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MASSAMI UVEDA 
juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - SP 

Ao se procurar traçar algumas considerações sobre crimes tributários, depara-se 
com a dificuldade inicial de seu enquadramento na sistemática normativa ante ao 
emaranhado de textos legais que, não raras vezes, conduz à perplexidade do intér
prete. Esse cipoal legislativo deriva, como acentuam todos quantos se debruçam so
bre o tema, da falta de técnica na elaboração legislativa. 

E assim, já de início, há que se fazer breve remissão a aspectos também contro
vertidos detectáveis nas leis de regência. 

Veja-se que a Lei n° 4.729, de 14 de julho de 1965, dispôs sobre o crime de 
sonegação fiscal e, posteriormente, a Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, 
dispôs sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de 
consumo. 

A Lei n° 8.137/90, no referente aos crimes contra a ordem tributária, tipificou 
condutas já descritas na Lei n° 4.729/65, de modo que teria revogado as disposições 
desta última. É o que assim prelecionam autores do porte de PAULO JOSÉ DA COSTA 
(cf. Infrações Tributárias e Delitos Fiscais, Ed. Saraiva, 1998, p. 108), ressaltando que 
o critério diferenciador das condutas traçadas nestas duas leis residiria na circunstân
cia de os crimes tipificados na Lei n° 4.729/65 serem de mera conduta e os con
templados na Lei n° 8.137/90 serem de resultado ou de dano. 
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No crime de mera conduta, a lei se limita a descrever a conduta do agente, sem 
fazer alusão a qualquer resultado, ou seja, o crime se consuma com o mero compor
tamento antijurídico, independentemente de qualquer lesão causada aos cofres públi
cos. No crime de resultado, o tipo penal só se aperfeiçoa se ficar demonstrado o ato 
lesivo causado ao erário público. 

Esta diferenciação entre estes 2 tipos de crimes é que poderia justificar a dife
rença do tratamento de penas dadas por estas leis, porque, enquanto, na Lei n° 
4.729/65, o crime de sonegação fiscal é apenado com detenção de 6 meses a 2 anos, 
e multa de 2 a 5 vezes o valor do tributo, na Lei n° 8.137/90, os crimes contra a ordem 
tributária, tipificados no núcleo da conduta de suprimir ou reduzir tributo ou contribui
ção social e qualquer acessório, são apenados com reclusão de 2 a 5 anos e multa. 

Mas, objetivamente, indaga-se: A Lei n° 4.729/65 ainda está em vigência? 
Se atentarmos para a dicção do art. 34, da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 

1995, que dispõe: "Art 34 - Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei n° 
8.137/90 e na Lei n° 4. 729/65, quando o agente promover o pagamento do tributo ou 
contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia", ter-se-á 
que reconhecer a vigência da Lei n° 4.729/65. 

Quid inde?, há ou não colidência da lei nova com a lei anterior? Está revogada 
a lei anterior? 

Ajustaposição de condutas tipificadas na Lei n° 8.137/90 com as constantes da Lei 
n° 4.729/65 pode ser constatada na dicção dos incisos I, dos arts. 1°, de ambas as leis. 

Lei n° 4.729/65 - "Art. 1 ° - Constitui crime de sonegação fiscal: 
1- prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, infor
mação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de 
direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou par
cialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicio
nais devidos por le/~'" 
E a Lei na 8.137/90 - "Art. 1 ° - Constitui crime contra a ordem 
tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qual
quer acessório, mediante as seguintes condutas: 
1 - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades 
fazendárias. " 

Ambos os enunciados descrevem condutas idênticas e embora no caput do art. 
1°, da Lei na 4.729/65, não haja a expressa menção a suprimir-se ou reduzir-se tributo, 
como consta do caput do art. 1°, da Lei n° 8.137/90, bem de se notar que, no inciso 
I, dispõe sobre a intenção do agente de eximir-se, total ou parcialmente, do paga
mento de tributos, o que, em termos de compreensão lógica, redunda em uma mes
ma interpretação, pois o vocábulo intenção há de ser interpretado como dolo. 

Assim, o critério de distinguirem-se os crimes tipificados em ambas as leis pelo 
resultado de dano não serve, data venia, para diferenciá-los. 

