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CRIMES TRIBUTÁRIOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

PÁTRIO
INTRODUÇÃO

O Direito Tributário é uma ciência que disciplina acerca da ação estatal quando da exigência de tributos bem

como visa o estudo dos princípios norteadores da matéria. O conceito de Tributos encontra-se esculpido no art.

3º da CTN , e quando praticado atos ilícitos, considerados como crimes contra a ordem tributária, nasce o

direito de ser aplicado a sanção, o que será desenvolvido adiante.

CONCLUSÃO

O CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL, está previsto

no art. 1º, 2º e 3º da Lei 8.137/90, são crimes

praticados por particulares em face do erário bem

como funcionário públicos (crime funcional). São

crimes: Art. 1.° prevê algumas condutas tipificada

como crime (I. omitir ou declarar falsas informações;

II. Fraudar a fiscalização; III. falsificar ou alterar nota

fiscal, etc.), com pena de reclusão de 2 á 5 anos. O

Art. 2.° também prevê algumas hipóteses de crime,

I. fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre

rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude,

para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento

de tributo, etc; com pena de reclusão de 6 meses á

2 anos. E o Art. 3.º, prevê crimes funcionais,

praticado por funcionários públicos, a título de

exemplo, o previsto no inciso III. patrocinar, direta

ou indiretamente, interesse privado perante a

administração fazendária, valendo-se da qualidade

de funcionário público), com pena de reclusão, de 1

a 4 anos, e multa, porém nos demais incisos, a

pena será mais gravosa, sendo de 3 á 8 anos de

reclusão. Quanto a competência para

processamento e julgamento do crime é necessário

averiguar quem é o sujeito passivo e não qual o

tributo sonegado. Assim caso seja a União, a

competência será da Justiça Federal, bem como se

for tributo estadual ou municipal será da Justiça

Estadual a competência. A ação penal é pública

incondicionada nos crimes em tela, sendo sujeito

passivo o erário e o sujeito ativo é o contribuinte nos

termos do artigo 1º e 2º e o funcionário público no

caso do crime previsto no art. 3º.

Figura 1: Tradução: O dinheiro não tem cheiro
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Assim l, o singelo trabalho demonstra que os crimes

atentatórios á ordem tributária está previsto na Lei

8.137/90, nos primeiros três artigos, tal lei revogou

tacitamente a antiga lei dos crimes de Sonegação

Fiscal (Lei 4.729/65). O bem juridicamente tutelado é a

´tributária. Claro que o presente trabalho não esgota

toda a matéria em análise, mas apresente uma

explanação do assunto de forma didática e sucinta.

É possível a persecução criminal dos sonegadores de

tributos, até mesmo com interpretação ao princípio da

Isonomia Tributária, pois caso não houvesse a punição

do ato criminoso estaríamos diante de uma

possibilidade de enriquecimento ilícito, também daria

chance á concorrência desleal e a impunidade fiscal.
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