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      RESUMO 
 
 
 

SOUZA, Geilson Felix; BOMFIM, Jorge Washington Novato. Um Estudo 
Exploratório da Aplicabilidade da Pena para Crime Contra Ordem Tributária no 
Âmbito do ICMS no Estado da Bahia. Salvador, 2004. 32fls.  
 
 
O presente trabalho visa discutir a aplicabilidade da pena para o crime contra ordem 
tributária, especificamente ao crime de sonegação do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços no âmbito do Estado da Bahia, como também os tipos de 
sonegação deste imposto. O enquadramento e a aplicabilidade da Lei n.º 8.137 de 
27 de dezembro de 1990, que define os crimes contra ordem econômica e tributária 
como forma de combate a sonegação do ICMS, bem como conhecer o índice de 
aplicabilidade desta Lei, pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia e o 
conhecimento dos seus Agentes em relação a mesma. A preocupação deste estudo 
dar-se pela importância que o ICMS tem para a receita do estado da Bahia  e o 
montante que  este, deixa de arrecadar com a pratica da sonegação. Foram 
utilizados recursos de natureza teórica e pratica na metodologia adotada, através de 
pesquisa bibliográfica e coleta de dados. 
 
 
Palavras-Chave: Sonegação Fiscal do ICMS, Crime, Pena, Fraude. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT   
   
   
   
SOUZA, Geilson Félix; BOMFIM, Jorge Washington Novato. An Exploratory Study 
of Aplicabilidade of the Feather for Crime against the tributary order in the 
ambit of ICMS in the State of Bahia. Salvador, 2004. 32fls. 
   
   
The present work seeks to discuss the aplicabilidade of the feather for the crime 
against tributary order, specifically to the crime of defraudment of the Tax on 
Circulation of Goods and Services in the ambit of the State of Bahia, as well as the 
types of defraudment of this tax. The framing and the aplicabilidade of the Law n.º 
8.137 of December 27, 1990, that it defines the crimes against economical and 
tributary order as combat form the defraudment of ICMS, as well as to know the 
index of aplicabilidade of this Law, for the Clerkship of Finance of the State of Bahia 
and the knowledge of your Agents in relation to same. The concern of this study to 
feel for the importance that ICMS has for the revenue of the state of Bahia and the 
amount that this, leaves of collecting with he/she practices her/it of the defraudment. 
Resources of theoretical nature were used and he/she practices in the adopted 
methodology, through bibliographical research and it collects of data.   
   
   
Word-key: Defraudment ICMS, Crime, Feather.  
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I. INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Contexto 
 

Historicamente existe uma constante luta entre os contribuintes e o 
fisco. Este com o intuito de sempre elevar a arrecadação, não se importando 
com os meios a atingir tal fim. E aquele, procurando desenvolver 
procedimentos que visem excluir ou minimizar os encargos tributários na 
tentativa de amenizar a sua carga tributária, e, por conseguinte transferir 
menor recurso ao Estado. 

Não se deve perder de vista a verdadeira aversão que o contribuinte 

brasileiro tem aos impostos e ao fisco. Também é certo que em nenhum ser 

humano, em qualquer país, há o desejo incontido de pagar tributos. Por isso, 

constantemente se buscam meios para diminuir a carga tributária. 

Apesar da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia possuir um quadro de 

excelentes profissionais, sabemos que esta, não consegue acabar com a sonegação 

fiscal na sua totalidade, fato que preocupa bastantes os administradores do estado 

pois o que é sonegado deixa de ser transformado em recursos públicos para serem 

aplicados com a sua população. 

Esta sonegação é estimulada por uma série de fatores como: O intuito de 

obter maior lucro, a alta carga tributária, a má aplicação dos recursos públicos, entre 

outros. Mas um dos que mais estimula a sonegação é a falta de punidade. 

É a Lei Federal 8.137 de 27 de dezembro de 1990 que define os CRIMES 

contra a ordem econômica e tributária. Com a edição desta Lei, além da 

responsabilidade tributária, a sonegação foi caracterizada como crime contra a 

ordem tributária. Em virtude de constatação do crime de sonegação fiscal, cabe o 

pedido de instauração do Processo Criminal. 