Constata-se que a Lei na 4.729/65 contem disposições mais benéficas que as 
contempladas na Lei n° 8.137/90 e poderiam ser, portanto, tidas como vigentes pelo 
princípio da aplicação da lei mais benigna? 

Não se há de olvidar que, à espécie, ainda mesmo se possa argumentar que, em 
sede de Direito Penal, há de se adotar disposição mais benéfica, a disposição contida 
do art. 20, § 10, da Lei de Introdução ao Código Civil ao prever: "A lei posterior revoga 
a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou 
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior", impediria fosse 
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acolhida a tese da vigência da Lei n° 4.729/65 se, posteriormente, a Lei n° 8.137/90 
veio dar uma nova roupagem aos delitos contra a ordem tributária, apenando com 
reclusão condutas que eram até então apenadas com detenção. 

No julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n° 80.362-8, de São 
Paulo, o E. STF, por votação unânime, julgou, a propósito de revogação parcial da Lei 
de Contravenções Penais, no tocante à contravenção da conduta de dirigir veículo 
automotor sem a devida habilitação, que o dispositivo, em face da promulgação do 
Código de Trânsito Brasileiro, se encontra revogado, podendo extrair-se do v. acórdão 
trecho do voto do ministro MARCO AURÉLIO quando afirma: "No Código Nacional de 
Trânsito regulou-se inteiramente a matéria, inclusive quanto aos demais tipos penais 
referentes ao trânsito, e isso de forma aperfeiçoada." 

Este paradigma jurisprudencial pode ser invocado em prol do entendimento de 
ter inteiro cabimento na análise das Leis nOs 4.729/65 e 8.137/90, posto que a Lei n° 
9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, dispôs, em seu art. 309, que a 
conduta de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão de 
dirigir, gerando perigo de dano, tipifica crime apenado com detenção de 6 meses a 1 
ano, ou multa, e assim revogou o art. 32, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei 
n° 3.688/41) que dispunha tipificar contravenção penal dirigir, sem a devida habilita
ção, veículo na via pública, apenada com multa. 

Dessa maneira, pode-se dizer que a Lei n° 4.729/65 se encontra revogada pela 
Lei n° 8.137/90, ressalvando-se, contudo, a hipótese de infrações à Lei n° 4.729/65 
que estejam sub judice, praticadas anteriormente à Lei n° 8.137/90. 

E já agora sob o império da Lei n° 8.137/90, ante o enunciado de seu art. 2°, que 
tipifica diversas condutas que são apenadas com detenção de 6 meses a 2 anos e 
multa, é de se indagar, em relação a essas condutas, se podem ser consideradas 
como sendo delitos de menor potencial ofensivo e, por isso, subsumíveis ao Juizado 
Especial Criminal. 

Essa indagação decorre da circunstância de a Lei n° 9.099/95, que instituiu os 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais, ter, em seu art. 61, conceituado o que venha a 
ser delito de menor potencial ofensivo, in verbis: 

"Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial 
ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os 
crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 1 (um) 
ano, excetuados os casos em que a lei preveja procedimento es
pecia/". 

Assim, à luz da Lei n° 9.099/95 os delitos tipificados no art. 2°, da Lei n° 8.137/ 
90 não comportariam ser processados e julgados nos Juizados Especiais Criminais. 

Mas a Lei n° 10.259/2001, ao instituir o Juizado Especial Criminal, no âmbito da 
Justiça Federal, assim dispôs que os delitos apenados com pena máxima não superior 
a 2 anos, ou multa, devem ser processados como infrações de menor potencial ofen
sivo perante o Juizado Especial Criminal da Justiça Federal. 

E aqui, em termos de controvérsia processual, depara-se com a seguinte hipóte
se: o art. 2°, da Lei n° 8.137/90 tipifica diversas condutas que são apenadas com 
detenção de 6 meses a 2 anos e multa. 

Considerando-se que a Lei n° 9.099/95, que instituiu os Juizados Especiais Crimi
nais para o julgamento de infrações de menor potencial ofensivo, definindo o art. 61 
o que se considera infração penal de menor potencial ofensivo, como as contraven
ções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 1 ano, 
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excetuado os casos em que a lei preveja procedimento especial, é de se indagar se os 
crimes tipificados no art. 2°, da Lei n° 8.137/90 podem ser processados e julgados 
pelos Juizados Especiais Criminais? 

