


Sonegação Fiscal e 
Lavagem de Dinheiro: 

aspectos práticos

Vantagem econômica dos ilícitos tributários

Autonomia do crime de lavagem de dinheiro

A súmula vinculante nº 24 do STF



Prestação de serviço público de transporte de 
passageiros remunerado por tarifa

Tarifa já considera os tributos incidentes sobre a atividade

Elevado faturamento

Elevadas despesas e recorrentes prejuízos fiscais

Situação real





Situação I – Fiscalização (RFB)





Fiscalização



Empresa operacional em nome de laranjas

Contratos de locação em valores exorbitantes

Despesas de locação utilizadas para reduzir o lucro real

Empresa sem patrimônio em seu nome. Todos os bens 
utilizados na prestação do serviço público eram 
alugados de outras pessoas jurídicas (imóveis e 
veículos).

Situação I – Fiscalização (RFB)



Situação I – Fiscalização (RFB)

Omissão de informações pela não declaração de toda a 
atividade tributável (Art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990)

Ocultar ou dissimular a origem de bens provenientes de infração 
penal (Art. 1º, da Lei 9.613/1998)

Lançamento, com sujeição passiva e qualificação da multa

Fraudar a fiscalização, inserindo elementos inexatos (Art. 1º, 
II, da Lei nº 8.137/1990)

Impugnação do contribuinte

Converter valores provenientes de infração penal em ativos lícitos 
(Art. 1º, § 1º, I, da Lei 9.613/1998)

Empregar outra fraude para eximir-se do pagamento de 
tributo (Art. 2º, I, da Lei nº 8.137/1990)



Fiscalização



Situação I – Fiscalização (RFB)

É necessário aguardar o trânsito em julgado ne 
esfera administrativa para encaminhar RFP ao MPF 
pelo crime de lavagem de dinheiro?

É necessário aguardar o trânsito em julgado na esfera 
administrativa para encaminhar RFFP ao MPF pelo 
crime contra ordem tributária?

A sonegação fiscal gerou proveito econômico? Pode 
ser quantificado?



Situação II – Confissão de débitos







Situação II – Confissão

Omissão de informações pela não declaração de toda a 
atividade tributável (Art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990)

Ocultar ou dissimular a origem de bens provenientes de infração 
penal (Art. 1º, da Lei 9.613/1998)

Lançamento, com sujeição passiva e qualificação da multa

Fraudar a fiscalização, inserindo elementos inexatos (Art. 1º, 
II, da Lei nº 8.137/1990)

Impugnação do contribuinte

Converter valores provenientes de infração penal em ativos lícitos 
(Art. 1º, § 1º, I, da Lei 9.613/1998)

Empregar outra fraude para eximir-se do pagamento de 
tributo (Art. 2º, I, da Lei nº 8.137/1990)



Situação II – Confissão

É necessário aguardar o trânsito em julgado ne 
esfera administrativa para encaminhar RFP ao MPF 
pelo crime de lavagem de dinheiro?

É necessário aguardar o trânsito em julgado na esfera 
administrativa para encaminhar RFFP ao MPF pelo 
crime contra ordem tributária?

A sonegação fiscal gerou proveito econômico? Pode 
ser quantificado?



































A sonegação fiscal como crime 
antecedente à lavagem de dinheiro


