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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. É uma 
satisfação de contar com a presença do Dr. Nino de Oliveira Toldo, 
desembargador federal, nosso grande companheiro de várias jornadas, 
vários congressos, na presidência da Ajufe, e que hoje nos brindará 
aqui com uma exposição relativa aos crimes contra a ordem tributária, 
acho que é muito importante nós dialogarmos, posteriormente, sua 
palestra sobre o tema. Antes de passar a palavra, quero comunicar que 
recebemos várias doações que estão na biblioteca, do Leonardo Freitas 
de Moraes e Castro, planejamento tributário internacional, editora 
Quartier Latin, coordenado pelo próprio Leonardo, “Mercado financeiro 
de capitais - Regulação e Tributação”. Uma obra avantajada, né? Com 
vários colaboradores. Apresentação do Luiz Leonardo Cantidiano, e 



Roberto Quiroga. Depois recebemos da GV do Rio de Janeiro, o volume 
um do “Fundamentos de Direitos Tributários”, da série de Direito 
Empresarial e o volume 2. Recebemos, também, da GV do Rio, “Reforma 
Tributária no Brasil”, de autoria de Melina de Souza Rocha Lukic. E, 
finalmente, a obra é coordenada pelo Sérgio André Rocha, nosso 
conselheiro, “Direito Tributário Societário e a Reforma da Lei Das S/A”. 
Esse da obra está no seu volume nº 4, que é esse daqui. O Sérgio André 
tem coordenado desde o advento da nova contabilidade sucessivos 
estudos, praticamente ano a ano a respeito desta matéria. Aqui há 
vários colaboradores também, inclusive alguns que estão sentados 
nesta mesa. No pequeno expediente, alguma comunicação a mais? Acho 
que vale destacar a realização, semana passada, do congresso, o êxito 
que nós obtivemos. Nós podemos medir o êxito pelas manifestações 
durante o congresso e algumas após, algumas por escrito, outras 
verbalmente, pessoas que participaram como assistentes dos 
palestrantes de fora, do Brasil de outras cidades do Brasil, todos ou 
quase todos manifestaram a grande alegria de aqui estar e a sensação 
de aproveitamento dos debates. Eu preciso agradecer novamente aqui 
ao professor Schoueri e ao Dr. Mateus pela organização científica deste 
congresso. Eu acho que não somente as pessoas escolhidas foi objeto e 
resultado de uma boa escolha, como também a designação dos temas 
para cada um. Eu acho que nós realmente, essa é a origem e o motivo 
do sucesso. Evidentemente pelo preparo das pessoas que lá 
compareceram. O Schoueri quer falar alguma coisa a respeito, 
complementando? 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Na verdade, eu quero agradecer todos que 
foram, vários que estão aqui estiveram lá, eu agradeço por estarem lá 
conosco, espero que tenha valido a pena. Eu só não posso, Ricardo, 
deixar de agradecer também, dizer que toda a diretoria que participou, 
como você, Ricardo, se envolveu muito pessoalmente, o João então, o 
João e o Brandão fizeram toda a parte administrativa do congresso, 
significa, cada pagamento, cada preocupação, foram os dois que 
cuidaram disso, então eu faço questão de registrar também, porque isso 
foi extremamente importante para o êxito do congresso. Claro que eu 
fico feliz pelo resultado e já ansioso pelo próximo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu confesso, Schoueri, 
que eu estava um pouco apreensivo com relação ao aproveitamento do 
congresso em função do tema. O tema evidentemente é um tema da 
atualidade, mas eu estava um pouco descrente que nós iriamos ter, não 
um sucesso, mas um aproveitamento que nós retiramos das palestras e 
dos debates. Então, parabéns realmente, eu acho que o IBDT mais uma 
vez consegue um feito. Vamos então, imediatamente, à apresentação do 
desembargador federal Nino Toldo. 

[falas sobrepostas]. 



Sr. João Francisco Bianco: Eu queria fazer uma pequena introdução 
no tema. Na verdade, a ideia de trazer o Nino aqui para discutir essa 
questão dos crimes tributários, surgiu a partir de um painel que eu e o 
Nino participamos num evento organizado pela filial da IFA nos Estados 
Unidos, em Miami. Nesse painel nós discutimos aquele caso do “Casa- 
Separa”. Porque o que me chamou a atenção do “Casa-Separa” foi que a 
Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu, recentemente, que um 
caso, avaliou um caso de “Casa-Separa” e considerou que naquele caso 
havia hipótese de simulação, abuso de direito, fraude, e manteve a 
aplicação da multa qualificada de 150%. Em tese, esses casos em que é 
mantida a multa qualificada, eles originam uma representação criminal 
ao Ministério Público, e dão início, podem dar início, a um processo 
crime. Se o contribuinte paga o imposto antes da representação, ele 
pode extinguir a punibilidade, mas, em tese, se não houver pagamento, 
se dá início a um processo crime. Então, em tese, a Câmara Superior 
está decidindo que pode haver um crime nessa situação de uma 
operação comumente chamada de “Casa-Separa”. Então, em função 
disso, eu achei interessante provocar o Nino, que é nosso tributarista 
criminalista atuando numa Câmara Criminal no Tribunal Regional 
Federal aqui de São Paulo, para iniciar uma discussão sobre que tipo de 
crime pode ter sido praticado, quais são as consequências, existe 
jurisprudência no TRF sobre esse assunto? Então, como houve uma 
discussão muito interessante nesse evento em Miami, a ideia foi trazer o 
Nino aqui para dar seguimento a dar, enriquecer o debate, porque 
logicamente, ali é uma questão de, é meia hora, é quinze minutos cada 
um para falar, então não houve um aprofundamento ali, há outros 
temas para serem tratados também, a ideia foi trazer o Nino aqui para 
aprofundar um pouco a discussão sobre o “Casa-Separa” e sobre outros 
crimes tributários também que é um mesa de debates aberta, a gente 
pode iniciar com esse assunto e dar seguimento, mas a ideia é tratar de 
crimes contra a ordem tributária. Então, feita essa breve introdução, 
Nino, eu passo a palavra ao Nino. 

Sr. Nino Oliveira Toldo: Obrigado. Somente, bom dia a todos. Quero 
agradecer esse honroso convite, creio pelo João, mas agradeço também 
o Dr. Ricardo Mariz, presidente do IBDT, para mim é uma honra muito 
grande, Dr. Bonilha, todos os membros da Mesa. É uma honra muito 
grande participar aqui no IBDT porque antes, eu preciso até, é um 
aspecto pessoal, eu sou associado do IBDT desde os anos, final dos 
anos 80, logo, pouco depois de ter me formado, me formei em 86, e 
participava ainda como estagiário de Direito das mesas, assistindo às 
mesas do IBDT lá no prédio histórico, no antigo departamento, então a 
gente vê ali o professor Rui Barbosa Nogueira, quem, reverencio neste 
momento aqui, aqui era o escritório dele, professor Alcides, Brandão 
Machado, Henry Tilbery, tantos outros, Dr. Ricardo, e... 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Mais novinho.  

Sr. Nino Oliveira Toldo: É. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Ele era estagiário naquela época.  

