
Ação 14: Elaborar diagnóstico sobre a lavagem de dinheiro decorrente de crimes tributários;

Coordenador: PGFN

Convidados: Sistema de Inteligência Fiscal (SIF)

Coordenadores Adjuntos: RFB

Colaboradores: AJUFE, ANAPE, Câmara dos Deputados, Casa Civil-PR, CNMP, COAF, CONJUR-MJ,
MP/MA, MP/SC, MPF, PF, SPREV, TST
Convidado: Sistema de Inteligência Fiscal (SIF)

Resultados esperados: 
R1. Diagnóstico sobre boas práticas e dificuldades enfrentadas na persecução penal em casos de
lavagem de dinheiro decorrente de crimes tributários.
R2. Possível elaboração de proposta de alteração legislativa para o melhor tratamento dos crimes
tributários como antecedente da lavagem de dinheiro.

MEMÓRIA DA 2ª REUNIÃO

1. Informações gerais  

 Data e horário: 03/04/2019, 09h30 

 Local: Sala Ana Paula Galdino – DRCI-MJ, Brasília/DF.

 Pauta: 
Avaliação da minuta de programação do Seminário
Apresentação de Casos – RFB, MPF, PGFN

Presentes: AEAL-MJSP, AJUFE, CJF, CVM, DRCI, MP/SC, MPF, PF, PGE/SP, PGFN, RFB, SIF.
Ausentes: CAIXA, COAF, CONJUR-MJSP, CSJT, MP/PE, MP/PR, MPDFT, SPREV/ME, TST.

2. Resumo das discussões  

PGFN, coordenadora da Ação, dá as boas-vindas a todos e informa que, devido ao cancelamento
das passagens, as Procuradoras da Fazenda no Amazonas, que foram convidadas para apresentar
casos  práticos,  não  puderam comparecer  à  reunião.  Portanto,  a  reunião  será  iniciada  com os
aspectos  procedimentais  relativos  à  prévia  da  programação  do  Seminário  e,  em seguida,  será
realizada a apresentação a RFB.

Discussões sobre a programação do seminário 
PGFN informa que a ideia do Seminário é abarcar vários agentes envolvidos no tema, desde a
persecução  penal,  a  parte  investigativa,  de  apuração,  até  o  oferecimento  de  denúncia,  o
julgamento, além e abarcar também a parte da defesa, dos advogados especialistas na matéria.
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Acredita-se que é um tema que suscitará bastante interesse da sociedade, pois todos sabem que é
relevante, porém não se discute o tema de forma aprofundada.  A ideia principal  do evento é,
justamente, discutir a relevância que a sonegação fiscal tem para configurar o crime antecedente
de lavagem de dinheiro.

Apresentação da minuta de programação do Seminário (anexa)

A sugestão é realizar o seminário entre os dias 26 e 28 de agosto, sendo a abertura em 26/8, à
noite, com a presença de autoridades, como os ministros da Justiça e Segurança Pública, Sérgio
Moro, da Economia, Paulo Guedes, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli; a Procuradora-Geral
da  República,  Raquel  Dodge,  além  do  secretário  da  Receita  Federal  e  o  Procurador-Geral  da
Fazenda Nacional. Nesse mesmo dia, sugere-se para a palestra magna o ministro Dias Toffoli. Os
painéis e debates seriam iniciados na manhã de 27 de agosto.

PGFN sugere  que  na  primeira  exposição  sejam  apresentadas  as  estatísticas  de  como  estão  as
investigações conjuntas da sonegação fiscal como antecedente à lavagem de dinheiro considerando
a  Súmula Vinculante 24 do STF, onde “não se tipifica crime material contra a ordem tributária,
previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo”.

Cita representante do MPDFT que, durante a primeira reunião relatou que, por se tratar de crime
antecedente, não há motivos para se esperar o desfecho do processo administrativo-fiscal para
iniciar com a investigação da sonegação fiscal  e  lavagem de dinheiro.  Além disso, se houver o
pagamento do  tributo  estingue-se  a  punibilidade,  apesar  da  Lei  nº  9.613/1998 ser  claramente
contra essa prática.