Uma conduta humana que seja revestida de tipicidade, antijuridicidade e 

culpabilidade pode dar ensejo à aplicação de uma pena a ela devida, de tal forma 

que, para haver o crime de sonegação fiscal, é necessário que haja lei inserta no 

ordenamento jurídico a partir do qual poder-se-ia considerar a conduta como típica. 

Sabe-se que apenas a Lei pode estabelecer que determinada conduta constitui 

crime, pois não há crime sem lei anterior que o defina. 

1.2 Problema 



 

 

O Estado precisa combater de forma veemente a sonegação do ICMS, para 

que possa garantir uma boa receita corrente no seu caixa. Daí surge o seguinte 

questionamento norteador deste estudo: A aplicabilidade da pena para crime contra 

ordem tributária no âmbito do ICMS no Estado da Bahia, é fator inibidor desta ação?  

 

1.3 Hipótese 
 

A aplicabilidade com maior rigor da pena para o crime contra ordem 

tributária, poderá melhor combater a sonegação do ICMS no Estado da Bahia. 

       

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Um estudo exploratório da aplicabilidade da Lei Federal n° 8.137, de 27 de 

dezembro de l990, nas sanções impostas ao crime contra a ordem tributária, como 

fator inibidor da sonegação do ICMS no Estado da Bahia. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Conceituar e comentar o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços no 

Estado da Bahia (ICMS).    

• Identificar as características do crime de sonegação do ICMS no Estado da 

Bahia. 

• Estudar a Lei Federal  n.º 8.137 de 27 de dezembro de 1990. 

• Relacionar os principais t ipos de sonegação do ICMS no Estado 

da Bahia.         

• Estudar as normas e ordenamentos jurídicos, que servirão de subsídios para 

uma definição do conceito de sonegação fiscal. 

• Identificar o nível de conhecimento dos agentes do Fisco do Estado da Bahia 

em relação à Lei Federal  n.º 8.l37 de 27 de dezembro 1990, através de 

sondagem em pesquisa de campo (questionário). 



 

• Levantar a aplicabilidade da Lei Federal n.º 8.137 de 27 de dezembro de 

1990, no âmbito da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, através da 

coleta de dados junto aos setores competentes da SEFAZ/BA. 

 

1.5 Justificativa 
 

O presente trabalho visa discutir a aplicabilidade da pena ao crime contra a 

ordem tributária, mais especificamente ao crime de sonegação do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Estado da Bahia, enquadrado na 

Lei n.º 8.137 de 27 de dezembro de 1990. 

Identifica os principais tipos de sonegação do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços no âmbito do Estado da Bahia. 

Busca identificar quanto a aplicabilidade desta Lei n.º 8.137 de 27 de 

dezembro de 1990, no âmbito da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, bem 

como saber o nível de conhecimento dos seus Agentes Fiscais em relação a 

mesma. 

Por tudo isto, espera-se que este estudo possa despertar para a importância 

da aplicabilidade desta Lei, visando diminuir a sonegação do ICMS no Estado da 

Bahia e consequentemente aumentar a sua arrecadação.  

 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
II. METODOLOGIA 
 
 

2.1 Objeto 
 
A lei n.º 8.137 de 27 de Dezembro de 1990 no que diz respeito aos crimes 

contra a ordem tributária no âmbito do ICMS no Estado da Bahia. 

 

2.2 Tipo de Pesquisa 
 

O estudo em questão seguiu os setores do conhecimento, classificados nas 

ciências humanas, mais precisamente nas ciências jurídica, nas áreas de Direito 

Tributário, Direito Constitucional, abrangendo a área de administração tributária e 

fiscalização das prestações tributárias no Estado da Bahia. 

Caracteriza-se como um estudo dissertativo, utilizando-se métodos de 

análise, seguindo da interpretação dos dados analisados e coletados conforme tema 

objeto de estudo. 

 

2.2.1 Quanto ao Objetivo da Metodologia 

 
A pesquisa caracteriza-se como exploratória porque, como bem entende Gil, 

(2002, p. 41): 

 
[...] têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 

hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo 

principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições.  