Sr. Nino Oliveira Toldo: Era estagiário, eu via aquilo, riquíssimos 
debates, as perguntas do Brandão, aqueles riquíssimos debates que, as 
perguntas que surgiam. Então, e aquilo estimulava o estudo do Direito 
Tributário. Aí fui para pós-graduação com o professor Alcides, a quem 
nós tivemos a oportunidade de homenagear a semana retrasada, que 
me deu, me causou muita emoção. Então, estar aqui hoje, me traz uma 
série de sentimentos, me reaviva uma memória, não uma memória 
cerebral, mas a memória afetiva, do coração. E a vida da gente dá 
voltas, não é? Eu estudava Direito Tributário, fui fazer a pós em 
Tributário, depois fiz doutorado em Direito Financeiro, mas as 
circunstâncias da vida profissional me levaram para o Direito Penal e 
Processual Penal. Depois desses anos todos de magistratura, de atuar 
na área penal, eu, hoje eu digo o seguinte, eu não me considero um 
tributarista e muito menos um penalista. Eu procuro, uma coisa que, 
dentro da minha profissão, que eu procurei sempre, me atraiu sempre 
foi o sentido de efetividade daquilo que eu estou fazendo. Então, e até 
nesse campo eu tive uma atenção maior para o processo penal, aquilo 
que, qual é a função que nós exercemos ali e o sentido daquilo tudo que 
fazemos. E eu vejo, já comentei isso com o João, existe uma lacuna 
nessa área que a gente atua aqui, do Direito Tributário, Direito Penal, 
que às vezes a gente vê muitos tributaristas entrando na seara penal e 
muitos penalistas entrando na seara tributária sem que haja uma, 
vamos dizer assim, uma harmonização entre eles, e aí surgem diversas 
dúvidas. Eu, nesse meu caminhar eu lembro sempre também do 
professor Alcides, a gente lembrava isso outro dia, certa vez aqui, na 
saída de uma mesa, IBDT, eu era recém-ingresso na magistratura, e eu 
mostrei para ele uma decisão de um tribunal, eu falei: “Professor, veja 
essa decisão, como é que pode um tribunal chegar a essa conclusão? 
Etc.”, ele falou para mim: “Nino, lembre-se sempre de um uma coisa: 
bobagem de aluno é erro, bobagem de professor é doutrina, e bobagem 
de tribunal é jurisprudência”. Então, em função disso eu gravei essa 
decisão dele e eu procuro para o meu exercer, na minha atuação na 
magistratura não fazer esse tipo de jurisprudência, por ser muito 
cauteloso. Não sei se eu tenho conseguido, mas a gente... Porque, e 
ainda mais, no segundo, quando a gente está no primeiro grau a gente 
dá uma decisão, as pessoas não gostam, recorrem, e tal, mas a decisão 
fica ali, escondida na vara, no recurso e tal. Agora, num tribunal ela 
vira jurisprudência, qualquer coisa que você diga vai lá para os anais e 
a pessoa vem na tribuna, o advogado, porque o doutor disse: “O 
processo tal decidiu assim”. Então, dependendo do que a gente decidir 
fica complicado. Mas eu tenho procurado, e por isso no exercício da 
magistratura, eu nunca gostei de proferir sentença em audiência. E por 
quê? Porque eu não tenho o dom da boa memória. Às vezes, algum 
detalhe pode me escapar, então eu prefiro, levo, chego a uma conclusão 
e vou refletir e tentar dar a melhor decisão possível. E a minha 
profissão é uma profissão que ela divide sentimentos, né? Qualquer 
decisão que eu dê, alguém vai me elogiar e alguém vai me xingar. 



Alguém vai me achar inteligente e outro vai me achar ignorante. E aí até 
um colega me dizia o seguinte, quando eu estou deprimido eu leio 
“Contrarrazões de apelação”, porque aí levanta a moral e aí eu sempre 
fiz isso. Quer recorrer, recorra, mas não esculhamba. Porque é a 
decisão que tem que ser aplicada, não é o juiz, então eu não tenho 
nada, enfim, eu digo isso porque eu também, aqui eu tenho que, eu 
tinha conversado com o João e aqui e ali, palestra contra crimes, pelo 
amor de Deus, uma palestra. É assim dentro do espírito do IBDT, é 
uma, aqui mais do que dar qualquer certeza, aqui é compartilhar 
dúvida, porque o que mais a gente tem dentro do judiciário são dúvidas 
com a obrigação de estabelecer certeza, você tem que dar a decisão, mas 
confesso que muitas dúvidas surgem para a gente decidir, só que uma 
decisão tem que ser dada. No campo tributário existem inúmeras 
questões que tem surgido que basicamente estão na Lei 8.137. Hoje, 
dentro do, na seara tributária, de um modo geral, o que tem acontecido, 
o que mais se vê em matéria penal, são os crimes de falta de 
recolhimento de contribuição descontada de empregado; 168 A, 
chamado de Apropriação Indébita Previdenciária, mas, erroneamente, 
chamada Apropriação Indébita, porque isso não é Apropriação Indébita, 
infelizmente, no Brasil, o legislador não prima pela boa redação, né? 
Nesse caso do 168 A, que é crime contra o patrimônio, do Código Penal, 
168 A do Código Penal, o que houve, lá nos anos 60 essa falta de 
recolhimento foi equiparada à apropriação indébita, depois essa falta de 
recolhimento foi introduzida, já avançando nos anos 90, na Lei 8.137, 
como uma, um crime omissivo de deixar de recolher a contribuição. 
Veio a Lei 8.212, que é a lei de custeio da Previdência Social, e 
estabeleceu ali um dispositivo específico sobre a falta de recolhimento 
da contribuição previdenciária. E aí nós temos dois dispositivos que 
vigem, simultaneamente, com o mesmo tipo de delito. O art. 2º da Lei 
8.137 que fala em deixar de recolher contribuição ou imposto 
descontado, Imposto de Renda na fonte, por exemplo, e que dá uma 
pena de detenção de seis meses a dois anos enquanto no art. 95, alínea 
d, dessa Lei 8.212 que além do custeio, estabelecesse a equiparação, a 
proibição indébita que dava pena de um a cinco anos. São dois crimes 
que são, intrinsecamente, a mesma coisa, mas em função da vítima, 
que é no caso da Previdência Social, do INSS, dá uma pena 
diferenciada, dava uma pena diferenciada. Em 2000, houve uma 
alteração legislativa para se estabelecer esse Dispositivo 168 A, a Lei 
9.983, e pôs ali, deixar de repassar a Previdência Social, as 
contribuições contábeis e reclusão de dois a cinco anos, estabeleceu um 
crime que é considerado grave. Essa... o problema nesse crime é que 
isso não é apropriação indébita. A apropriação indébita, que é o art. 
168, ela exige o que no Direito Penal é chamado; dolo específico, quer 
dizer, é o ânimo, é a vontade de ter para si a coisa que sabe ser de 
outro. Já no caso da foto de recolhimento, não há necessidade disso. E 
essa discussão ela já existia na Lei 8.212, até chegou ao Supremo 
Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento 
de que não precisava do dolo específico. Aí vem o legislador e coloca que 
é uma apropriação indébita previdenciária e volta toda a discussão 



novamente. Então, isso é o que tem de mais, sendo discutido no âmbito 
penal tributário. A outra questão, outro tema que é recorrente do direito 
penal tributário é a clássica sonegação fiscal, que é a falsificação de 
documentos, a inserção de dados falsos em documentos entregues ao 
Fisco, é a evasão fiscal, ICMS. Esses são os casos mais comuns. Para 
esses casos houve grande discussão que se, eu estou sendo muito 
sintético na minha exposição para a gente poder ter tempo, o que mais, 
tudo isso foi, houve grande discussão que acabou resultando na 
Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal, que diz o quê? 
Que esses, aí eu estou me referindo ao artigo, os crimes previstos no 
art. 1º da Lei 8.138/1990, que são crimes materiais, ou seja, são crimes 
de resultado, crimes que precisa haver o resultado naturalístico para 
que ele se ocorra, para que ele se constitui, e aí possa haver uma ação 
penal. Porque antes o que aconteceu? Antes desse entendimento 
consolidado ao Supremo Tribunal Federal. Havia uma representação da 
autoridade fiscal para o Ministério Público, o Ministério Público oferecia 
a denúncia, o juiz recebia, o processo seguia, havia uma condenação e, 
de repente, vinha uma decisão do conselho dos contribuintes, dizendo: 
“Olha, aquele caso, dou provimento ao recurso do contribuinte e não há 
tributo”. Se não há tributo, não há materialidade, se não há 
materialidade, não há crime, se não há crime não podia ter tido ação 
penal. E aí, como é que fica? Porque o responder a uma ação penal, isso 
tem um o significado na vida de qualquer cidadão que é grave, é pesado. 
Só o responder a um processo penal é uma carga que a pessoa leva, e, 
em várias situações nesse campo, isso tem uma marca na imagem da 
pessoa física, porque quem responde é a pessoa física, evidentemente, 
mas também da pessoa jurídica envolvida. A empresa X sonegou tanto, 
aí o dirigente da empresa vai responder, tal. Mas aí depois vem uma 
decisão do próprio órgão de administração e diz: “Olha, não há tributo, 
aquela operação estava correta”. Então, por conta dessas dúvidas que 
surgiam, isso acontecia, eu mesmo tive um caso que estava 
respondendo a um processo penal, de repente chegou a decisão lá, ele 
apresentou, o conselho do contribuinte deu provimento lá do recurso, 
não há tributo. Então, não podia estar respondendo processo; aí houve 
o tempo, fui absolvido. Porque aí as pessoas falam: “mas as instâncias 
são independentes”. Em termos, porque é evidente que se não houve a 
sonegação fiscal, não houve o crime, se não houve o crime não poderia 
ter havido a ação, a pessoa não poderia ter respondido por algo que não 
existia. Então, em função disso é que veio essa súmula. Embora no 
meu, o modelo não é um primor de redação, mas a ideia ela é correta, 
ou seja, para que exista a representação é preciso que não haja mais 
recurso na esfera administrativa. Mas aí alguém pode dizer: Bom, e se 
depois, posteriormente, no âmbito judicial, for dado, o contribuinte 
ganha a causa? Poderá ter interferência, mas aí, do ponto de vista de 
quem era a vítima e quem tem o poder legal de fazer a constituição do 
crédito tributário, existindo o crédito tributário aí a esfera criminal está 
livre para prosseguir. Se por ventura houver uma decisão judicial e 
decidir favorável ao contribuinte, isso poderá ter interferência 
evidentemente, puder, se relevar para o campo penal, se ainda houver 



