
A SONEGAÇÃO FISCAL COMO CRIME ANTECEDENTE À 
LAVAGEM DE DINHEIRO



Enccla

Ação 14/2019 da Enccla

Objeto - ligação da sonegação fiscal e da lavagem de
dinheiro, na relação como crime antecedente e crime
subsequente.



Art. 1º da Lei 8.137/90 - crime material ou de resultado.

Produção de um resultado naturalístico.

Supressão ou redução do tributo.

Momento da Consumação?

Crime de Sonegação



Condutas Fraudulentas

Início da execução do crime



Não existe patamar mínimo para se configurar o crime contra
a ordem tributária no Brasil.

Princípio da insignificância – R$ 20.000,00.

Portugal – Não punição se a vantagem patrimonial for inferior
a EU$ 15.000 (Fraude).

Espanha – EU$ 120.000 (contra a Fazenda Espanhola) e EU$
50.000 (contra a Fazenda da Comunidade Europeia).

Quantum Devido



Pagamento extingue punibilidade a qualquer momento.

Extinção da Punibilidade

Estímulo à sonegação.



“Não se tipifica crime material contra a ordem tributária,
previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/90, antes do
lançamento definitivo do tributo“.

Súmula Vinculante 24



Leading Case – Súmula Vinculante 24

Responsável por empresa do ramo imobiliário, foi denunciado por, apesar
de ter, efetivamente, auferido receitas decorrente da venda de imóveis e
prestação de serviços relativos à empreendimento imobiliário, cuja a
comprovação se fez pela intimação aos compradores, não declarou
qualquer receita, além de, sendo intimado, não ter apresentado quaisquer
dos livros requisitados.



Leading Case – Súmula Vinculante 24

• Possibilidade de extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo;

• Necessidade de valor exato a ser pago - final do processo
administrativo; e

• Violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que o contribuinte
seria compelido a recolher o valor total da autuação para os fins de
extinguir a punibilidade sem poder discutir administrativamente seu
valor.

HC 86.611/STF

Alegações do réu:



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. (Redação dada pela Lei nº 12.683 de 2012).

Crime de Lavagem



(...)Por isso que o projeto não inclui, nos crimes antecedentes, aqueles
delitos que não representam agregação, ao patrimônio do agente, de novos
bens, direitos ou valores, como é o caso da sonegação fiscal. Nesta, o
núcleo do tipo constitui-se na conduta de deixar de satisfazer obrigação
fiscal. Não há, em decorrência de sua prática, aumento de patrimônio com
a agregação de valores novos. Há, isto sim, manutenção de patrimônio
existente em decorrência do não pagamento de obrigação fiscal. (...)

A parcelada sonegada não pertence ao contribuinte, mas ao Estado.

Sonegação como Antecedente



Art. 2º
(...)
§ 1o A denúncia será instruída com indícios suficientes da existência da
infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei,
ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a
punibilidade da infração penal antecedente.

Denúncia – Lavagem de Dinheiro



2014 2017/
2018

2023-
2026

Cenário Ideal



Cenário Possível

Comum para fugir à execução fiscal.



2014 2017/
2018

2023-
2026

Cenário Mais Provável



Lançamento por Homologação

O sujeito passivo calcula o tributo devido e o recolhe antes de
qualquer iniciativa da Administração Tributária.

Muitas fraudes envolvendo a compensação com o intuito de
não se efetuar o recolhimento do tributo no prazo devido –
DCTF.

A fraude não se dá sobre o Fato Gerador, mas com a “criação”
de um crédito para não se pagar o tributo.

Não aplicação da Súmula Vinculante 24.
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