do texto legal – com a exclusão das condutas acima indicadas 

– ajustes na complementação extralegal que se dá ao tipo penal. 

Isso porque, para que se tenha uma verdadeira tutela da arrecadação fiscal, a 

declaração de valores enviados e mantidos no exterior deve ser feita de forma a garantir que 

as autoridades fiscais brasileiras tenham conhecimento destes valores, possibilitando que 

elas fiscalizem e exijam o recolhimento das obrigações tributárias aplicáveis. Assim, uma 

vez definido no segundo capítulo deste estudo que a autoridade a ser comunicada sobre os 

depósitos no exterior seria o Banco Central do Brasil nos moldes atuais, a adoção desta 

solução de adequação da tutela da evasão de valores imporia que a autoridade competente 

fosse alterada e passasse a ser entendida como a Receita Federal do Brasil, que é a 

responsável pela fiscalização tributária federal. 

Assim, há que se concluir que a saída ou manutenção de valores no exterior apenas 

pode causar prejuízos à arrecadação fiscal – e, portanto, violar o bem jurídico que se visa 
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proteger pela tipificação da conduta – quando estes valores não forem regularizados junto à 

Receita Federal do Brasil. Não havendo esta irregularidade de declaração ao órgão federal, 

a conduta seria penalmente irrelevante e não poderia, portanto, sofrer as sanções penais 

cominadas ao tipo que aqui se propõe instituir. 

Feitas estas alterações, quais sejam, a definição (i) de que irregularidades em 

operações cambiais que levam à mera evasão de divisas do país não mais integram o tipo 

penal, sendo tuteladas por normas do Direito Administrativo; (ii) de que as condutas de envio 

e manutenção de valores no exterior só seriam típicas quando violadoras do bem jurídico 

arrecadação fiscal e (iii) de que a Receita Federal do Brasil seria a responsável por exercer 

a fiscalização e eventual complementação legal do tipo; entende-se que seria possível a 

manutenção legítima da tutela penal da evasão de valores como tipo penal autônomo no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

4.2.2 Retirada do art. 22, da Lei nº 7.492/86 do ordenamento jurídico com a 

manutenção do tratamento penal da evasão de valores através do direito penal 

tributário 

Outra possível solução à adaptação do tratamento jurídico da evasão de valores 

seria a eliminação do tipo penal insculpido no art. 22, da Lei nº 7.492/86 com o entendimento 

de que a evasão de valores quando violadora do bem jurídico tributário poderia ser 

subsumida a algum dos tipos penais tributários já existentes no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Esta solução se mostra apropriada em razão da ilegitimidade já debatida e 

demonstrada do art. 22 frente aos princípios do Direito Penal e que, inclusive, impuseram a 

proposição de diversas mudanças em sua redação na proposta anteriormente apresentada. 

Além disso, de acordo com as constatações até o momento feitas, há tipos penais tributários 

que possuem objetividade jurídica similar àquela que se busca dar a um tipo penal que 

tratasse da evasão de valores; ou seja, uma vez que se pretende ter a evasão de valores como 

conduta tipificada no ordenamento jurídico apenas quando esta for lesiva à arrecadação 

fiscal, nada impede que se utilizem os tipos penais já existentes, que descrevem condutas 

similares e têm esta mesma objetividade jurídica. 

Para tanto, é necessário que, dentre os diversos tipos penais que integram o 

chamado Direito Penal Tributário, identifiquem-se aqueles que melhor poderiam enquadrar 
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as condutas de envio e manutenção de valores no exterior de forma irregular com vistas à 

diminuição da arrecadação tributária. Para esta análise parece adequado que se tenha como 

ponto de partida aqueles crimes de natureza tributários já analisados neste capítulo e que, 

como defendido, já foram aproximados à conduta tipificada pelo art. 22, da Lei nº 7.492/86 

pelo próprio legislador ao editar a Lei nº 13.254/16. 