condições, por exemplo, de um juiz de primeiro grau, o juiz certamente 
considerará aquilo, se transitou em julgada, a decisão favorável, 
evidentemente, decisão cível. Poderá absolver, senão no tribunal. 
Senão? Se transitou em julgado a ação penal, uma sentença 
condenatória penal? Aí é o campo da revisão criminal. Vocês 
entenderam? Que a revisão criminal, diferentemente da ação rescisória, 
no ciclo, ela pode ser feito a qualquer tempo, inclusive de pessoa morta, 
porque é o reestabelecimento daquela ideia da imagem da pessoa. 
Então, porque aí surge uma nova evidência que não havia no momento 
do julgamento. Então, esses têm sido os casos mais comuns. Agora, o 
que nos últimos anos se estabeleceu favoravelmente aos contribuintes é 
a possibilidade de, Um: Extinção da punibilidade mediante ao 
pagamento, que só era possível até antes do recebimento da denúncia. 
Deveria até que falar antes do oferecimento da denúncia, mas até o 
recebimento da denúncia poderá haver o pagamento, e aí o juiz não 
dava seguimento ao processo. Mas, agora eu não me lembro aqui de 
cabeça a lei, mas em 2003, a Lei 10.684, ela possibilitou, ela não falou 
mais, não deu limite de tempo, então só dizer que extingue-se a 
punibilidade quando a pessoa jurídica relacionada ao agente efetuava o 
pagamento integral do débito sobre o uso de tributos e contribuições 
sociais, inclusive acessórias. Ou seja, a qualquer momento poderia ser 
pago o tributo, os acessórios e aí haveria extinção da punibilidade. 
Houve dúvidas em relação, na época, se extinguir, não extinguir dessa 
forma e tal, mas o Supremo Tribunal Federal consolidou o 
entendimento de a qualquer momento, feito o pagamento extingue-se a 
punibilidade. A qualquer momento significa inclusive depois da 
condenação. Então, o que isso daqui, a crítica que se faz é aquela já 
antiga de que, e demonstra isso claramente, é utilizar o Direito Penal 
como forma de coerção do contribuinte a pagar o tributo, quer dizer, 
“olha, pague porque senão você vai ser processado criminalmente. Ah, 
pagou? Então está bom, a gente esquece o processo”. O Direito Penal 
não pode ser utilizado dessa forma. E o campo penal ele deve ser, em 
minha opinião, restringido àqueles casos em que evidentemente houve a 
intenção clara de fraude ao Fisco. Em casos desses, como eu mencionei, 
e isso eu interroguei dezenas de pessoas, talvez centenas, não sei, são 
tantos anos que eu atuo na área criminal, e eu posso dizer a vocês o 
seguinte, a maior outra alternativa a não ser deixar de recolher aquele 
tributo, e, portanto, aquilo retiraria dele, retiraria o dolo daquela 
conduta e, parte desses casos, o empresário, e não estou falando de 
grandes empresários, são pequenos empresários, pessoas do interior, 
essas pessoas simplesmente não pagaram porque não tinham dinheiro. 
A razão variável, né? Má condução da empresa, crise econômica. Eu 
lembro um caso, o sujeito que tinha o interrogatório dizendo que 70% 
da produção dele era para a Volkswagen, aí quando houve a abertura 
de cotações a Volkswagen falou; “não, não vou mais comprar com você, 
porque nós vamos importar”. E o sujeito ficou pendurado, ele, 
simplesmente, não tinha mais cliente da noite para o dia. O sujeito 
quebrou. E ele estava respondendo ao processo. Teve outro, eu me 
lembro bem dessa circunstância, quando ele foi assinar o termo do 



interrogatório, ao final do interrogatório, e ele contando, contou a 
história da vida dele, e ele disse; “no final da vida ainda sou réu de 
processo penal”. Quer dizer, o sujeito tinha uma derrocada na empresa 
e no final ele ainda era... Tem muitas situações dessas, não havia, quer 
dizer, a pessoa não era, vamos dizer, criminoso, não era um criminoso, 
ele circunstancialmente não tinha mais dinheiro para pagar. Aí, nessas 
situações, quando havia prova bem elaborada da defesa, e o ônus dessa 
prova é da defesa, não é da acusação, aí a gente saía por um instituto 
que é da inexigibilidade da conduta diversa, quer dizer, ele não tinha aí, 
portanto, poderia ser inocentado. Mas o Direito Penal, ele deveria ser, 
em minha opinião, restrito a essas situações em que evidentemente há 
fraude e aí a gente, nos casos claros de notas calçadas, o sujeito emitia 
a nota, entregava e tinha o valor certinho, mas aquela que era 
apresentada ao Fisco já estava com valor menor. Aí, É evidente o 
sentido da fraude. E nesses casos, aí penso que a legislação ela acaba 
sendo benéfica demais ao delinquente. Por quê? Porque aí o sujeito, ele 
foi pego, vai lá, pagou o tributo, então extingue a punibilidade. Quer 
dizer, o poder público usa o Direito Penal como uma forma de 
arrecadação. Então essa é... Agora, tem surgido, pelo menos no âmbito 
das discussões, mas essas questões novas, relacionadas ao 
planejamento tributário, que a gente até... E aí as dúvidas são mais 
profundas. Essas questões ainda não surgiram no âmbito de casos 
concretos, né? Para variar, e aí eu tenho que fazer uma observação, 
qualquer coisa que eu diga aqui é só um pensamento e que não são 
certezas e também, vai depender da situação. E de que essa também é 
por peculiaridade do Direito Penal. No Direito Tributário, quando a 
gente julga, você estuda, aí você apoia uma tese, você toma um 
posicionamento, que é a interpretação do direito. No Direito Penal a 
gente vai fazer umas interpretações do direito, sem dúvida, mas 
fundamentalmente, é a análise do fato, porque duas situações 
semelhantes dentro do Direito Penal podem ter resultados diferentes, 
porque nós vamos ter que entrar e principalmente quando se analisa o 
dolo, analisar a conduta do cliente. Porque dois sócios de uma empresa, 
por exemplo, eles podem ter intensões diferentes diante de uma mesma 
situação pela qual passa o inquérito. Isso às vezes a gente verifica, às 
vezes um sócio ele estava ligado a fraudes, ele sabia, ele coordenava 
tudo e o outro não, mas isso vai ter que ser analisado diante da 
situação concreta. Isso era muito comum. O sujeito, o sócio que fica na 
administração da empresa e o outro que atua, que é na parte 
operacional. Então ele deixa na mão do outro sócio aquela coisa. Então 
aí diante dessas situações análise fática, a gente adota uma ou outra 
solução. Direito Penal não pode ser estandardizado, a gente tem uma 
grande preocupação disso, semana passada mesmo, na sessão, a 
sessão, a gente discutiu bastante isso porque a gente, e até eu disse, 
nós não podemos esquecer que estamos aqui analisando fato. Porque às 
vezes em função, lamentavelmente, da quantidade de processo que a 
gente tem para decidir, quer estabelecer decisões mais padronizadas 
para que possa atender a duração razoável do processo, mas no Direito 
Penal não dá para ser assim porque às vezes, não disse? Duas 



