
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 5ª REUNIÃO

1. Informações gerais  

 Data e horário: 17/9/2019, 14h30 

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

 Pauta:   Aprovação do relatório final.

 Presentes: AEAL/MJSP, DRCI, MP/PR, MP/SC, MPDFT, MPF, PF, PGE/SP, PGFN, RFB e UIF
 Ausentes:  AJUFE, CAIXA, CJF, CONJUR/MJSP, CSJT, CVM, MP/PE, MP/RS, SEPRT/ME, SIF e
TST

2. Resumo das discussões  

PGFN informa que a pauta dessa reunião será a aprovação do relatório final.  Explica como foi
realizada a elaboração do documento e apresenta de forma resumida a parte do desenvolvimento
do relatório final.

Até 23/09 enviar sugestões de alterações para os ausentes e presentes, pelo fato de estar reduzido
o número de integrantes na reunião. 
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MPPR pontua que sentiu falta da discussão do nexo de causalidade em que foi conversado bastante
ao decorrer da reunião, acredita que poderia entrar como um entrave o fato da dificuldade em
dizer que o recurso defraudado foi objeto de lavagem e não produto da atividade lícita da empresa.

PGFN  fala  que  já  está  inclusa  essa  questão  da  cota  defraudada  e  cita  as  menções  feitas  no
documento.  Questiona se tem necessidade de esclarecer mais alguma coisa em relação a cota
defraudada.

MPDFT sugere citar os outros casos do MPDFT apresentados na terceira reunião.

MPPR cita a apresentação do MPDFT, onde foram citados os casos. Entretanto, em todo o crime
tributário  a  cota  defraudada  vai  passar  pela  primeira  fase  que  é  a  integração  do  recurso  ao
patrimônio da empresa. E a dificuldade que se tem é identificar se o recurso foi objeto de LD ou de
blindagem, se a empresa deixou de recolher ou se a empresa auferiu em decorrência decorrente de
suas atividades lícitas.  E  foi  essa  a discussão trazida  para  dentro da Ação sentindo-se  falta  de
menção a mesma.

MPFDT argumenta que já se entende que a própria mescla é o que configura a LD, então o fato de
se mesclar a atividade lícita e ilícita da empresa já levaria ao início da LD. Então, acredita que essa
questão faltou ser trabalhada com aprofundamento, inclusive no próprio seminário.

PGFN sugere inserir no Relatório Final, no item sobre a 3ª reunião essa informação.

MPF informa que isso tem que figurar como debatido e não como deliberado.

MPSC informa que o objetivo da Ação era criar mecanismos de facilitação. E abordar temas mais
específicos  como  a  cota  defraudada  acaba  dificultando  esse  objetivo.  Sendo  assim,  poderia
consignar isso no relatório final.

PGFN cita que essa questão está para deliberação nos encaminhamentos.

RFB discorda do MPSC, afirmando que o objeto da Ação 14 é diagnosticar. Inclusive, esse foi o foco
do Seminário e das apresentações. Mas isso não impede da criação de outra Ação, em outro ano,
para se abordar essa questão de criação de mecanismo e outros assuntos pertinentes.

MPSC frisa  que  o  termo “facilitar”  significa  a  propositura  de  outros  encaminhamentos.  O  que
preocupa  para  o  MPSC,  considerando  os  debates,  é  a  vinda  de  algumas  indicações  de
encaminhamentos. Enfatiza que o contexto do texto está voltado a questão da cota defraudada e
lavagem de dinheiro e parece que estão entrando em um ponto que mais dificulta que auxilia.
Acredita que deve ser minimizada essa questão no relatório.

RFB informa ter  entendido e  concorda considerando o  contexto de  diagnosticar.  Acredita  que
seguir a linha da questão de distinção como um obstáculo seja mais importante. Inclusive, se for se
colocar essa questão em discussão, pode não haver consenso.

MPDFT sugere não utilizar o conceito de ‘cota defraudada’ e ser utilizado o termo ‘limites’,  até
mesmo porque a identificação engloba tanto o conceito de cotas defraudadas como o de mescla.