Destes tipos penais, tem-se que aquele previsto pela Lei nº 4.729/65 já não pode 

mais ser aplicado, tendo em vista a defendida revogação da norma neste ponto com o advento 

da Lei nº 8.137/90; e que o art. 337-A do Código Penal busca tutelar de forma exclusiva a 

arrecadação fiscal no que tange às contribuições previdenciárias, um estreitamento que faz 

com que este tipo penal não seja adequado à tutela penal que aqui se busca; restando apenas 

os tipos penais previstos nos arts. 1º e 2º, I, II e V da Lei nº 8.137/90 como potencialmente 

viáveis à adequação que aqui se pretende propor. 

Dentre os tipos penais da Lei nº 8.137/90, também não são todas as modalidades 

previstas nos incisos dos arts. 1º e 2º que podem comportar as condutas de envio e 

manutenção de valores no exterior de forma irregular a fim de reduzir a carga tributária. 

Neste sentido, já foi exposto que o parágrafo único do art. 1º, que prevê ser crime contra a 

ordem tributária o não atendimento de exigência de autoridade fiscal em prazo determinado, 

é uma tutela direcionada ao mero descumprimento de obrigação tributária acessória e, 

portanto, não configura tutela penal legítima. Da mesma forma, os incisos II e V do art. 2º 

também possuem objetividade jurídica diferente daquela que se pretende, sendo que o inciso 

V mostra-se ainda ilegítimo, conforme outrora já defendido. 

Reduz-se, então, a possibilidade de enquadramento das condutas de envio e 

manutenção de valores no exterior a alguma das condutas previstas nos incisos do art. 1º e 

no inciso I do art. 2º. Conforme já definido, tais dispositivos da Lei 8.137/90 constituem 

diversas modalidades através das quais podem-se perpetrar a fraude tributária com o fim de 

supressão ou redução de tributos e que possuem a mesma objetividade jurídica em busca da 

proteção à arrecadação tributária. Considerando-se, então, as condutas descritas nestes 

incisos, tem-se que aquelas previstas nos incisos I de ambos os dispositivos legais são 

aquelas que podem enquadrar aquela que se define aqui como evasão de valores. 

O art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90 prevê ser crime contra a ordem tributária a omissão 

de informação ou prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias. De forma similar, 

o art. 2º, II, prevê constituir crime da mesma natureza a declaração falsa ou omissão de 

declaração sobre rendas, bens ou fatos ou o emprego de outra fraude para isenção total ou 

parcial do pagamento de tributos. As diversas condutas tipificadas pelos dispositivos 
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parecem abarcar perfeitamente a conduta que se pretende aqui tipificar, vez que a evasão de 

valores nada mais seria do que o envio e manutenção de valores no exterior de forma não 

declarada a fim de reduzir a carga tributária, o que pressupõe, portanto, a omissão ou 

falsidade de declaração sobre ativos para isenção total ou parcial do pagamento de tributos. 

Conforme já defendido, uma vez que a Receita Federal do Brasil é o órgão 

responsável pela fiscalização de natureza fiscal, as possíveis omissões ou falsidades de 

declaração mencionadas no tipo penal deverão ser relacionadas a declarações direcionadas 

à este órgão. Assim, caberia à Receita Federal regular, também nesta proposta, a declaração 

à qual faz menção o tipo penal para que a subsunção da conduta “evasão de valores” fosse 

possível ao tipo penal em questão. 

Por fim, cabe destacar que a proposta aqui exposta admite o enquadramento da 

evasão de valores tanto no art. 1º, I, quanto no art. 2º, I, ambos da Lei nº 8.137/90 a depender 

da efetiva redução ou supressão de tributos. A eliminação da evasão de valores como tipo 

penal autônomo com seu enquadramento a tipo penal já descrito no ordenamento jurídico 

brasileiro mostra-se, portanto, alternativa viável, dependendo apenas da regulamentação 

extralegal pela Receita Federal do Brasil. 

4.2.3 Posição adotada 

Expostos os possíveis caminhos de adaptação do tratamento penal da evasão de 

valores no ordenamento jurídico brasileiro, entende-se que a segunda proposta apresentada 

mostra-se mais adequada. As alterações que se imporiam ao tipo penal hoje insculpido no 

art. 22, da Lei nº 7.492/86 seriam tamanhas que alterariam totalmente sua objetividade 

jurídica. Aliás, este seria justamente o objetivo de tais alterações, tendo em vista sua 

demonstrada ilegitimidade e a necessidade de seu direcionamento à tutela de bem jurídico 

de ordem tributária. 