situações que parecem idênticas, elas não são em função das pessoas 
que estão sendo julgadas porque nós estamos julgando o fato 
relacionado a pessoas. Eu vou mencionar, até mencionei há pouco um 
caso, não vou me estender sobre isso, nem fazer análise de mérito, mas 
só para que a gente tenha essa ideia o que significa em termos de 
imagem, essa semana nós julgamos na turma um caso, o famoso caso, 
eu posso dizer isso, porque já é acessível, foi pública, já está julgado, o 
famoso caso Daslu. Porque quando houve a decisão de primeiro grau 
foram penas, assim, altíssimas, que extrapolaram em muito a média 
das penas que são aplicadas em situações semelhantes àquelas. Pois 
bem, a turma reduziu significativamente essas penas, eu digo isso por 
quê? Porque a imagem, evidentemente, o Direito Penal, diferentemente 
do Direito Tributário, ele é notícia, o Direito Tributário em regra não é 
notícia além do Valor Econômico, do caderno de finança da Folha, do 
Estado, o Globo, etc., agora o Direito Penal, ele gera notícia. Então, no 
caso aí, era uma situação tributária que resvalou, foi para o campo 
penal e virou notícia. E aquilo ficou marcado, né? Agora, quando vem e 
se faz uma nova análise fica marcado, e a repercussão não é a mesma. 
Então eu mencionei nesse caso, independentemente da pessoa, de 
quem estava, mas é o impacto que isso causa. Então o Direito Penal ele 
tem essas peculiaridades. Agora, está surgindo, né? Essa situação. No 
caso do “Casa-Separa”, essa situação ela é nova. No âmbito judicial ela 
é nova, até porque parece que só há uma decisão, né? Até agora desse 
tipo no conselho superior. Que eu saiba também é só essa decisão, e aí 
tem uma coisa, pode ser até que ela nem venha ao campo judicial 
porque a empresa pode ir lá e medir o parcelamento, quando eu falei da 
extinção da punibilidade também tem isso, o parcelamento do débito 
permite a suspensão do processo e a suspensão da prescrição e assim... 
enfim, da persecução penal. Então, pode ser que essa situação nem 
venha para o campo judicial, porque a empresa pode entender que os 
dirigentes, nessa situação é melhor; não vou discutir, não vou correr o 
risco, não vou pagar para ver, então eu vou pagar para não ver, vou 
pagar o tributo e não quero discussão no âmbito penal, ou então vou 
parcelar, enfim. Então, agora, em relação ao termo específico “Casa-
Separa”, eu lembro, a gente conversou bastante, tem uma questão de 
enquadramento, qual seria o tipo penal que isso adequaria? Em caso de 
interpretação de que isso vá para o campo penal. Porque nessa 
situação, e sendo muito objetivo, eu me lembro quando eu comecei a 
conversar com o João, e ele me propôs o tema, a dúvida, aí. A primeira 
coisa que me veio à mente, eu falei, mas isso é simulação. E aí fica 
aquela questão, simulação, negócio direto, indireto, né? 
Independentemente disso, pensando, fazendo um pensamento mais 
adiante, em relação, como lembrou, a relevância dessa inscrição é o 
quê? Que até então o conselho, o Carf, entendia; não, aqui há 
simulação, etc., mas não há o abuso, então a tua multa não vai ser 
dobrada. E a coisa ficava por ali. Agora, quando há o reconhecimento de 
que houve a sonegação ou fraude, quando há, há uma representação no 
Ministério Público. Transitado e julgado no âmbito administrativo, o 
Ministério Público vai examinar e vai, oferece a denúncia ou não. Aí 



aqui é um mero palpite mesmo. Eu penso que no âmbito do Ministério 
Público eu não, eu acredito que o Ministério Público ofereceria uma 
denúncia. Mas, por exemplo, a denúncia será recebida, sim ou não? Aí 
é outra, é outro ponto. Você passa por etapas, né? Em princípio, para o 
âmbito de denúncia, é claro, depende de cada juiz, a interpretação, mas 
existe, vamos dizer, existe justa causa, ou, o inglês, ao próprio ‘probable 
cause’, para essa ação penal? Aparentemente, sim. Agora, a questão ela 
vai girar em torno do quê? Em torno do dolo. Porque aquele, que é 
evidente que na operação existe a intenção clara de quê? De não pagar 
tributo, pagar em menor quantia, é uma ideia de evitar aquela 
tributação. Agora, esse evitar a tributação, esse planejamento, essa 
forma, isso caracteriza o dolo para o Direito Penal? Essa é que é a 
questão que eu penso, fundamental aí. Eu, aqui eu tenho dúvida. 
Porque toda operação ela é feita aberta, e ela não é ilícita. É possível 
fazer toda aquela, o planejamento, a reforma societária que leva àquele 
resultado. Mas até hoje vem sendo feita e não há, não houve esse 
questionamento. Agora, outra coisa, porque eu digo que acho que o 
Ministério Público ofereceria a denúncia? Eu digo, em função tanto dos, 
fundamentalmente, dos tempos que nós estamos vivendo. Eu acho que 
a gente está passando por um período que qualquer medida que, enfim, 
o Ministério Público vai querer exercer o seu papel de moralizador, de 
fiscalizador, fiscal do Estado. Mas, enfim, eu acho que introdução, isso 
seria o suficiente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado. Certamente 
muitas questões serão apresentadas aqui, mas eu me permito colocar 
um ponto que tem considerado fundamental no enfrentamento do risco 
de ação penal em planejamento tributário. Quero me afastar também do 
“Casa-Separa”, porque eu acho que é uma operação que tem umas 
peculiaridades muito fortes e talvez se nós pensarmos no tema em 
função do “Casa-Separa”, nós tenhamos uma inclinação que eu penso 
sob o ponto de vista conceitual e teórico, não deveríamos ter. Na 
verdade, nós deveríamos ter uma condição teórica independentemente 
de fatos ou de casos específicos para depois podermos enfrentar os 
casos específicos. O grande problema que eu vejo é o seguinte: tirando 
as hipóteses, como as que você mencionou do indivíduo tirar uma nota 
fiscal na primeira via, hoje até mais difícil, mas a primeira via, mas só 
para esclarecer, né? A primeira via com um valor, na segunda com 
outra, e tem outras situações, comprar uma nota fria que existe hoje, aí 
qualquer homem sabe que está cometendo o ilícito, qualquer um, não 
precisa ser tributarista, não precisa ser juiz, qualquer um sabe. Mas 
planejamento tributário, muitas vezes, é feito inclusive dentro de um, 
como parte de uma estruturação de um negócio que realmente existe, 
não é nada criado ficticiamente para reduzir tributo, o empresário ou o 
contribuinte pessoa física, não sendo especialista no Direito Tributário, 
ele é aconselhado, e ele recebe uma orientação de pessoas que o 
assessoram ou que tem projeção profissional em que ele confia, que 
fundamentam e o que tem acontecido ultimamente é qualificar multa e 
fazer representação para fins penais. Eu tenho muita dificuldade de 



enquadrar essa pessoa, o dito agente, né? Na condição de um 
praticante de um delito de natureza criminal. Inclusive, tenho muita 
dificuldade porque ele, acho, que não tem a noção exata de que o que 
ele está fazendo é ilícito e ele assim mesmo quer fazer. Não é? Além 
desse aspecto subjetivo, eu tenho muita dificuldade em objetivamente 
enquadrar uns fatos nos tipos do art. 1º. Será que eu tendo realizado 
um procedimento considerado elisivo de uma incidência tributária e não 
evasivo, ilícito, eu estaria prestando declaração falsa no inciso I, eu 
estaria inserindo elementos inexatos no inciso II? Ou qualquer outro, só 
para exemplificar. Então esse é o ponto que aqui para permear as 
discussões eu quero colocar, sabe? 