PGFN faz alterações no Item Desenvolvimento, excluindo menção a “cota defraudada” e do seu
conceito, exceto na exposição do convidado Wellington Bonfim na 4ª Reunião e edita o texto que na
parte que fala sobre os casos do MPDFT.
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DRCI informa que a Ação 14 está indo muito bem e cita que não é necessário chegar em conclusões
bastante  específicas,  mas  sim fazer  o  diagnóstico da situação  atual  do  país.  Seria  interessante
destacar o que for deliberação do grupo, pois isso é o que será apresentado na Plenária.

PGFN informa que a questão dos encaminhamentos é o que estará mais destacado.

RFB sobre os encaminhamentos, acredita que tem que se tomar muito cuidado com o objeto da
Ação, pois ela passou pela plenária pelo seu objeto de diagnóstico. Como órgãos coordenadores, é
necessário o envio de propostas para dar continuidade à Ação 14 e reitera que não se pode ir além
do verbo diagnosticar. Cita caso anterior de uma ação que foi além de seu mandato e que o GGI
acabou vetando. Sugere que se proponha nova meta para a Ação em sendo o caso.

PGFN  retorna  à  análise  do  documento,  rememorando  os  encaminhamentos  e  frisando  que  a
Coordenação fará as alterações propostas no texto.

 Resultados

PGFN sugere inclusão da informação de que na persecução penal predomina que eles são tratados
como crime acessório e que em muitos casos deixam de continuar a persecução por não serem
tratados como autônomos. Em uma das falas do Ministro Fux, durante o Seminário, foi relatada a
superação da jurisprudência para levar crime de lavagem adiante.

Considerando a questão do bem jurídico já vir relacionada a questão da mescla, acredita que o que
tem que ser trabalhado melhor é o diagnóstico e não focar somente no relatório, porque aí seria
entregue um relatório extenso, mas, em contrapartida, o diagnóstico seria menor. Um exemplo é
ser colocado o fato de que não se é levado adiante o crime de lavagem pelo fato da paralisação do
tributário, isso sendo colocado no diagnóstico, exporia um dos entraves. Sugere ser colocado um
ponto somente para isso, frisando que a acessoriedade mitigada não é levada em consideração,
pois é uma questão jurisprudencial.

MPDFT informa que é necessário citar no diagnóstico o resultado da pesquisa, em que o resultado é
pífio e é preciso expor também os números que foram levantados.

PGFN apresenta o quarto resultado que é sobre a apresentação da AEAL/MJSP.

Relata as sugestões do grupo e da PGFN e coloca os pontos para deliberação do grupo.

MPDFT reitera que foi levantado tem relação com a Súmula Vinculante nº 24 e os limites, com a
identificação e separação do que é lícito e ilícito, mas talvez na descrição dos entraves deve-se ser
um pouco mais propositivo. Começando primeiro com o problema processual que engloba tudo
relacionado a súmula e depois com o problema material de identificação do próprio crime, sendo
feita, então, uma separação dos dois problemas.

Acredita que não se deve pontuar os problemas decorrentes da súmula, sugerindo ser o relatório
mais genérico.

RFB cita que o Procurador da República Douglas Fischer, painelista do Seminário, trouxe pontos
doutrinários.  Entretanto, não significa que sejam as respostas e sim que há discussões sobre o
tema. Sendo eles o objeto discutido aqui não haveria sentido em ser colocado em diagnóstico.
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RFB cita que o desenvolvimento deve ser a descrição de tudo o que ocorreu, independentemente
da posição apresentada.

 Primeiro resultado. 

PGFN Questiona se há necessidade de se colocar os números dentro do primeiro resultado.

MPDFT frisa ser necessário citar os números e as dificuldades para coletá-los.

RFB sugere colocar que o resultado numérico é baixo em relação ao esperado e que não se tem
uma base de cadastro confiável.

 Segundo resultado. 

PGFN destaca que não precisa vincular o CNJ, já que a dificuldade está em vários órgãos, como a
RFB, a PGFN. E que são marcações dentro do banco de dados de cada órgão.

MPDFT acredita que é necessário generalizar essa questão dos órgãos. 

RFB cita o risco do melindre caso se fale somente no CNJ.

PGFN solicita que coloque no comentário do documento duas informações sendo elas: expandir
para incluir todos os órgãos de persecução penal e de administração tributária e adicionar que não
há registros significativos, sendo coletados números muito baixos, ocorrendo também dificuldades
na descoberta.