Neste sentido, a manutenção do tipo penal naquele diploma legal com as alterações 

propostas faria com que este fosse totalmente estranho ao tema da norma, que se apresenta 

como definidora dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Por outro lado, o 

entendimento de que a evasão de valores é conduta que pode ser enquadrada dentro da Lei 

nº 8.137/90 parece sistematicamente mais adequada, vez que esta virá para tutelar bem 

jurídico relacionado à ordem tributária. 
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Além de mais sistematicamente adequada, o tratamento da evasão de valores 

exclusivamente pela Lei nº 8.137/90 traduziria melhor o sentido que se busca dar à 

criminalização de tal conduta. Isso porque já se tem como pressuposto à configuração dos 

crimes previstos pelos arts. 1º, I e 2º, I, a intenção específica de lesão à arrecadação fiscal e, 

mais, sua consumação pressupõe, respectivamente, a lesão ou colocação em perigo concreto 

deste bem jurídico. Assim, poder-se-ia garantir que a evasão de valores apenas teria 

relevância penal quando presente violação à ordem tributária. 

A implementação desta proposta poderá, desta forma, garantir que a tutela penal da 

evasão de valores seja adequada ao contexto econômico atual e, ainda, seja legítima sob o 

ponto de vista dos limites do ius puniendi Estatal, por ser direcionada a bem jurídico com 

dignidade penal e descrita por condutas que efetivamente podem lesioná-lo. 
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CONCLUSÕES 

1. Desde a década de 1930, disseminou-se no Brasil uma política de rígido controle 

cambial como tentativa de resposta à crise de 1929 e à grande oscilação cambial por ela 

gerada. As décadas que se seguiram à crise foram marcadas por esta rigidez, que, aliada à 

dependência brasileira à importação de matéria-prima, em especial do petróleo, e à política 

protecionista estimulada pelo governo brasileiro – que negligenciou por muitos anos as 

exportações e incentivou exclusivamente o desenvolvimento da economia interna – fizeram 

com que o Brasil se tornasse um país isolado, notadamente ao longo das décadas de quarenta 

e cinquenta. 

2. A partir da década de 1960 houve certo avanço na política econômica externa 

brasileira, mas as vulnerabilidades brasileiras frente à necessidade de importação fizeram 

com que este movimento não fosse positivo à balança comercial, que permaneceu 

desajustada, sobretudo em razão da dependência brasileira à importação de petróleo. Esta 

dependência estimulou o crescimento da dívida externa brasileira e impôs efeitos dramáticos 

ao Brasil quando eclodiu a primeira crise do petróleo, em 1973. O país, apesar de apresentar 

números de caixa relativamente aceitáveis, sofreu consequências extremamente negativas 

em sua balança comercial e, consequentemente, no montante de sua dívida externa e reservas 

internacionais. A nova crise do petróleo em 1978, aliada à brusca elevação dos juros 

internacionais e à estratégia governamental de, mesmo diante da crise, permanecer 

incentivando o crescimento econômico – ainda que isso significasse a manutenção da 

vulnerabilidade às importações de petróleo e matéria-prima –, fez explodir o endividamento 

externo brasileiro. 

3. A escassez de divisas foi, portanto, fruto de uma histórica dificuldade brasileira 

no âmbito do comércio exterior que pode ser explicada por diversos fatores, quais sejam, o 

rígido controle cambial, a dependência brasileira à importação de petróleo e matéria-prima, 

o isolacionismo gerado pelo estimulo único ao desenvolvimento do mercado interno e a 

explosão da dívida externa, que impactaram de forma negativa a capacidade brasileira de 

estocar reservas internacionais, dentro das quais se inserem as divisas. 

4. Dada a importância de possuir reservas internacionais – em especial em razão da 

necessidade de adimplemento de suas obrigações internacionais, que apenas cresciam com 

a explosão da dívida externa – o país utilizou-se de diversos instrumentos que buscavam 

manter rígido o mercado de moedas internacionais e coibir a saída de divisas ao exterior. O 
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crime de evasão de divisas, neste cenário, foi introduzido pela Lei nº 7.492/86, e seu art. 22 

foi utilizado de forma simbólica como novo instrumento de política econômica para 

aumentar o grau de proteção a estas reservas internacionais. 