Sr. Nino Oliveira Toldo: Posso? Então, eu disse há pouco, eu acho que 
a dificuldade aqui é o enquadramento. Eu fiquei pensando, qual seria a 
hipótese aqui? Eu pensei mais especificamente nesse caso, né? Se seria 
elaborar, porque o único inciso que eu vejo que talvez se enquadrasse 
nesse art. 1º, o art. 1º, para quem não está acostumado, o art. 1º da Lei 
8.137, ele é mais grave do que art. 2º. O art. 2º lá ele fala, a pena é de 
seis meses a dois anos, né? Detenção de seis meses a dois anos. Então, 
aqui esse crime de seis meses a dois anos é um crime de menor 
potencial ofensivo, ele não vai nem ser julgado por uma vara comum, o 
Juizado Especial Federal Criminal. No caso dos crimes federais, né? 
Que funcionam na Justiça Federal, são adjuntos, vai ser na vara, por 
exemplo, eu era juiz na 10ª vara, eu tinha o juizado adjunto, seria eu 
mesmo, mas não pelo procedimento comum, não é? Na hora que 
separar vai para o juizado. Então, no art. 1º o que mais, assim, fazendo 
um exercício de interpretação do fato, seria talvez o 4°, elaborar, 
elaborar documento que saiba inexato. Seria o que mais talvez se 
aproximasse. Agora, pelo art. 2º, tem outra conduta, quer ver? Fazer 
declaração falsa, no inciso, fazer declaração falsa, omitir declaração ou 
empregar outra fraude para eximir-se total ou parcialmente de 
pagamento de tributo. Quero dizer, se se considera que aquela operação 
é uma fraude fiscal, é uma simulação que gerou a fraude, por isso que 
levou a duplicação da multa, mas então seria conduta a mais 
adequada, aí cai num crime de menor potencial ofensivo. Então essas 
dúvidas vão ter que ser enfrentadas. Agora, no caso do empresário que 
tem, isso também, isso é uma verdade, isso é uma realidade, o sujeito, o 
empresário ele vai buscar um assessoramento para fazer uma economia 
de tributo. Então, ele acredita que aquele agir dele é um agir conforme a 
lei, porque foi assessorado. Tem até advogado que foi condenado lá, né? 
Mas aí não, mas o que acontece é o seguinte, é que a pessoa, tinha 
coisas, mas vamos, eu mencionei, não deveria ter mencionado não, mas 
enfim. A pessoa ela acredita que está agindo conforme a lei, então ela 
pode estar agindo sobre erro de proibição, levaria a uma isenção da 
comissão. Mas tem que ser demonstrado. Agora, o que eu quero dizer é 
o seguinte, questão ali da discussão, evidentemente tem basicamente, 
mas é aquele ponto primeiro, quer dizer, a pessoa, ás vezes, se 
submeter a essa situação de se tornar acusado no processo penal. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, eu queria provocar esse debate a 
respeito do planejamento tributário, que de certa forma, Ricardo, eu 
não me convenço muito sobre a tese de que o assessoramento de um 
empresário daria a ele a condição de dizer que ele não sabia do ato 
praticado e da ilicitude do ato praticado. Não me parece razoável sob a 
ótica do Direito Penal que o assessoramento por terceiros, consultores, 
especialistas, seja algum elemento que possa elidir a culpabilidade. Isso 
eu estou exercitando aqui o debate. Mas outra coisa que eu queria 
também provocar e passando aí uma leitura de um jurista italiano 
bastante citado pelos criminalistas, milita na área tributária também, 
chamado Franco Gallo, ele é um defensor da autonomia dos crimes 
tributários, e mais do que defensor, ele propôs e conseguiu mudar a lei 
na Itália para que o crime tributário não fosse mais um crime de 
resultado. E eu noto que essa influência, para nós, não muito positiva 
da doutrina estrangeira, vem impregnando alguma doutrina, até 
algumas decisões e o posicionamento dos tribunais vai entender que 
pese a súmula e que pese a tendência jurisprudencial, o crime contra a 
ordem tributária não seria o crime de resultado, não seria, de forma 
assim, um crime autônomo e muitos até defendem consequentemente, e 
aí eu não estou me ladeando a ele, só estou trazendo isso ao debate, 
muito pelo contrário, eu escrevi sobre isso, mas eu vejo que é uma 
tendência, e eu gostaria de colocar essa posição. E por último, como 
uma reflexão sobre aquilo que se disse em relação à lei sobre a 
Previdência Social, há duas leis dispondo sobre o mesmo delito, 
aparentemente sobre o mesmo delito, um trabalho interessante do 
professor Brandão Machado, uma obra em homenagem à Alcides Jorge 
Costa, nós falamos do nosso querido Alcides Jorge Costa, em que ele, 
numa passagem desses artigos sobre sanção tributária, ele alerta para 
o fato de que existem duas leis penais sobre o mesmo fato delituoso, o 
que impediria a tipificação adequada e consequentemente, a 
condenação do réu. Lógico que ele também coloca isso como uma 
indagação no seu artigo que é saboroso, que vale a pena a gente trazer 
aqui para a discussão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Está em aberto. Alguém 
quer falar? Humberto? 

Sr. Humberto Ávila: Aproveitar aqui, não só cumprimentar os colegas, 
mas talvez na linha do Dr. Ricardo Mariz, expor uma reflexão 
relativamente aos planejamentos tributários. Eu estava tentando 
montar um esquema aqui, mas eu pelo menos vejo da seguinte forma. 
Na maior parte dos casos de planejamento tributário, o que há é uma 
divergência com relação ao sentido dos dispositivos legais. Então eu 
particularmente separo dois momentos: Primeiro momento é: qual o 
sentido da lei X? Que é um problema de interpretação de disposições 
legais. O segundo momento é: atribuído determinado sentido, e, 
portanto, construída a norma jurídica, como essa norma jurídica se 



aplica aos fatos? Bom, o que eu percebo é que no caso dos 
planejamentos tributários há em boa parte uma divergência com 
relação aos sentidos dos dispositivos legais. Não é aqui que se situa os 
problemas descritos nestes dispositivos aqui. Então, quando o 
contribuinte diverge da Fazenda com relação à qual sentido o 
dispositivo legal possui ou a qual sentido deve ser atribuído, melhor, ao 
dispositivo legal, ninguém estaria falando dos problemas suscitados 
aqui, os problemas suscitados aqui dizem respeito a como é que eu 
aplico a norma resultante da interpretação, que pode ser controvertida 
ou não, a determinados fatos. É aqui que entram dois elementos. O 
primeiro elemento é: Se eu estou retratando adequadamente o fato 
documentalmente; que é a informação inexata, falsa, enfim, documento, 
enfim, todas as questões com relação a documentos, quer dizer. E uma 
segunda questão que surge é como é que eu qualifico juridicamente os 
fatos, que é uma segunda questão. É aqui que entra a simulação, a 
dissimulação, negócio jurídico indireto, etc. Então, assim, com relação à 
primeira fase, digamos assim, que é a fase de atribuição de sentidos a 
disposições legais, não há que se falar nesses crimes aqui, ninguém 
está falando nesses crimes, e é por isso que eu continuo pensando e 
cada vez me convenço mais que a jurisprudência do Carf é caótica, 
porque mistura absolutamente tudo. E equipara divergência de 
interpretação a documento falso. São realidades completamente 
diferentes. E esses dispositivos aqui eles dizem respeito só à segunda 
fase, que é a aplicação da norma, no que e refere a falso, inexato ou 
inadequada retratação documental dos fatos, sequer esses dispositivos 
dizem respeito à qualificação jurídica dos fatos. Então, eu penso que 
com relação a essas penalidades há uma grande confusão, talvez 
estejamos começando a esclarecer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. Eu quero 
cumprimentar a exposição do Humberto, mas pode falar. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu também, exatamente, eu queria 
complementar e ir um passo além da disposição do Humberto. E eu 
queria acrescentar o seguinte: às vezes não é só uma questão de 
interpretação da norma, pode não haver dúvida na interpretação e na 
aplicação da norma, mas o que a gente vê é que é muito comum 
existirem institutos jurídicos muito próximos que quando aplicados, 
eles resultam no mesmo fim econômico. E esses institutos jurídicos 
semelhantes submetidos a diferentes regimes tributários, mas que no 
ponto de vista do contribuinte, a doação de um ou de outro instituto 
jurídico leva ao mesmo resultado econômico pretendido. Por exemplo, o 
sujeito está precisando de um dinheiro emprestado para comprar um 
carro. Ele pode ir ao banco, fazer um mútuo, fazer um crédito direto ao 
consumidor, ou ele pode ir ao banco e fazer um ‘leasing’. No mútuo tem 
IOF, no ‘leasing’ não tem IOF. Então, em situações desse tipo, de 
institutos jurídicos muito próximos, não vou falar de simulação, vamos 
falar de institutos jurídicos válidos do ponto de vista de direito privado 
estão sendo encarados pela jurisprudência administrativa como válidos 



do ponto de vista do direito privado, mas inoponíveis do ponto de vista 
do Direito Tributário. Então, ah, você fez o ‘leasing’ para financiar a 
compra do seu carro com o único propósito de evitar o pagamento do 
IOF. Então, ele é válido, o ‘leasing’ é válido do ponto de vista do direito 
privado, mas ele é inoponível ao Fisco. Então eu vou cobrar o IOF sobre 
a tua operação de ‘leasing’ porque a Lei do Mútuo prevê a incidência do 
IOF. E em casos como esse, como existe o, entre aspas, “dolo”; a firme 
intenção do contribuinte de evitar incidência do IOF, porque ele só fez o 
‘leasing’ para evitar a incidência do IOF, multa qualificada de 150%, 
porque existe o evidente intuito de fraude, e a representação criminal. 

Sr. Humberto Ávila: Eu poderia só fazer uma frase, os alemães têm 
duas expressões diferentes para cada um desses casos, eles têm uma 
expressão chamada ‘Steuervermeidung’, que é simplesmente eu adoto o 
outro negócio jurídico de verdade. Tem imposto sobre cerveja, né? Eu 
tomo vinho. Não estou fazendo nada, eu estou simplesmente deixando 
de praticar o fato tipificado. Isso, naturalmente, o contribuinte pode 
fazer. O que ele não pode fazer é o que eles alemães chamam de 
‘Steuerumgehung’, que é ladear usando algum vício de negócio, algum 
artifício, isso ele não pode fazer. Então, no exemplo que o Bianco muito 
bem traz à discussão, não é nada, não há nada. Agora, por que, então, 
que o contribuinte é autuado? Porque ainda existe esse ranço, eu diria 
com todo respeito, autoritário que o contribuinte não tem liberdade de 
praticar atos ou negócios jurídicos, lícitos, pagando menos. Esse é o 
grande problema por trás. 