MPDFT informa ter faltado mais um resultado que foi o de diagnosticar a natureza material do
crime tributário,  como dificuldade à persecução penal.  Na mesma linha, a alteração do próprio
Código Penal e poderia ser avaliada em alguma medida.

PGFN sugere aproveitar o estudo comparado. Fazendo um comparativo com as duas dimensões.

RFB diz que tem que comparar somente os detalhes, porque a existência da súmula já direciona
todas as questões. 

MPDFT  informa que  é  necessário  expor  isso  pelo  fato  da  natureza  material  do  delito  ser  um
problema  antecedente  à  Súmula.  Esse  assunto  foi  um  problema  discutido  na  Ação,  sendo
necessário constar no diagnóstico. 

RFB sugere acatar a sugestão do MPDFT de citar como item anterior à Súmula.

MPDFT cita que inclusive há essa tentativa de alteração do Código Penal.

PGFN diz que todos os países se aproximavam do crime de perigo. Somente o Paraguai vinculava
totalmente a esfera administrativa com a penal.

MPDFT sugere incluir um ponto em relação ao cumprimento das metas de tempo em relação ao
GAFI e standards internacionais.

 Inclusão  de  um  novo  tópico  sobre  a  dificuldade  da  persecução  penal  em  razão  da
legislação que impõe a natureza de crime material.

PGFN sugere incluir a questão da ineficiência no tratamento do registro sobre o crime material.
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MPSC não vê problema em se abordar como crime material, mas acredita que o que dificulta, de
fato, é a súmula vincular a materialidade do crime ao lançamento tributário sendo, que ela poderia
ser provada por diversos outros meios de forma independente.

A origem da súmula é permitir que a pessoa saiba o valor devido e extinguir a punibilidade. A
primeira questão é que a maioria dos países do mundo, pelo menos os da OCDE, não existe essa
questão da legislação permissiva. A segunda questão é a necessidade de aguardar todo o término
do tributário para se ter o lançamento definitivo e, só a partir disso, conseguir fazer a persecução
penal.  Resumindo, o que mudaria são os dois pontos:  pagamento e súmula.

MPDFT discorda da fala do MPSC. Antigamente bastava a mera conduta para se fazer a persecução
penal e por conta disso veio a súmula, para garantir que a pessoa pudesse pagar antes de se ter a
persecução sobre  ela,  inclusive  para  efeitos  de investigação.  Sabe-se  que  muitas  investigações
acabavam sendo trancadas quando se tem uma configuração do art. 1° que não seja o inciso V,
exatamente por não ter a materialização do crime.

MPSC enfatiza que o entrave é a súmula que se limita a processar somente após o contencioso. Se,
por exemplo, sabe-se que há uma mercadoria sendo transportada sem NF já tem a prova de que
ele não declarou, e acaba dando a possibilidade de ser apurado a qualquer momento, mas o fato
aqui é que houve uma supressão.

MPDFT se está sendo falado aqui de LD, o fato de a natureza jurídica não ser mera conduta é mais
um entrave na punibilidade. Se fosse mera conduta haveria a possibilidade de fugir de aspectos
como, por exemplo, se até a consumação é possível apurar a autoria ou não etc. 

Não sendo só o fato de ser material ou não e, sim, tem-se várias outras circunstâncias que são
determinantes para a investigação da própria LD.

 Aprovada inclusão por consenso do grupo.

Cita pontos de recomendações:

Primeira sugestão de acréscimo é a questão do pagamento. Se é ou não um entrave a questão da
possibilidade de extinção pelo pagamento. E a questão da necessidade de mensurar os limites do
que representa ou não LD em relação a atividade ilícita.

Segunda sugestão é a questão do GAFI e o cumprimento das recomendações. Se há necessidade de
colocar isso.

COAF/UIF acredita que o entrave na inclusão do segundo item talvez seja em mostrar a existência 
de efetividade. Ou seja, acabaria impactando o resultado da ação negativamente.

PGFN frisa que a questão do GAFI é uma consequência dos entraves. Sugerindo a inclusão de que 
os baixos números impactam o cumprimento das recomendações. 