Sugere-se ainda debate entre autoridades e advogados. À tarde, sugere-se trazer um palestrante
internacional para apresentar experiência relativa à legislação internacional (a definir).

RFB explica que a ideia ora apresentada com sugestões de nomes é para discussão do grupo, até
porque não há como, nesse momento, garantir que o convidado venha. É necessário definir os
grandes temas e, em seguida, iniciar propostas de convites. Inicialmente a ideia era trazer alguém
da OCDE ou OEA, para apresentar como é a aplicação da legislação, em relação ao tema. 

AJUFE sugere convidar  o Professor  Kai  Ambos (Alemanha)  para  realizar  essa apresentação que
pudesse abordar toda a experiência da comunidade europeia.

AEAL reforça a sugestão do Professor Kai Ambos como acadêmico, pois fala português e conhece
bem a legislação de Portugal, que se assemelha à brasileira. Porém, acredita que faltaria a visão
mais operacional que somente a OCDE poderia compartilhar.

CVM sugere trazer alguém que esteja atuando como avaliador do Fórum Global de Transparência e
Troca de Informações Tributárias. 

RFB informa que fará contato com a OCDE.

PGFN  relata  que,  na  sequência  da  programação,  está  previsto  painel  especialmente  com
autoridades do Poder Judiciário e PGR.
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MPSC questiona qual o principal objetivo da realização do Seminário, considerando que a maior
dificuldade estratégica dessa Ação se refere à Sumula Vinculante nº 24 para que se consiga superar
o óbice de se instaurar o processo de LD antes do término do contencioso tributário. Sendo assim,
pontua  que  o  fundamental  seria  a  questão  doutrinária,  não  necessitando  haver  tantas
preocupações com a prática, tipologias etc.  Sugere avaliar  a  possibilidade de trazer  alguém de
Lisboa, cuja legislação é muito próxima da brasileira onde se aplicam processos separados – LD e
tributário - e tentar trabalhar esse convencimento.

AEAL explica sobre a legislação portuguesa, onde embora o crime tributário seja separado da LD, o
mesmo é automaticamente processado e o contencioso-administrativo é atraído para dentro do
processo  penal.  Então,  não  ocorre  como  aqui,  onde  se  necessita  esperar  uma  discussão
administrativa  e  depois  começar  um  processo  penal,  sendo  que  este  pode  ser  simultâneo.
Portanto, seria um bom exemplo a seguir em algumas medidas. Afirma, porém, que a Ação não tem
somente este objetivo relativo à Súmula Vinculante, mas o crime tributário como está hoje na lei
brasileira é insuficiente, pois  somente criminaliza  a conduta de sonegar a informação antes da
constituição do crédito,  quando se identifica no país  um problema muito grande de blindagem
patrimonial. E, observa-se, que essa ‘criminalidade’ está migrando. A ideia de um seminário é para
‘alargar os olhares’, de que o crime tributário, continua ocorrendo.

PGFN complementa que a tendência é que no diagnóstico seja verificado que a Súmula Vinculante
seja hoje o maior entrave, mas a ideia é também examinar dados, vendo também outros fatores
que impedem que essa matéria seja efetivamente trabalhada. O seminário pretende abordar a
matéria sob diversas perspectivas.

DRCI avalia que é fundamental ter presente qual o foco do Seminário. A questão acadêmica, ao
mesmo tempo que é importante por trazer a noção de direito comparado, como é o caso dos
nomes sugeridos Professor Kai Ambos e OCDE, traz também muitas dúvidas. E tais dúvidas podem,
eventualmente, direcionar o debate para um lado que não é interessante. Parece que o foco deva
ser mais pragmático. Sugere trazer pessoas que toquem no ponto que se suscita nesta Ação que é a
cultura de se considerar o crime tributário como ‘menor’, que não poderia ensejar a LD, a questão
da estatística, a necessidade de mudança de um aspecto cultural. Acredita que um seminário que
tenha muitas frentes pode acabar trazendo mais dificuldades do que soluções.

CVM sugere trazer um tributarista.