5. A década de noventa foi marcada por um relaxamento da regulamentação 

cambial acompanhado de uma gradual abertura da economia nacional ao capital 

internacional. O Brasil passou a ser inserido de forma mais impactante no movimento de 

globalização, o que levou à facilitação do acesso às moedas internacionais com a edição de 

diversas medidas liberalizantes ao mesmo tempo em que, com a abertura, o país passou a 

vivenciar um cenário de abundância no quesito investimentos estrangeiros. Já no século 

XXI, foi dada continuidade a este processo de liberalização ao passo que a economia 

brasileira se mostrava cada vez mais estável, tendo sobrevivido até mesmo à crise financeira 

internacional de 2008 de forma satisfatória. Da mesma forma, as reservas internacionais 

subiam a patamares cada vez mais altos e estabilizavam-se em valores historicamente 

bastante elevados. 

6. Na segunda década do século XXI, o Brasil passou a enfrentar sua própria crise 

econômica em razão, sobretudo, da queda do valor das commodities exportadas pelo país em 

larga escala e que foi agravada pela crise política que se seguiu, com a retirada da Presidente 

da República do poder. Nesta nova crise, uma das principais preocupações do governo foi 

buscar alternativas para a manutenção e crescimento da arrecadação estatal e diminuição de 

seus gastos, tendo em vista que, neste momento, não eram as reservas internacionais que se 

apresentavam escassas, mas sim as contas públicas que estavam em total descontrole. 

7. Ao mesmo tempo, no panorama internacional, desenvolveu-se o chamado Fisco 

Global, que pode ser identificado como um cenário em que se busca a maior transparência e 

cooperação possível entre países para que se evitem planejamentos tributários agressivos 

pelos quais diversas empresas utilizam paraísos fiscais para alcance de benefícios fiscais em 

detrimento dos países em que elas realmente obtêm seu faturamento. Esta busca por 

cooperação e transparência foi baseada no aprimoramento de tratados e convenções 

internacionais que tinham como objetivo o estabelecimento de regras para trocas de 

informações fiscais e financeiras entre os Estados. O Brasil também ingressou neste combate 

à evasão fiscal internacional, tendo aderido a diversos tratados internacionais neste sentido, 

como forma de também superar sua própria crise arrecadatória. 

8. A evasão de valores como forma de evasão fiscal é atualmente uma das principais 

preocupações mundiais, fazendo parte da agenda internacional do Brasil e de outros países. 

Esta preocupação pode ser relacionada à alteração da racionalidade do Direito Penal 
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Econômico, que deixa de ter um caráter preponderantemente preventivo-repressivo para se 

dedicar a objetivos preventivos-arrecadatórios, especialmente após a crise de 2008. Assim, 

a evasão de valores não mais tem relevância em razão dos baixos índices de suas reservas 

internacionais frente aos compromissos assumidos com entes estrangeiros, mas sim em face 

da erosão da base tributável brasileira frente à evasão tributária. O combate à evasão de 

valores no Brasil ganha novos ares e objetivos, pois não mais é pautado pelo rígido controle 

do fluxo cambial e do nível das reservas internacionais, mas sim pela preocupação com a 

diminuição da arrecadação estatal. 

9. A despeito da evolução da forma como a evasão de valores pode afetar a 

economia brasileira, o tipo penal denominado evasão de divisas permaneceu inalterado no 

ordenamento jurídico brasileiro, o que levanta questionamentos sobre a necessidade de sua 

atualização. Tal necessidade também é influenciada pelo fato de que a legitimidade de tal 

tipificação frente aos princípios do Direito Penal é questionável, seja em razão de se tratar 

de tipificação inserida no contexto de expansão do Direito Penal, seja em razão da técnica 

legislativa utilizada pela norma. 

10. A expansão do Direito Penal é marcada pela antecipação da tutela penal com a 

identificação de novos bens jurídicos, em especial os supraindividuais, e a utilização cada 

vez maior de crimes de perigo abstrato; o que pode levar a diversos conflitos deste Direito 

Penal moderno com seus princípios base, que formam os próprios limites do ius puniendi, 

em especial o princípio da lesividade, da intervenção mínima do Direito Penal e da 

subsidiariedade. Para que não se tenha uma expansão ilegítima, é necessário que se tenham 

meios de compatibilizá-la a estes princípios. 