Essa indagação tem pertinência porque a Lei n° 10.259/2001, ao instituir os Juiza
dos Especiais Criminais na Justiça Federal, ou seja, para o processamento de infrações 
de menor potencial ofensivo de competência da Justiça Federal, dispôs que estas infra
ções seriam aquelas a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, ou multa. 

Ou seja, no Juizado Especial Criminal no âmbito da Justiça Federal o crime tipi
ficado no art. 2°, da Lei n° 8.137/90 pode ali ser processado e julgado. 

E, no tocante aos crimes contra a ordem tributária de natureza estadual ou 
municipal, os quais não são julgados pela Justiça Federal, mas pela Justiça Estadual, 
não teriam eles que receber o mesmo tratamento? 

Esta controvérsia tem sido agitada com alguma freqüência e há dissenso juris
prudencial a respeito, porém sem embargo do respeito a quantos comungam entendi
mento em contrário, sustentamos a perfeita aplicabilidade da Lei n° 10.259/2001 aos 
feitos que devem tramitar perante a Justiça Comum por se tratar de aplicação bené
fica do instituto que tem por objetivo não só a despenalização, como também a 
desestigmatização do ofensor, com vistas à ressocialização e ao desenvolvimento da 
paz e segurança social. 

Anote-se que sobre o tema assim já se pronunciou recentemente o E. Superior 
Tribunal de Justiça: 

"Processual penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Art. 16 da 
Lei n° 6.368/76. Transação penal. Possibilidade. Ampliação do rol 
dos delitos de menor potencial ofensivo. Art. 61 da Lei n° 9.099/95 
derrogado pelo parágrafo único do art. 2° da Lei n° 10.259/2001. 
I - Com o advento da Lei n° 10.259/2001, que instituiu os Juiza
dos Especiais Criminais na Justiça Federal, por meio de seu art. 2~ 
parágrafo único, ampliou-se o rol dos delitos de menor potencial 
ofensivo, por via da elevação da pena máxima abstratamente 
cominada ao delito, nada se falando a respeito das exceções pre
vistas no art. 61 da Lei n° 9.099/95. 
li - Desse modo, devem ser considerados delitos de menor poten
cial ofensivo, para efeito do art. 61 da Lei n° 9.099/95, aqueles a 
que a lei comine, no máximo, pena detentiva não superior a dois 
anos, ou multa, sem exceção. 
//1- Assim, ao contrário do que ocorre com a Lei n° 9.099/95, a 
Lei n° 10.259/2001 não excluiu da competência do Juizado Espe
cial Criminal os crimes que possuam rito especial, alcançando, 
por conseqüência, o delito previsto no art. 16 da Lei n° 6.368/76. 
Recurso provido" (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n° 14.198/ 
SP, julgado em 17/jun/2003, reI. mino FELlX FISCHER, 5a Turma). 

"Recurso especial. Juizado Especial Criminal. Competência. Cri
mes sujeitos a ritos especiais. Lei n° 10.259/01. Princípio da isono
mia. Alteração do limite da pena máxima para dois anos. Recurso 
não-conhecido. 
1. A Terceira Seção desta Egrégia Corte firmou o entendimento 
no sentido de que, preenchidos os requisitos autorizadores, a Lei 
dos Juizados Especiais Criminais aplica-se aos crimes sujeitos a 

Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 5, n° 24, p. 95-100, novembro-dezembro/2004 



Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura .. ··························· .. ························•····· ... 

ritos especiais, inclusive àqueles apurados mediante ação penal 
exclusivamente privada. 
2. Com o advento da Lei n° 10.259/01, em obediência ao princípio 
da isonomia, o rol dos crimes de menor potencial ofensivo foi am
pliado, porquanto o limite da pena máxima foi alterado para 2 anos. 
3. Recurso não conhecido" (Recurso Especial n° 495.316/RS, DJU 
em 15/12/03, rei. mino LAURITA VAZ, Terceira Seção STJ). 