Sr. Nino Oliveira Toldo: É que eu queria lembrar uma coisa. Há um, 
eu já não me lembro de cabeça aqui, mas há um dispositivo do Código 
Penal que é esquecido, por excesso de exação. O que tem acontecido 
também é essa atuação do Fisco, vamos dizer, abusiva, hipertrofiada, 
poderia, se houvesse uma autuação. Porque às vezes há situações em 
que, acredito que haja situações em que o fiscal, o agente, ele sabe e 
coloca ali no auto de infração, e carrega no auto de infração. Agora, ele 
é responsável, criminalmente, por aquilo que ele faz. Mas, quantos 
casos de excesso de exação nós temos conhecimento na jurisprudência? 
Eu não conheço. 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas voltando ao aspecto 
assim, subjetivo, da intenção, do conhecimento do ilícito, vamos admitir 
que seja ilícito, que foi praticado, quando nós falamos em planejamento 
tributário logo aparece, o contribuinte quer reduzir o tributo. Isso é um 
conceito natural de todos nós aqui, e do fiscal também, o crime não está 
em querer reduzir, é fazer por uma maneira ilícita e com conhecimento 
da ilicitude. E o que nós verificamos na prática da advocacia, da 
consultoria, e, é bom, a gente sair um pouquinho do planejamento 
tributário e lembrar qual é a atitude do empresário, ou mesmo da 
pessoa física perante outras questões que não são de planejamento 



tributário. É de absoluta ignorância de coisas que para nós, 
tributarista, é nítida, é clara, nós falamos e eles não entendem. Tá 
certo? Às vezes tem que voltar para trás, explicar o Bê a Bá para ele 
poder acompanhar o seu raciocínio. Quero dizer, jamais ele vai ter a 
capacidade de discernir a diferença entre uma simulação e um negócio 
jurídico indireto, porque muitos advogados também têm esta 
dificuldade, e nós temos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
a respeito de uma prática que foi muito comum no passado, nós temos 
decisões divergentes, em alguns casos considerando simulação e outros 
considerando negócio jurídico indireto. Mas então, é claro que cada 
caso eu preciso verificar se está ao alcance do indivíduo comum saber 
que ele está praticando um ilícito, porque se matar alguém, qualquer 
pessoa sabe que é crime, mas deixar de recolher tributo através de uma 
estruturação jurídica que foi apresentada para o contribuinte, ele, 99% 
das vezes, não tem condições, ele não tem certeza se vai ficar de pé, e 
ele não tem possibilidade da saber se ele está cometendo um ilícito pela 
mesma razão, faltam elementos pra ele. Eu quero dar um exemplo, 
fugindo aqui do “Casa-Separa”, eu quero dar um exemplo real. Há uma 
operação que, para mim, não há nenhuma dúvida de que é um ilícito, o 
chamado permuta de Cash Company, você monta uma companhia, 
enche ela de dinheiro, ao invés de vender o bem, faz uma permuta que 
supostamente não é tributada para a companhia ou uma coisa que você 
está vendendo para uma companhia que só é uma caixa de sapato 
cheia de dinheiro. Para mim, qualquer pessoa deveria verificar que isso 
não está fazendo muito sentido, está certo? Bom, eu conheço pelo 
menos um caso em que a pessoa foi autuada com todas as 
consequências e apareceu no escritório, com seu consultor, 
desesperada, dizendo: foi ele que me falou, eu pensei que estava 
fazendo uma permuta, e a sinceridade era tão grande que o consultor 
assumiu os ônus da defesa e da perda do processo, porque sentiu que a 
responsabilidade era dele, mas ele não poderia assumir o ônus penal de 
ir para a cadeia no lugar do cliente. Esse é um ponto que não pode ser 
esquecido jamais, na linha que o Humberto colocou, uma coisa é você 
conhecer o fato e refletir um outro fato, outra coisa é você entender a 
qualificação jurídica dos elementos pelos quais você está realizando 
algum negócio. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Só lembrei de um dado mais comezinho, é 
a história do Simples. Quantas pessoas nós não conhecemos, pequenos 
empresários que põe a segunda empresa no nome da esposa e acham 
que estão, licitamente, fazendo como a lei permite, afinal de contas, não 
está em meu nome. Então, casos como esse, bem nesse comezinho, que 
o caso Ricardo, como é que se trata isso, como enquadrar isto aqui, na 
lei? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Zilveti. Eu não queria ser o 
juiz desse caso do Schoueri. 



Sr. Luís Eduardo Schoueri: Isso acontece toda hora. Desculpe, eu citei 
esse caso porque o Ricardo foi no caso sofisticado. Conhecemos 
pessoas, assim, é muito comum, é muito comum pessoas, amigos da 
gente, gente do clube ou coisa parecida que conta história, a pessoa 
nem tem noção do que está fazendo, quando cria a segunda empresa no 
Simples, terceira e coisa parecida. Eu não tenho como sair do Simples, 
então faz a segunda e a terceira. Eu não tenho como sair do Simples, 
porque a carga tributária é muito alta, Elisabeth quantas? É toda hora. 
Mas assim, vem acontecendo com frequência. Como a gente vai tratar 
isso? Qual a hipótese que nós estamos aqui do art. 1º da Lei 8.137? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, é fato, no nosso dia a dia todos 
esses casos de empresários surgem, a todo o momento, com questões 
realmente, para eles difíceis, de entender. Como abrir várias empresas 
no Simples, não é? Então, uma série de empresas no Simples, sabendo 
que a lei não permite ou encerrar uma empresa de forma irregular. 
Recentemente tivemos um caso, um italiano preso no Brasil porque 
encerrou irregularmente uma empresa na Itália e aqui foi preso pela 
Interpol. Qual foi o delito dele? Fechar a empresa, apaixonado por uma 
brasileira e vir para o Brasil, só que ele se esqueceu de pagar impostos. 
E, aqui, o amor foi interrompido pela presença da Interpol, que a paixão 
foi suspensa temporariamente para que o empresário fosse reconduzido 
ao seu país de origem, justamente pelo delito de sonegação fiscal, 
encerramento irregular de empresa, um caso bem interessante, que era 
julgado, foi transitado em julgado na Itália, teve ampla defesa, devido 
processos legal. Então isso acontece, mas de fato, num planejamento 
tributário, e a gente tem que voltar um pouquinho para essa questão e 
também para atender o querido Bianco em relação ao “Casa-Separa”, é 
uma hipótese tão difícil de a gente entender como o Carf violenta os 
institutos de direito privado e cria novas formas de interpretação e 
negócio jurídico, distorcendo o direito, criminalizando condutas. Então, 
eu não vejo em nada, do processo “Casa-Separa”, em nada, eu poderia 
perguntar, mas e se demorar mais de um ano? Então se eu puder fazer 
ano e meio, ano e um quarto, melhora a minha posição? Mas que tipo 
de substância precisa ter, qual é a substância melhor do “Casa-
Separa”? Na tentativa de que você aí, e na linha do Ricardo, você 
consultor, responda e consequentemente, seja corréu numa futura ação 
penal, porque você diz; olha, pode ser um ano e meio, não a substância 
é isso, é isso... dependendo, você vai ser considerado corresponsável 
pelo planejamento tributário que, do ponto de vista do direito privado, é 
uma operação de reestruturação societária com o claro intuito de 
redução de impostos. Se esta consideração, se esta reestruturação é um 
abuso do direito, indireto, ou uma simples simulação, claro que isso vai 
ter que ser comprovado no processo administrativo, mas o que mais me 
chama a atenção é que qualquer que seja o resultado, eu não vejo, 
como o Humberto bem esclareceu, uma possibilidade de qualificação 
desses atos nesse artigo que dispõe a respeito de sonegação fiscal. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: É, realmente, eu me lembro do senhor 
nas reuniões lá da nossa faculdade. A questão do planejamento 
tributário, acho que o Schoueri retratou bem naquela tese sobre a não 
judicialização do processo fiscal, porque exatamente nesses último 15 
anos em que o planejamento tributário ganhou força, também ganhou 
força a entrada em vigor de muitas regras do governo no sentido de 
arrecadação, o REFIS 2000 que foi o mais benéfico de todos, 2003 com 
aquela lei, 2009, 2012 e assim por diante, então, realmente o 
contribuinte sempre foi, preferiu fazer um chamado REFIS com 
desconto, pagando com prejuízo, etc. Eu ficaria com aquela pergunta do 
Schoueri com a intenção de se manter no simples, nós temos que 
examinar agora a questão da família usando o novo Código Civil. Se 
está uma empresa que funciona no local e ela está no Simples que hoje 
há uma proibição em alguns casos em que o casal possa ser sócio. No 
passado podia, havia aquela confusão, né? Que se chama realmente 
confusão no sentido de que a mulher tem parte do marido, o marido 
tem parte da mulher, os dois eram sócios e aquilo se cruzava, então 
aqueles casos antigos continuam, mas os novos casos, a mulher não 
pode mais ser sócia do marido. É uma regra, tem as exceções. Então 
tem um fábrica, aí o cidadão está para sair do Simples, ele abre outra 
no mesmo local, evidentemente que é a mesma unidade, então o Fisco 
pegar um fato como este ele vai ter razão de dizer que que há uma 
simulação de separação de empresa quando na verdade está faturando 
no mesmo local com, embora com pessoas diferentes, mas é o mesmo 
fator produtivo. Nós tivemos um caso patológico que já foi citado aqui 
da Grendene, que eles abriram dezenas de unidades no mesmo local, na 
mesma fábrica e foi condenado criminalmente, etc. Agora, se eu, por 
exemplo, eu tenho um escritório que hoje está no Simples, e a minha 
esposa quer abrir um confecção, não há incompatibilidade, ela não pode 
ser minha sócia, porque não é advogada, e ela pode abrir uma empresa 
no Simples, eu estou no Simples também. Qual é a fraude aqui? 
Nenhuma. Quer dizer, então ela tem a atividade dela separada. Então 
eu acho que realmente tudo leva na ideia de caso concreto, no caso do 
fato, temos que examinar sob esse ponto, eu vejo muita gente fazer 
realmente a separação da simples, mas a atividades de uma mesma 
empresa fatura aqui, e no mesmo escritório fatura a outra empresa, 
uma outra, para outras empresas o mesmo produto produzido. Quer 
dizer, aquela coisa toda. 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: Desculpe, só quero, em relação ao dolo 
mesmo nesse caso. É claro que, do ponto de vista tributário, a hipótese 
que o Salvador apresentou claro que vai ser enquadrado no Simples, 
não estou questionando isso. Mas o Nino nos trouxe aqui um elemento 
que nos traz reflexão, que é o dolo, ou seja, formalmente esse 
empresário acredita que abrindo em nome da esposa ele não está 