11. O Direito Penal Econômico é uma das principais frentes desta expansão penal. 

Assim sendo, aplica muitas destas técnicas que podem levar à apontada ilegitimidade em 

busca de proteção mais efetiva a um bem jurídico de ordem econômica. Por isso, sua 

expansão também deve observar determinados parâmetros, sendo certo que a necessidade 

de proteção da economia nacional, cujas diretrizes estão no art. 170 da Constituição Federal, 

não impõe a utilização automática do Direito Penal, que deve ser reservado a combater 

apenas significativas ofensas a um bem jurídico fundamental. 

12. O caráter subsidiário do Direito Penal impõe a utilização de outros ramos do 

Direito para tratamento de ilícitos que não seriam objeto desta ultima ratio do direito. O 

Direito Penal mostra-se adequado à tutela de interesses supraindividuais, uma vez que com 

a evolução da sociedade surgem diversos bens jurídicos desta categoria em que pode ser 

identificada dignidade penal. No entanto, para aqueles que ai não se enquadram, pode-se 
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utilizar o Direito Administrativo, sendo necessário que, para tanto, este ramo do Direito seja 

adaptado para que possua um viés sancionador, mas ao mesmo tempo garantista. 

13. O bem jurídico penal deve cumprir sua função limitadora do poder punitivo 

estatal, sendo certo que, para que isso ocorra, ele deve ser identificado na sociedade e apenas 

reconhecido em lei, do que decorre a ideia de que tais bens jurídicos normalmente são 

previstos constitucionalmente, vez ser a Constituição o documento que alberga os valores 

mais caros à sociedade. Com isso em mente, deve-se afastar do Direito Penal a proteção a 

mera funções estatais, pois não é legítimo a intervenção estatal na liberdade individual em 

razão de políticas públicas ou por finalidades eleitoreiras. 

14. Disso decorre a definição do bem jurídico penal tutelado pelas primeiras duas 

condutas que são tipificadas no crime de evasão de divisas – a realização de operação de 

câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do País; e a promoção, 

sem autorização legal, da saída de moeda ou divisa para o exterior – como sendo as reservas 

internacionais, cuja proteção foi levada ao âmbito penal pelo legislador numa tentativa 

simbólica de coibir atos que poderiam fragilizar a já fragilizada economia brasileira à época. 

Já quanto à conduta de manutenção no exterior de depósitos não declarados à repartição 

federal competente, entende-se que, ante a impossibilidade de se enxergar ai qualquer 

efetividade para proteção das reservas internacionais, esta tem como objeto a proteção a bem 

jurídico de natureza tributária. 

15. As críticas à técnica legislativa utilizada na redação do art. 22, da Lei nº 

7.492/86 são abundantes na doutrina e têm razão de ser. De fato, o tipo penal ali insculpido 

não possui relação com o restante do diploma legal – denotando a emergência e simbolismo 

que marcaram sua introdução ao ordenamento jurídico brasileiro; a exigência da 

complementação externa para perfeito entendimento do tipo penal faz surgir o fenômeno da 

acessoriedade administrativa, o qual é criticado fortemente pela doutrina em razão da 

remessa da função de definição de elemento constitutivo do núcleo do tipo penal à autoridade 

administrativa, e não ao legislador; e o momento consumativo do crime mostra-se ponto 

deveras controvertido na doutrina, tendo sido concluído neste estudo que o delito previsto 

no caput no art. 22 se consuma com a concretização da operação de câmbio e que aqueles 

previstos no art. 22, parágrafo único se consumam com a efetiva saída de moedas e divisas 

pelas fronteiras brasileiras e com a manutenção de ativos não declarados ao Banco Central 

do Brasil na data-base por ele estabelecida. 