PGFN informa que na tarde do segundo dia estão previstos, justamente a exposição de casos para
explicar as tipologias de como ocorreu a sonegação e a lavagem de dinheiro.

RFB  ressalta  que  o  objetivo  do  seminário  é,  justamente,  discutir  as  questões  eminentemente
jurídicas,  que  se  valem  de  cultura,  dogma,  de  se  desconsiderar  o  crime  de  sonegação  como
precedente para a lavagem de dinheiro. É preciso aproveitar a oportunidade.

PGFN ressalta que ainda há espaço para reformular assuntos e temas.

PGE/SP – a análise dos casos práticos isso desperta o interesse para que se navegue no campo
teórico. Congregar as duas ideias é relevante. O viés pragmático estimula o próprio debate teórico,
sem separar a teoria da prática.
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PCSC o caso prático é importante, especialmente para demonstrar como é deletéria a questão da
Súmula, ou seja, o reflexo jurídico da questão.

RFB propõe  ampliar  a  abertura  para  ali  já  se  ter  representantes  do Ministério  Público,  Polícia
Judiciária, Fisco e PGFN. Acredita que não deveria se ter um painel voltado somente a tipologias de
lavagem de dinheiro.

PGFN explica que a sugestão de programação foi pensada para levantar as dificuldades enfrentadas
e mostrar onde se foi impedido de atuar e onde se conseguiu transpor a dificuldade. Por exemplo,
há investigações que param mesmo sendo o crime de LD autônomo ao crime tributário? Essas
questões devem ser levantadas no intuito de fomentar o debate. Chamar vários atores, inclusive
aqueles que têm possibilidade de mudar essa realidade, buscando uma nova proposição legislativa
que possa mudar essa jurisprudência.

CJF questiona se pagamentos, parcelamentos poderiam ser abordados. Sugere concentrar os temas
e diminuir o tempo do seminário.

PGFN afirma o espaço está aberto para o debate. A sugestão da abertura à noite é apenas para
tentar a presença de autoridades, mas não há obrigatoriedade de fechar a programação em todos
esses dias.

RFB informa que sobre a extinção de punibilidade pelo pagamento ou parcelamento, ainda não
houve conhecimento, pela parte técnica da RFB, qual o entendimento das autoridades políticas do
novo Ministério da Economia sobre o tema.

PGFN informa que inicialmente havia sido pensado um painel sobre os parcelamentos e extinção de
punibilidade,  entretanto,  após  análise,  questionou-se  se  essa  especificação  de  assunto  não
esvaziaria  o  tema  sobre  vantagens  econômicas  e  o  crime de  LD,  sendo  que  o  primeiro  tema
perpassa por todos os demais painéis, por se tratar um tema transversal. 

MPF  acredita  que  são  três  tipos  de  entraves:  Súmula  Vinculante  nº  24,  pagamentos  e
parcelamentos; um entrave que é mais dogmático totalização do produto do crime na questão do
crime fiscal e da LD; e o terceiro (inaudível) como fazer as comunicações. Esses três entraves se
interconectam e acredita ser difícil falar um só caso sem tocar nas três questões.

Deliberação sobre a Programação do Seminário:

Após discussão do grupo, foi consensuado:
(i) Programação  iniciando  na  segunda-feira  à  noite  (aprovada  por  consenso),  com

ressalvas do DRCI  sobre as dificuldades para organizar um seminário de três dias e
manter  a  participação  durante  todo o  tempo.  Coordenação considera  que  como a
programação ainda está aberta é possível que ainda se delibere por dois dias úteis de
trabalho.

(ii) Iniciar a programação do Seminário com exposição de dados pela PGFN e RFB:
Painel 1: Crimes tributários como antecedentes à lavagem de dinheiro: diagnóstico e
principais entraves (60 min).
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MPF sugere realizar levantamento sobre o número de casos vinculados de lavagem de dinheiro e
crime fiscal, antes e depois de 2012, ano da exclusão do rol de crimes antecedentes da Lei de LD.
Teoricamente, o número deveria aumentar. Se estiver igual ou menor já se tem um indicativo de
que o crime fiscal se conclui que o crime fiscal como antecedente de lavagem também não evoluiu
depois de 2012.