desenquadrado. Assim, o comum, o fato que o Nino vai ouvir no 
depoimento é que de um empresário que vai lhe dizer; não, eu abri no 
nome da minha esposa, e até tomei o cuidado de abrir no nome de 
minha esposa para não sair do Simples. Então, veja, meu objetivo não 
era deixar de pagar, era não sair do Simples então por isso que eu abri 
no nome da minha esposa, não era que eu estava mentindo, doutor, é 
isso que eu fiz. Então eu pergunto, Nino, o juiz na primeira instância, 
no depoimento porque o empresário fala isso: Eu abri no nome da 
minha esposa para não sair do Simples, porque eu sabia que se eu 
ficasse com faturamento maior na minha empresa, não estaria no 
Simples. Cadê o dolo? 

Sr. Nino Oliveira Toldo: Posso? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Por favor. 

Sr. Nino Oliveira Toldo: Esse caso, o Simples, eu tenho, ele ficaria no 
inciso IV. E aí, tem até a expressão: deva saber falso. Essa que é a 
questão. 

Oradora Não Identificada: Inciso IV? 

Sr. Nino Oliveira Toldo: Inciso IV. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Além disso... desculpe, 
Schoueri. Você tem tantos amigos, mas eu, quem é que não sabe que 
usar um testa de ferro, ele não sabe que usar um laranja... 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Luís Eduardo Schoueri: A hipótese... esses tais dos amigos, não sei 
o que, tem mesmo, ele abre em nome da esposa e ele fica discutindo 
com você, porque discute assim, achando que ele conseguiu escapar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos sair um pouquinho 
do campo tributário. Eu conheci um indivíduo que trabalhava numa 
determinada empresa e ele tinha uma relação de exercer atividade 
relativa ao cargo dele, fora da empresa, o que faz esse indivíduo, usando 
os conhecimentos tecnológicos angariados na empresa, ele monta uma 
pessoa jurídica. Quer dizer, ele não pode montar em nome dele. Afinal, 
de quem ele monta? Em nome da filha. Não está, não é problema 
tributário, não está fraudando o seu empregador. Você acha que ele não 
sabe que ele está fraudando o empregador? Aí é uma questão de 
convencimento. O Humberto disse que não se convencia em 
determinados casos mais complexos. Eu em casos mais simples eu 
acho é possível o homem comum não saber que está praticando. É 
claro, nós temos pessoas mais humildes, pessoas mais letradas, mas 
tem coisas que não dá para escapar do conhecimento. 



Sr. Nino Oliveira Toldo: A jurisdição criminal ela tem umas coisas 
assim, interessantes. Essas situações do sujeito dizer que não sabia, 
quer dizer, quando eu insisto, depende do caso concreto, a gente vê de 
tudo. Às vezes eu me sentia, a época saiu uma propaganda do Conar e 
o sujeito ia à frente da televisão e saía uma mãozinha assim e começa a 
desenhar, maquiar o sujeito. No final da propaganda o telespectador, 
ali, é um palhaço, né? E, às vezes, a sensação que dá do juiz ali ouvindo 
o depoimento, especialmente o interrogatório, porque o interrogatório é 
o momento de autodefesa, o réu pode dizer o que ele quiser. Aí ele conta 
uma história e ele acha que a gente vive num outro universo, num 
outro planeta. Nunca ouvi falar disso. Então são situações... mas tem 
que analisar. Para eu escutar a intenção do agente é um negócio 
mesmo. Eu lembro um caso, o indivíduo estava sendo acusado, era 
contra o advogado que ele teria falsificado a assinatura da irmã num 
pedido de parcelamento. Aí ele pediu... a prova grafotécnica na Polícia 
Federal indicava que ele tinha assinado. Ele pediu como defesa para 
produzir uma nova prova. Autorizei, foi feita a nova prova. Veio a 
segunda prova, foi ela, indica, os elementos indicam que ele assinou. 
Eu fiz toda a instrução, ouvi as testemunhas, ouvi o interrogatório dele 
e ele dizia o seguinte: Eu não fiz isso, não fiz, eu não tinha por que 
fazer, eu tinha contato com minha irmã, eu tinha contato direto e tal, 
tal. E atento uma coisa, quando o pedido parcelamento foi feito já tinha 
passado o prazo. Eu não tinha nenhum ganho. Eu vou dizer uma coisa, 
eu saí da audiência, eu até falei para o pessoal, eu estou em dúvida. Eu 
tenho dúvida se esse sujeito realmente cometeu esse crime. Era muito 
mais fácil eu me basear no laudo da Polícia Federal e dizer; olha os 
elementos e condeno. Mas eu, essa que é a grande diferença, de um juiz 
que estava julgando uma causa civil, interpretação do direito e aquele 
que está interpretando o fato. Imputar, quero dizer, imputado ele já era, 
mas aplicar a ele uma pena, se eu julgador, saí com uma dúvida 
razoável da audiência, era complicado. Então eu disse na sentença que 
eu não infirmava o laudo, mas que eu não me senti suficientemente 
certo da culpabilidade, daquele indivíduo. E absolvi. E o Ministério 
Público não recorreu. E a procuradora depois falou; eu também saí com 
dúvida. Depende muito a situação concreta. Agora, eu já vi o sujeito que 
chega lá no interrogatório, chora, agora, se tem o cara que chora mesmo 
sinceramente, agora tem aquele chamada lágrima de crocodilo. Tinha 
um, desculpa eu contar esses causos, né, mas são coisas que a gente, o 
sujeito está na fraude de empresa, aquela uma fraude, empresas 
laranjas e tal, fazia importação, não sei o que, a empresa era lá na zona 
leste, uma casinha, e fazia milhões. E ele contando: Não, eu estou 
preso, não sei o que, tal, inclusive amanhã eu faço não sei quantos 
anos de casado. Eu falei; parabéns, pode continuar. Porque a gente 
percebe. O cara não sabia o que estava fazendo? Depende muito da 
situação específica. Como? É difícil. Não é uma tarefa. Eu só digo isso 
pelo seguinte, porque julgar alguém no campo criminal é muito 
complicado, é muito... aplicar aquele carimbo no sujeito. Eu acho já o 
processo penal já é si um peso grande, agora, a condenação então... 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom... nós reconhecemos a 
dificuldade para você, uma nobre função realmente porque tem que 
aplicar a lei, e tem que cuidar da justiça, não é, e os elementos nem 
sempre são evidentes, não é? 