16. A identificação de que o crime de evasão de divisas objetivou a proteção penal 

das reservas internacionais brasileiras impõe que se reconheça que o Direito Penal foi 
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utilizado como uma forma de reforço do controle que já se delineava no âmbito do Direito 

Administrativo, sendo certo, portanto, sua ilegitimidade, podendo ser visto como uma forma 

de reforçar a tutela do modelo socioeconômico adotado pelo Estado brasileiro à época. 

Soma-se a esta constatação o fato de que a análise da lesividade da conduta ao bem jurídico 

que se propunha tutelar leva à conclusão de que o dispositivo legal descreve comportamentos 

que, individualmente considerados, no mais das vezes, não representam perigo 

especialmente relevante, de modo que somente se poderia chegar à efetiva ofensa ao bem 

jurídico quando imaginado hipotético conjunto de comportamentos. Trata-se, portanto, de 

delito de acumulação, que é uma forma de criminalização incompatível com os princípios 

do Direito Penal, sendo adequada apenas à aplicação de sanções de cunho administrativo. 

17. A Lei nº 13.254/16 foi editada como uma das medidas arrecadatórias 

implementadas pelo governo, que instituiu o Regime Especial de Regularização Cambial e 

Tributária (RERCT) com o objetivo de declaração voluntária de recursos, bens ou direitos 

de origem lícita, mantidos no exterior, através do cumprimento de certos requisitos e 

obrigações, dentre as quais está o pagamento dos valores tributários relacionados. Como 

contrapartida, ofereceu-se aos aderentes a extinção da punibilidade de possíveis crimes 

cometidos com o envio e manutenção destes ativos no exterior, dentre eles o crime de evasão 

de divisas. 

18. Este diploma normativo pode ser visto como um instrumento de transição entre 

a antiga ordem mundial marcada pelo sigilo bancário e fiscal e aquela que se delineou a 

partir da configuração do Fisco Global. A possibilidade de regularização dos recursos 

mostra-se como uma oportunidade aos contribuintes para regularização de seus ativos no 

exterior antes que esta irrestrita transparência entrasse em vigor; além de poder ser vista 

como uma lei de perdão e risco, pois ao mesmo tempo que busca a correção de erros 

cometidos no passado com a concessão de benefícios, estes são oferecidos de forma 

juridicamente pouco segura aos aderentes. 

19. Os crimes cuja extinção da punibilidade se propunha com a adesão ao RERCT 

são previstos em lista de caráter taxativo e possuem, em sua maioria, natureza tributária. As 

exceções a esta natureza são: os crimes de falsidade documental, que só poderiam ter sua 

punibilidade extinta quando tivessem sua potencialidade lesiva esgotada com a prática dos 

crimes de natureza tributária; o crime de lavagem de dinheiro, apenas quando o crime 

antecedente fosse algum daqueles cuja punibilidade também pudesse ser extinta com a 

adesão ao programa; e o crime de evasão de divisas. 

20. A inserção do crime de evasão de divisas neste rol levanta diversos 
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questionamentos. Isso porque, analisados os demais tipos penais contemplados pela norma, 

vê-se que todos os demais crimes, mesmo aqueles que não possuem natureza tributária, 

foram inseridos naquele rol porque se pode entender que sua lesividade seria voltada à 

arrecadação estatal, o que autorizaria a extinção de sua punibilidade com a quitação das 

obrigações tributárias quando da adesão ao RERCT. 

21. O oferecimento de benefícios penais em troca de valores destinados aos cofres 

públicos não é novidade no ordenamento jurídico brasileiro, sendo possível identificar a 

utilização da ameaça penal como instrumento de troca para fins arrecadatórios deste o ano 

de 1965. No entanto, esta foi a primeira vez que se estendeu a possibilidade de extinção da 

punibilidade de crimes com o pagamento do tributo a crimes que não possuem natureza 

tributária, o que leva a uma aproximação do delito de evasão de divisas a uma possível 

natureza tributária. 

22. Esta aproximação ocorre porque, ao mesmo tempo em que há um esvaziamento 

da tutela penal da evasão de valores como proteção das divisas brasileiras, há também a 

demonstração de que a tutela de evasão de valores está intimamente relacionada à 

preocupação com a erosão da base tributável e à sanha arrecadatória que permeia o Direito 

Penal Econômico nos dias atuais. O crime de evasão de divisas no cenário de crescimento 

do Fisco Global ganha outra conotação, sendo certo que o próprio ordenamento jurídico – 

por meio da Lei nº 13.254/16 – demonstra que a coibição da evasão de valores nos dias atuais 

se destina ao controle de condutas que podem ser violadoras à arrecadação fiscal e não à 

proteção das reservas internacionais. 