CVM sugere neste primeiro tema a discussão com um advogado criminalista e outro tributarista.

RFB informa que este primeiro tema seria apenas uma apresentação do diagnóstico, realizada pela
RFB e PGFN, sem debates. A partir do segundo tema haverá espaço para inclusão dos advogados.

PGFN  em  continuidade  à  análise  da  programação,  informa  que,  logo  após  a  abertura  com  a
exposição da RFB e PGFN, será realizado o primeiro Painel (27/08 – manhã) cuja temática será:
Autonomia  do  crime  de  lavagem  de  dinheiro  em  relação  ao  delito  antecedente  e  a  Súmula
Vinculante,  com  três  painelistas  –  um  advogado  tributarista,  um  advogado  penalista  e  uma
autoridade pública – nomes a definir.

MPSC contrapõe-se à ideia dos advogados, pois no ponto central do evento, haverá duas oposições
ao tema que o Seminário  pretende defender.  Acredita  que somente a  Súmula  Vinculante  já  é
bastante problemática por si só e já traz óbices à matéria. Sugere que o painel levante possíveis
soluções de forma a corroborar com o tema do seminário. Acredita que posições divergentes já se
conhece, estão expostas na própria Súmula.

PGFN entende o ponto de vista do MPSC, porém acredita que seria importante para nivelar os
temas, tanto na seara criminal quanto na seara tributária.

RFB acredita que o MPSC levanta a questão central do Seminário, durante a reunião para discussão
dos  temas  do  seminário  houve  dificuldade  em  sugerir  nomes  de  autoridades  públicas  que
minimamente defendessem a aplicação ou a inviabilização da caracterização do crime tributário
como antecedente à lavagem de dinheiro [conforme áudio 01:55:05].  A ideia  inicial  era Polícia
Judiciária, MPF e Poder Judiciário. Porém, foi questionado pelos participantes.

MPF sugere-se o desembargador Federal Leandro Paulsen (TRF4).

PGE-SP concorda com o MPSC, entendendo que não há sentido em trazer uma visão contrária. Se o
objetivo é a dialética, promover o debate em visões distintas, faria sentido trazer um advogado.
Porém, se o objetivo é apenas tratar a matéria tributária, acredita-se ser dispensável, pois a RFB e a
PGFN são especialistas.

PGFN sugere a professora Juliana Furtado (PGFN).

AEAL coloca-se à disposição para compor o painel, juntamente com a professora Juliana Furtado.
Outra  sugestão  é  a  professora  Heloisa  Estellita,  acadêmica  e  que  possui  uma  visão  de  penal-
tributário bastante justa.

PGFN  observa  que  a  ideia  inicial  discutida  seria  trazer  uma  visão  mais  aberta,  abordando
inicialmente os  dois  lados (pró e  contra)  a  Súmula  Vinculante,  pois  no restante  dos temas do
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seminário, serão abordados, necessariamente, os entraves relativos à Súmula. Essa contraposição
de temas gera um maior debate e fomentaria a participação do público.

PGFN cita a teoria dos jogos onde a dialética serve, inclusive, para identificar pontos fracos da tese
que se deseja defender. Aqui, estamos no âmbito da punição, mas há de se pensar que a principal
função é prevenir.

CVM insiste que se deve ouvir ambos os lados. Muitos advogados que querem trabalhar dentro da
Lei, iriam se beneficiar muito com a visão que se quer passar para todo o público, ultrapassando o
universo ‘governamental’.  Sugere ainda a transmissão do evento online  a  fim de possibilitar  a
participação de um público maior, pelo menos como ouvinte.

PGFN reforça que a questão de se ter um advogado é também ouvir a visão teórica, jurídica, que
está sendo posta sobre os crimes, uma visão mais teórica e não vinculada ao trabalho desenvolvido
pelo advogado. Ressalta-se que na sugestão de nomes foi justamente pensada para se trazer esse
viés acadêmico, em um debate teórico, e não um viés de embate sobre casos práticos.

RFB e CVM concordam com a sugestão do nome do Desembargador Leandro Paulsen, magistrado e
tributarista reconhecidíssimo. 