E, ainda, como aspecto processual controvertido, pode-se citar a hipótese de, no 
curso do processo-crime de infração a que se comine pena máxima de 2 anos e que, 
assim, deveria ter sido processado nos moldes de infração de menor potencial ofensivo, 
mas não o foi, sucedendo que só em grau recursal é que se argúa a não-aplicação dos 
institutos despenalizadores, haveria como poder-se assim admitir a possibilidade de 
aplicação dos princípios e institutos relativos a crimes de menor potencial ofensivo? 

Sustentamos a possibilidade, uma vez que sustentamos a possibilidade de se 
obter a aplicação dos institutos despenalizadores, contemplados no processo de infra
ções de menor potencial ofensivo, como sendo um direito subjetivo do réu, antes 
mesmo que mera faculdade do Ministério Público, que, na dicção da lei (art. 76, Lei 
n° 9.099/95), poderá propor solução visando ao atendimento do objetivo do Juizado 
Especial Criminal. 

Um outro aspecto controvertido reside na circunstância de se extinguir a punibi
lidade do agente ofensor da ordem tributária mediante o pagamento do tributo ou 
contribuição social antes, porém, do oferecimento da denúncia. 

O pagamento há de ser total? Ou o pagamento parcelado é admitido como 
causa de extinção da punibilidade? 

Tem-se admitido que o parcelamento do débito é causa de extinção da punibili
dade, mediante o pagamento de, pelo menos, uma parcela, não sendo suficiente o 
mero protocolamento de proposta de acordo. 

Outra questão controvertida e que tem causado dissenso doutrinário e jurispru
dencial reside na possibilidade de o Ministério Público oferecer denúncia sem que, 
antes, esteja esgotada a instância administrativa, na qual se afere se houve ou não 
supressão ou redução de tributo ou contribuição social. 

Esta hipótese é formulada porque, segundo a dicção do art. 83, da Lei n° 9.430/ 
96, "a representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tribu
tária definidos nos arts. 1 ° e 2° da Lei n° 8.137/90 será encaminhada ao Ministério 
Público após proferida a decisão fiscal na esfera administrativa, sobre a exigência 
fiscal do crédito tributário correspondente". 

O Decreto n° 2.730/98 regulamentou o art. 83, da Lei n° 9.430/96, e em seu art. 
2°, estatui que os autos da representação fiscal para fins penais serão remetidos ao 
Ministério Público após o encerramento do processo administrativo-fiscal. 

Esta controvérsia deriva da circunstância de prevenir a ocorrência prescricional 
do delito e por isso é que se tem admitido o cabimento do oferecimento da denúncia 
antes da conclusão administrativa, mas, em que pese essa consideração, como saber, 
de antemão, se houve a caracterização delitiva senão através de regular procedimen
to investigatório inicial, posto que a própria Lei de regência assim dispõe? 

A disposição do art. 16, caput, da Lei n° 8.137/90, ao conferir a qualquer pessoa 
a possibilidade de provocar a iniciativa do Ministério Público nos crimes previstos na 
lei, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, bem como indi
cando o tempo, o lugar e os elementos de convicção, não refoge do conceito de que 
os crimes previstos na Lei n° 8.137/90 são de ação penal pública. Esta disposição, 
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contudo, há de ser cotejada com o que dispõe o art. 83, da Lei n° 9.430/96, a menos 
que haja elementos seguros e conclusivos de ocorrência de supressão ou redução de 
tributos. 

O E. Supremo Tribunal Federal tem decidido que a instância penal pode ser 
instaurada independentemente do exaurimento da esfera administrativa (AD ... n° 
1.571/DF, mino NÉRI DA SILVEIRA) - n° 8, AASP, n° 2329), mas a doutrina, de modo 
geral, tem se posicionado contrariamente a tal entendimento, como sustenta KIYOSHI 
HARADA (in Direito Penal Tributário Contemporâneo, Ed. Atlas, 1995, p. 75). 

Há, ainda, uma outra questão a ser mais bem examinada: a hipótese de prisão 
em flagrante em sede de crime contra a ordem tributária. 

Se se considerar que o art. 83, da Lei n° 9.430/96, condiciona a conclusão na 
esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente para 
encaminhar-se a representação para efeitos penais, haveria como tipificar conduta na 
flagrância da ocorrência? 

Esses aspectos controvertidos é que demonstram a extrema complexidade da 
interpretação jurídica no trato dos crimes contra a ordem tributária. 
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