23. O esvaziamento da tutela penal destinada à proteção das reservas internacionais 

brasileiras pode ser comprovado pela evolução histórico-econômica brasileira representada, 

em especial, pela estabilização destas reservas em níveis elevados. A intensificação do 

processo de globalização, apesar de tornar mais fácil o trânsito de ativos entre países, fez 

com que o Brasil se solidificasse em termos de comércio internacional, principal fator que 

levou à estabilidade da balança comercial. Ao mesmo tempo, a evolução do ordenamento 

jurídico brasileiro refletiu este movimento histórico-econômico ao dar indícios claros deste 

esvaziamento ao equiparar o delito de evasão de divisas a delitos de natureza tributária com 

previsão comum de concessão da extinção da punibilidade através da adesão ao RERCT. 

24. A análise da objetividade jurídica dos crimes tributários leva à conclusão de que 

estes podem configurar expressão legítima de uso do Direito Penal desde que sejam 

direcionados à proteção da arrecadação fiscal, entendida esta como um conjunto de receitas 

fiscais titularizadas pelo Estado e obtidas com base em tributos instituídos e cobrados em 
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conformidade com as normas e valores constitucionais, com a finalidade de atingir metas 

socioeconômicas definidas na Constituição Federal – as quais podem ser ligadas, ainda que 

de forma indireta, à pessoa humana. 

25. A Lei nº 8.137/90, ao definir crimes contra a ordem tributária, trouxe em seus 

arts. 1º e 2º tipificações direcionadas à proteção da arrecadação fiscal, sendo certo que dentre 

estes dispositivos legais o legislador optou por utilizar-se de dois modelos de proteção 

diferentes: no art. 1º, dedicou-se especial importância à efetiva redução ou supressão de 

pagamento de tributos, sendo esta indispensável para consumação do crime – aliada a 

alguma das formas de fraude listadas em seus incisos; já o art. 2º foi formado a partir de um 

modelo em que a efetiva redução ou supressão de tributos não é essencial ao 

aperfeiçoamento do crime, sendo necessárias apenas a ocorrência de alguma das condutas 

descritas nos incisos do caput e a presença de propósito específico de lesão ao Fisco pelo 

agente. Os incisos do caput do art. 1º, da Lei nº 8.137/90 são direcionados à proteção da 

arrecadação fiscal e, assim sendo, são legítimos do ponto de vista dos princípios do Direito 

Penal. Já seu parágrafo único não pode ser considerado legítimo, pois criminaliza conduta 

que é relacionada apenas ao mero descumprimento de obrigação acessória, vez que prevê 

ser crime o não atendimento a exigência feita pela autoridade fiscal, não relacionando a 

conduta ao inadimplemento de nenhuma obrigação tributária principal. 

26. Os incisos do caput do art. 2º, da Lei nº 8.137/90 possuem objetividade jurídica 

distinta entre si: o inciso I descreve crime de perigo concreto em relação ao bem jurídico 

arrecadação fiscal, sendo admissível sua permanência no ordenamento jurídico ainda que 

como tutela penal antecipada, pois exigida, para sua configuração, a presença de condutas 

que possuem real potencialidade lesiva frente ao bem jurídico com dignidade penal; o inciso 

II trata da falta de repasse aos cofres públicos de tributos não previdenciários anteriormente 

descontados, o que representa conduta reprovável tanto do ponto de vista da apropriação 

indébita quando do ponto de vista de lesão ao bem jurídico tutelado; por fim, o inciso V 

descreve condutas que representam apenas perigo indireto ao bem jurídico arrecadação fiscal 

e que são desproporcionalmente menos graves que as penas previstas. 