 Inclusão de um tópico para a questão do GAFI.

RFB retorna ao ponto do não pagamento do tributo, questionando se é pertinente ou não incluir 
esse item. E diz que vê um pouco de dificuldade de ver se isso já está pacificado e se seria possível 
enquadrar no documento.
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MPDFT informa que o tipo penal já existe, sendo feito somente o enquadramento. 

PGFN sugere a inclusão de diagnóstico de recuperação de ativos pelo seguinte motivo:

A partir do momento que se tem o crime tributário somente sendo configurado com a constituição
definitiva do crédito, tem-se um espaço de tempo muito grande para esse devedor dispor desse
patrimônio da forma que ele quiser e não é raro acontecer  do patrimônio ser transferido para
parentes,  laranjas  e  acabar  não  se  conseguindo de  fato  a  recuperação  dos  ativos.  Talvez  seja
interessante citar essa demora do prazo ou vinculação dentro da esfera administrativa.

MPDFT acredita que essa informação já está sendo tratada dentro da súmula, não sendo necessária
a inclusão desse ponto.

 Não será incluída a questão da demora.

MPDFT frisa que essa será outra polêmica, porque a depender do estado, do próprio imposto,
ainda há a questão do pagamento, do parcelamento que é pior ainda e tem também a aplicação de
Lei n° 12.382/2011, que desde 2012 impediu o pagamento integral com extinção de punibilidade,
após  a  denúncia  estar  sendo  processada.  Cita  decisão  do  ministro  Toffoli,  onde  houve  uma
confusão na compreensão em que muitas pessoas entenderam que seria aplicado em todos os
casos  sendo  que  existe  uma legislação  que  alterou  a  extinção  da  punibilidade  somente  até  a
propositura da denúncia. Então há essa confusão, esse debate que tornaria mais polêmico ainda
abordar esse tema aqui.

RFB acreditar que é uma questão complexa demais para ser abordada aqui, considerando a súmula.

 Não será incluída a questão da demora.

PGFN questiona se seria consignada ou não a questão da cota defraudada.

Acredita ser uma questão essencial dentro da investigação da intersecção.

RFB indaga se essa questão é adstrita ao crime tributário como antecedente. Informa também ter
dúvidas se é o caso de trazer essa colocação para a ação. Essa questão se aplica a outros crimes e o
objeto da ação é voltado ao crime tributário como antecedente a LD e afirma que essa é uma
questão que existiria mesmo sem a súmula. 

Há uma dificuldade operacional para obtenção de prova e não um entrave inicial. E essa dificuldade
é distinta em cada tributo, imposto e mercadoria, citando caso de contrabando do cigarro.  

MPDFT acredita que essa matéria está inclusa na questão dos crimes tributários. Não considera que
deva entrar nessa Ação. Traz exemplo de ICMS, bem assim os seguintes questionamentos: a cota
defraudada seria somente o valor que deixou de recolher ou valor que também se creditou? E se
ele não pagou? Seguindo o exemplo, quem diz que o valor é somente o que ele se beneficiou? A
cota defraudada é isso, algo extenso e complexo. 

RFB  tende  a  achar  que  essa  dificuldade  na  apuração  da  cota  é  algo  incidental  no âmbito  da
persecução penal e não o entrave. E a discussão do grupo é voltada para o entrave.

 Não será incluída a questão da cota defraudada como entrave.
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AEAL/MJSP diz não ter certeza se é necessário colocar no texto “aguarda resultado do julgamento”
(pág. 9, última frase do 1° parágrafo), pois, para a AEAL, parece já haver uma tese de usar o art. 2,
podendo ser ruim para eles. CONFUSO

PGFN e MPDFT informa que, por ser relatório, não vê necessidade em tirar essa parte.

PGFN prossegue lendo a exposição.

MPDFT entende que há outros artigos que se pode enquadrar, como o inciso I do artigo 2° ou até
mesmo artigo 1º, inciso I. E se haver outros tributos, podem ser utilizados outros artigos, por serem
pouco rígidos. E acredita que pode ser colocado no diagnóstico a questão da impossibilidade de
aplicação, hoje em dia, do artigo 2° inciso II para outros tributos que não sejam indiretos.