Sra. Tamara: Bom dia a todos, Tamara Helen. Primeiro ponto que eu 
queria falar aqui brevemente, seria em relação à questão do dolo, falar 
um dado ente assim, no sentido de que a se a gente for, a gente está 
pensando num processo criminal, e no ponto de vista penal a gente 
parte da premissa de que todo crime ele é doloso, essa é a regra geral e 
ele só vai ser culposo se a lei expressamente disser. Então se essa lei 
que traz o tipo penal, no caso que a gente está analisando, ela não traz 
a hipótese de ele ser culposo, então a gente não pode dizer que por 
negligência, por imprudência, por falta de qualquer tipo de dever de 
cuidado houve a ocorrência do crime. É necessário que haja então o 
dolo. A meu ver. E aí já entrando mais nesse aspecto de planejamento 
tributário, pensar no planejamento tributário como ele deve ser 
entendido, né? A partir de atos lícitos e etc. nesse sentido, o que 
inclusive o desembargador trouxe para a gente foi o art. 2º inciso I que 
diz: Ou empregar outra fraude para eximir-se de pagamento de tributo. 
E aí quando a gente vai de novo para o aspecto penal a gente vê que 
para que ocorra o recebimento da denúncia, a gente tem que ter 
indícios de autoria e a prova de materialidade do tipo penal. Aí eu 
pergunto: Quando ocorreria então essa análise, a análise conforme o 
recebimento, mas de onde que eu vou me fundamentar para a prova da 
materialidade que seria essa fraude, seria aonde? Tendo ocorrido uma 
decisão irreformável no âmbito administrativo reconhecendo a fraude, 
ou tendo ocorrido uma decisão judicial transitada em julgado que 
reconheça então a ocorrência da fraude, ou essa fraude ela vai ser 
fundamentada durante a instrução penal? Porque a gente teria então 
problema já para o recebimento para a ação penal, no sentido de 
planejamento tributário, por vias lícitas a gente montando o 
fundamento ali no art. 2º inciso I que trata da fraude, seria um pouco 
interessante. Obrigada. 

Sr. Nino Oliveira Toldo: No caso do, no caso do art. 1º, evidentemente, 
todos os crimes eles são dolosos, e há dolo específico para o fim de, tem 
que ter demonstração que a intenção era para aquela... a prova da 
materialidade vai estar no procedimento administrativo fiscal transitado 
em julgado. No caso do art. 2º, condutas ali que estão crimes formais, 
não dependem de procedimento administrativo, basta ter havido a 
conduta, já pode haver a imputação. Agora, como eu disse, como é 
crime de menor potencial ofensivo, primeiro você oferece transação 
penal, só se não for aceito... 

Sra. Tamara: Não, seria esse ponto da fraude, então seria na decisão 
administrativa... 



Sr. Nino Oliveira Toldo: Então, auxiliar, por recebimento da denúncia, 
tem que ter a demonstração da materialidade e indícios suficientes de 
autoria, não precisa estar aprovada a autoria. Indício sempre. A autoria 
vai estar... E o dolo vai estar demonstrado depois, no curso da 
instrução penal. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se identifica, faz favor? 

Sr. Cezar Rezende: Bom dia, meu nome é Cezar Rezende. Eu queria 
dar um passo anterior a toda discussão feita até agora, porque a minha, 
quando eu paro diante de um problema de que a autuação está 
encaminhando representação para o Ministério Público, me paro 
pensando sobre a não, o direito que o criminoso tem de não se 
incriminar, e hoje em dia o sistema tributário exige que o contribuinte 
praticamente pratique todos os atos para o lançamento tributário, ou 
seja, ele está declarando que está cometendo um crime, assim como no 
planejamento tributário, ele tem que se explicar junto ao Fisco. A todo o 
momento existe essa necessidade do contribuinte imputar nesses casos 
a responsabilidade penal dele, porque o entendimento do Fisco de que o 
que ele fez está equivocado, está simulado, está fraudado, 
consequentemente vai gerar representação criminal e o Ministério 
Público vai promover a denúncia e ela vai ser recebida. Eu tenho parado 
muito para pensar sobre esse assunto. E o outro aspecto é a questão da 
contagem da prescrição, que como foi dito no começo da palestra, o 
verbete da súmula vinculante determina que seja só promovido o 
processo penal após a constituição em definitivo do crédito tributário, 
ocorre que as decisões penais sobre o tema encaram que o fato 
criminoso é após o descumprimento ou não pagamento do 
parcelamento ou do débito tributário, não importando a data do fato em 
si. E isso tem me gerado também um pouco de espécie, porque na 
realidade muitas representações e denúncias penais são decorrentes de 
tributos devidos em 1999, 2000, 2001, 2002 e para mim o prazo 
prescricional já corroeu qualquer possibilidade de persecução penal. 
Era o que eu tinha, os dois pontos a serem levantados. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode passando o microfone 
para cá? 

Sr. Nino Oliveira Toldo: Enquanto tem parcelamento não fica o 
suspenso o prazo prescricional geral. Agora, são duas as diferenças, 
você tem o prazo da constituição do crédito tributário e prazo para 
oferecer a denúncia, o prazo, enfim, para a prescrição penal. Se ocorrer 
a decadência, a constituição do crédito tributário não existe, não vai 
haver crime. Agora, às vezes há um descompasso, e há um 
descompasso entre isso e o prazo de prescrição penal. Mas, no 
parcelamento, havendo parcelamento vai ficar tudo suspenso então por 
isso você vai ver, ás vezes, esses descompassos, denúncia de débito 
antigo que estava consolidado parcelamento, houve o descumprimento 
do parcelamento e volta a ocorrer o prazo prescricional. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando Zilveti, depois 
Alexandre. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nós estudamos um caso lá na GV, 
quando eu lecionava lá, um caso muito moroso pelo fato de ser, o réu 
ser uma pessoa conhecida do público que gosta de esporte, o público 
que gosta de Dança Dos Famosos. Que ele atuava nas duas pontas, né? 
E muito bem, né? Então, esse piloto é chamado Hélio Castro Neves, foi 
campeão da Fórmula Indy várias vezes e também foi por duas vezes 
campeão da Dança Dos Famosos do programa de televisão. Ele foi 
denunciado pelo ‘manager’ dele de ter praticado uma sonegação fiscal, 
planejamento tributário que consistia, rapidamente explicando, na 
criação de empresas em paraíso fiscal, Panamá e Holanda e pagamento 
de seus direitos esportivos, salário a maior parte direito esportivo, ou 
direito de marketing pagos para sociedades no Panamá e remitidos esse 
dinheiro para Holanda e voltava para os Estados Unidos para pagar as 
contas dele, naquela jurisdição. Então foi um caso, resumindo, 
rapidamente, esse é o caso. Muito bem. Quando denunciados, foram 
réus ele, a irmã, que era sócio da empresa, e o advogado, que teria feito 
essa construção societária. A discussão lá foi interessante porque tudo 
isso de dizer: “olha, eu não sabia, o planejamento tributário é muito 
complexo, eu não tinha condições de saber o que estava acontecendo”, 
foi a defesa do piloto e também da irmã do piloto. Mas o que foi 
analisado foi a consequência, que seria a redução do imposto a pagar. O 
que levou os três a quase a serem condenados, não fosse o pai aparecer 
na conversa, o pai do Hélio Castro Neves, foi que o juiz estava convicto 
de que era impossível eles desconhecerem que essa construção 
empresarial, societária, trazia a eles uma redução de impostos. E claro, 
essa foi a primeira conclusão do júri, até que veio o pai dizer que aquela 
empresa pertencia a ele, sendo ações ao portador não havia como 
contestar, e o júri americano não desafiou isso por conta das leis 
americanas de acreditar até provem o contrário daquilo que você 
declara sobre juramento. Resultado da ópera: Ele foi, ele, a irmã e o 
advogado foram absolvidos, mas aquele crime que existe no 
planejamento tributário, de uma certa forma está vindo para cá, 
infelizmente, a conspiração, não é? Eles tiveram o que seria formação 
de quadrilha, não foi elidido com esse fato descrito na ação penal. Então 
isso é um ponto que me chamou muito atenção para esse debate que 
nós tivemos aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Nós tínhamos ainda a 
solicitação de palavra do Alexandre, mas o tempo se esgotou, 
lamentavelmente. Incrivelmente eu falei com você durante a semana 
dizendo que o seu tema entraria na pauta e o seu tema é muito, e 
estaria ligado aqui, o tema é justamente esta ideia de descriminalizar ou 
extinguir punibilidade na partilha de bens não declarados no exterior, 
mas infelizmente nós vamos ter que deixar para a próxima semana. Eu 
quero agradecer o Dr. Nino, a sua presença, seus esclarecimentos, a 
sua participação no debate, espero que também tenhamos contribuído 



um pouco para a formação das suas, não das suas convicções, mas do 
seu desenvolvimento, seus raciocínios e tudo, e eu agradeço a presença 
de todos. Lembrando e informando que infelizmente nosso querido 
professor Alcides continua hospitalizado, estendendo-se a 
hospitalização além do que era esperado, por essa razão ele não pôde 
participar da semana passada do nosso congresso, onde ele seria 
homenageado pelos seus 90 anos. Então eu peço também que rezem 
por ele. Segundo as informações, ele está bem, mas continua retido no 
hospital. Obrigado pela presença, até a semana que vem. 
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