MPSC destaca não discordar da dialética, mas hoje sabe-se que no Brasil há construção de teses na
doutrina. Concorda com o nome de Leandro Paulsen.

No primeiro painel ficariam os nomes do Desembargador Leandro Paulsen, um representante da
Magistratura e o terceiro do Ministério Público. Lembrando que os nomes são todos sugestivos e
que haverá consulta às agendas.

CJF sugere também os nomes dos Professores Callegari e Pacelle.

PGFN ressalta que será importante a troca de e-mails para debater o restante da programação.

RFB  coloca  novamente  o  tema  sobre  os  dois  ou  três  dias  também  como  importante  para  a
discussão. Sugere a abertura na segunda à noite e o encerramento às 12h na quarta.

MPSC sugere que a coordenação, após ouvir todos os órgãos, feche uma sugestão de programação,
pois devido à quantidade de participantes, será difícil  se chegar a um consenso. Cita estudo da
OCDE sobre denúncia  espontânea e aspectos  criminais,  caso se  traga alguém da OCDE,  tentar
conciliar com esse tema.

PGFN fará a proposta de programação e enviará para a manifestação de todos.

Compilação de sugestões para programação

Data Horário Programação Convidados sugeridos pelo 
Coordenador Sugestões após debate

26 de agosto 19h  Abertura com – 
autoridades

 Ministros da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro;

 Ministro da Economia, Paulo 
Guedes;

Grupo sugere manter convite.

6



 Ministro Presidente do STF, Dias 
Toffoli; 

 Procuradora-Geral da República, 
Raquel Dodge;

 Advogado-Geral da União, André
Luiz de Almeida Mendonça;

 Secretário da Receita Federal; e
 Procurador-Geral da Fazenda 

Nacional.

20h  Palestra Magna  Ministro Dias Toffoli Grupo sugere manter convite.

27 de agosto
Manhã

Introdução – Crimes 
tributários como 
antecedentes à lavagem 
de dinheiro: diagnóstico 
e principais entraves

 RFB e PGFN  Sugestão acatada

Painel 1
Autonomia do crime de 
lavagem de dinheiro em 
relação ao delito 
antecedente e a Súmula 
Vinculante
 (Formato: 
apresentações e debates
dirigidos por moderador)

Painelistas: Advogado tributarista, 
penalista e autoridade pública (3 
participantes)
 José Paulo Baltazar Júnior
 Antenor Madruga        

Luciano Feldens
 Pierpaolo Cruz Bottini
 Sérgio Moro
 Fausto De Sanctis
 Douglas Fisher

 Leandro Paulsen – 
tributarista

 Douglas Fisher
 Fausto De Sanctis
 Sérgio Moro ou indicado
 Moderação: Juliana Furtado - 

PGFN

Tarde Painel 2. 
Casos e Tipologias Painelistas: RFB, PGFN, MPSC e PGF

28 de agosto

Manhã

Palestra 
 A sonegação como 

antecedente da LD (a 
definir o país, 
conforme o 
palestrante)

Representante da OCDE Kai Ambos (Alemanha)

Painel 3
Vantagem econômica 
dos ilícitos tributários e a
LD 
(Formato: apresentações
e debates dirigidos por 
moderador)

Painelistas: 
STF (Ministro Barroso) ou STJ 
(Ministra Maria Thereza, Ministro 
Rogério Schietti ou Nefi Cordeiro) e
PGR (a definir).

Moderador: (a definir)

A definir

Tarde Palestra A Definir Sugestão encerrar pela manhã 
(a definir)

Painel 4 A Definir Sugestão encerrar pela manhã
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Encaminhamentos

a) A apresentação de casos será realizada em 15/05, com início às 13h30.
b) A nova minuta de programação será encaminhada a todos os participantes da Ação para

manifestações  e  contribuições,  ainda  com os  nomes  dos  palestrantes  e  painelistas  em
aberto.

Brasília, 03 de abril de 2019.

Secretaria Executiva da ENCCLA
Coordenação-Geral de Articulação Institucional

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional
Secretaria Nacional de Justiça

Ministério da Justiça e Segurança Pública
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