27. A Lei nº 4.729/65 definia o crime de sonegação fiscal, mas foi tacitamente 

revogada nesta parte pelo advento da Lei nº 8.137/90, pois esta tratou inteiramente da 

matéria. O art. 337-A do Código Penal em muito se assemelha ao art. 1o da Lei no 8.137/90, 

pois ambos os dispositivos legais buscam criminalizar condutas que podem ser entendidas 

como fraudes destinadas à efetiva supressão ou redução de tributos. A especialidade do art. 

337-A, do Código Penal está, assim, no fato de que este dispositivo é orientado 
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exclusivamente às contribuições previdenciárias – que são espécie de tributo 

finalisticamente afetada – e não a todo e qualquer tributo. 

28. A despeito da verificada ilegitimidade e esvaziamento da tutela penal 

direcionada à proteção das divisas brasileiras, a conclusão de que o bem jurídico penal 

tributário definido como a arrecadação fiscal possui dignidade penal faz com que seja 

necessário o redirecionamento da tutela penal à proteção deste bem jurídico, vez que as 

operações de remessa e manutenção de valores no exterior são condutas que possuem 

evidente carga tributária, pois aquele que envia e mantém de forma irregular valores no 

exterior, em regra, deixou de declarar receita ou bens à autoridade fiscal, gerando uma 

omissão de receita que leva à redução do crédito tributário. 

29. Para o direcionamento da tutela penal da evasão de valores ao bem jurídico 

penal tributário são necessárias adaptações que levem em consideração (i) a necessidade de 

extinção do ordenamento jurídico brasileiro da proteção penal às reservas internacionais, 

dada sua ilegitimidade e (ii) a aproximação feita pelo próprio legislador da conduta de evasão 

de valores aos crimes fiscais. Tendo como ponto de partida estas premissas e trabalhando 

com a estrutura normativa existente nos dias atuais, surgem dois caminhos possíveis para 

legitimação e atualização da tutela da evasão de valores: a manutenção da evasão de valores 

como tipo penal autônomo – o que imporia a alteração da redação do art. 22, da Lei nº 

7.492/86 – ou a exclusão deste tipo penal do ordenamento jurídico brasileiro, com o que 

seria necessário que a tutela da evasão de valores fosse exclusivamente realizada pelo direito 

penal tributário. 

30. A manutenção da evasão de valores como tipo penal autônomo pressupõe as 

seguintes alterações no ordenamento pátrio para que seja legítima: (i) irregularidades em 

operações cambiais que levem à mera evasão de divisas do país não mais devem integrar o 

tipo penal definido pelo art. 22, da Lei nº 7.492/86, sendo tuteladas por normas do Direito 

Administrativo; (ii) as condutas de envio e manutenção de valores no exterior só devem ser 

consideradas típicas quando violadoras do bem jurídico arrecadação fiscal e (iii) a Receita 

Federal do Brasil deve ser a responsável por exercer a fiscalização e eventual 

complementação legal do tipo penal. 

31. A tutela da evasão de valores pelo direito penal tributário poderia ser efetivada 

através do enquadramento desta às condutas tipificadas pelos arts. 1º, I e 2º, I, da Lei nº 

8.137/90. Isso porque as condutas tipificadas pelos dispositivos parecem abarcar 

perfeitamente a conduta que se pretende aqui tipificar, vez que a evasão de valores – como 

sendo o envio e manutenção de valores no exterior de forma não declarada a fim de reduzir 
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a carga tributária – pressupõe a omissão ou falsidade de declaração sobre ativos para isenção 

total ou parcial do pagamento de tributos. 

32. Considerada a ilegitimidade do art. 22, da Lei nº 7.492/86 nos moldes atuais e 

que sua adaptação aos moldes propostos traria completa desfiguração do tipo penal, entende-

se ser mais sistematicamente adequada a adoção da segunda proposta para adaptação do 

tratamento penal da evasão de valores ao ordenamento jurídico brasileiro. Além disso, o 

tratamento da evasão de valores exclusivamente pelos arts. 1º, I e 2º, I, da Lei nº 8.137/90 

traduziria melhor o sentido que se busca dar à criminalização de tal conduta, pois já se tem 

como pressuposto à configuração dos crimes ali previstos a intenção específica de lesão à 

arrecadação fiscal e, mais, sua consumação pressupõe, respectivamente, a lesão ou 

colocação em perigo concreto deste bem jurídico. 
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