PGFN informa que o artigo 2°, atualmente, são os tributos indiretos e no artigo 1° foram inseridos
os tributos diretos.

RFB acredita que há dificuldade de se colocar o não pagamento como uma conduta criminal.

PGFN informa que não é o inadimplemento puro, não se aplicando, por exemplo, em pena corporal
por dívida. A questão que se põe é um acréscimo.

MPDFT informa que é utilizado o termo ‘modo de operar’. Onde há empresas que só operam dessa
maneira e somente assim sobrevivem, o que é completamente diferente.

PGFN prossegue dizendo que o mero inadimplemento todos concordam que não é crime. Porém,
algumas  empresas  fazem  blindagem  patrimonial  para  não  ter  depois  os  bens  arrolados  para
pagamento de tributo. 

Sendo assim, o que impacta é o não pagamento + a blindagem.

MPF concorda com PGFN e cita que a blindagem é o que causa mais danos, onde já é montada a
estratégia da empresa para não pagar o tributo em que se cria um CNPJ somente para fraudar,
como utilizado como um cheque sem fundos. E isso é contemplado no art. 1º, não tendo como
entrar no artigo 2°.

RFB acredita que parece mais uma recomendação do que um diagnóstico. Vendo essa questão
como uma orientação interna na RFB.

MPDFT cita que em cem por cento dos casos em que contribuintes praticaram o declarado e não
pago praticaram outras fraudes.

 Não será incluída essa questão

 PGFN informa:

1. Números pífios;
2. Dificuldade para levantar os números pífios;
3. Natureza do crime;
4. Súmula e identificação;
5. Bases dos registros;
6. GAFI.
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PGFN apresenta o Item  dificuldades encontradas.  Informa que será incluído o porquê de não se
apresentar propositura normativa no relatório.

RFB sugere expor que os entraves não foram suficientemente debatidos dentro dessa Ação para
conseguir discutir um projeto de lei.

PGFN realiza a leitura dos encaminhamentos

Questiona se estão de acordo com o primeiro encaminhamento. 

 Encaminhamento 1: Todos estão de acordo.

PGFN questiona se há necessidade de encaminhar o relatório à PGR e a todos os legitimados.

MPF acredita ser interessante.

RFB cita ação anterior se propondo a fazer gestão junto à PGR.

MPDFT sugere apenas expor os motivos de não ser feito o encaminhamento para os legitimados.

MPF informa que a PGR já apresentou uma reclamação para cancelar a súmula. Então já há uma
redação lá.

 Encaminhamento 2: RFB fará nova redação e apresentará ao grupo.

MPF sugere dois encaminhamentos:

 Criação de grupo para sedimentar algumas sugestões.
 Recomendação de criação de mais CIRAs dentro dos estados e União, por ser uma solução

mais organizacional. 

MPDFT  sugere  pelo  MPSP  criar  um  concurso  ou  uma  revista,  para  pessoas  que  tenham  mais
material sobre o assunto. Estudos produzidos somente com esse foco.

Outra sugestão é o que se faz em relação à alteração do Código Penal- e os crimes tributários,
sugere-se o monitoramento de todas as questões. 

RFB sugere que algum órgão integrante dessa ação formule nova Ação, com outros propósitos,
abordando produtos que não sejam proposição normativa, considerando a realidade de que já
houve outras ações e já existem outras proposições legislativas.

AEAL/MJSP sobre o Código do Processo Penal, salvo engano, não há algo atualmente que se possa
sugerir para que substitua a súmula.

RFB não vê como o CIRA se encaixar neste contexto. 

MPF acredita que ficou muito claro o método da ocultação.  Quando o CIRA começa a atuar e
investigar, de fato consegue-se melhores resultados.

PGFN pondera que não foi objeto da Ação as melhores práticas. Com base nisso, acredita que não
se deva incluir isso como encaminhamento.

Discussão de monitoramento sobre o item 4: dificuldades encontradas.
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3. Encaminhamentos  

a) Coordenação  consolidará  as  alterações  discutidas  durante  esta  reunião  e,  até  23  de
setembro  estará  aberta  a  oportunidade  para  contribuições  finais,  especialmente  para  os
participantes que estiveram ausentes na reunião. 

Brasília, 17 de setembro 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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