 
2.2.2 Quanto ao Delineamento da Metodologia 

 
A pesquisa constitui-se como bibliográfica e quantitativa, pois será 

desenvolvida com base em material já elaborado, como: Livros, Artigos científicos, 

publicações periódicas, Regulamento do Imposto sobre circulação de mercadorias e 



 

serviços, utilizando-se de métodos de análise, seguindo da interpretação dos dados 

coletados através de questionário. 

Além disso, o modelo conceitual operativo, foi desenvolvido através de 

pesquisa quantitativa por meio de questionário. 

 

2.3 Procedimento 
                

O estudo foi desenvolvido seguindo um plano de pesquisa predeterminado, 

com o objetivo de orientar na identificação e seleção das fontes bibliográficas e 

documentais a serem utilizadas. A coleta dos dados foi efetuada, através de livros, 

revistas, julgados e também questionário aplicado a 30 funcionários da Secretaria da 

Fazenda do Estado da Bahia. 

De posse do material coletado, o mesmo foi classificado dentro do plano de 

pesquisa, passando-se por uma análise crítica e estatística, onde foram 

selecionados aqueles que são importantes para a discussão do problema proposto 

no projeto.  

Após, com base no modelo previamente estabelecido, será iniciada a 

redação do tema proposto, sob o aspecto da hipótese definida, sendo, então, 

confirmada ou refutada as hipóteses para o problema apresentado, onde podemos 

observar nos capítulos seguintes os resultados, a discussão e a conclusão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

3.1 O Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
 

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) foi criado 

pela constituição de 1988 para substituir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

(ICM). Principal imposto sobre o valor agregado do país. Sua base de arrecadação 

foi ampliada pelo novo ICMS ao incorporar a base de incidência dos antigos 

impostos únicos e especiais cobrados pela União sobre combustíveis e lubrificantes, 

energia elétrica, comunicações, e serviços de transporte interestadual. 

Em termos nacionais a importância da ampliação de base à arrecadação do 

ICMS pode ser apreendida pelos seguintes dados: em 1988, portanto antes da 

entrada em vigor da reforma tributária, 79,6% do total do imposto arrecadado 

provinha da indústria de transformação enquanto 18,7% deriva do setor terciário, em 

1997 os percentuais mudaram, respectivamente, para 52,4% e 45,4% 

(CAVALCANTI & PRADO, 1998).  

Os números deste tributo permitem afirmar que sua importância para o 

sistema tributário brasileiro, em geral, e para as finanças estaduais e municipais, em 

particular, é decisiva. No caso específico da Bahia, para se aquilatar a relevância do 

ICMS, baseado no balanço do Estado relativo ao ano de 2003 e informações 

fornecidas pela Diretoria de Planejamento da Fiscalização da SEFAZ/BA.   

                                                         

Quadro 3.1 – Demonstrativo das Receitas-Ano Base 2003 (em R$ mil) 
 

Fonte: SEFAZ-BA 

ITENS VALOR PERCENTUAL 
Receita Corrente 11.355.016.327 100 % 
ICMS 5.712.366.724   50 % 

 

 

A partir destes dados verificamos que o ICMS representou quase metade da 

Receita Corrente do Estado. Estes números, por si só, evidenciam a importância 

deste segmento para a saúde financeira do Estado. O Imposto Sobre a Circulação 

de Mercadorias e Serviços-ICMS é um imposto de competência dos Estados e dos 



 

Distritos Federais. É o que estabelece o art.155, inciso I, alínea b da Constituição 

Federal: 
Art.155. Compete aos Estados e aos Distritos Federais instituir: 

Imposto sobre 

b) [...] operações relativas à circulação de mercadoria e sobre 

prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 

de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 

no exterior. 

    

3.2 Aspectos Gerais na Omissão do cumprimento das Obrigações 
Fiscais 

 

A realidade tributária brasileira é notoriamente complexa, trazendo um custo 

financeiro enorme às empresas e ainda, causando a constante insegurança de se 

estar ou não cumprindo com todas as obrigações exigidas pelo fisco. Primeiro em 

função dos cerca de 59 tributos cobrados no Brasil, entre impostos, taxas e 

contribuição; Segundo, pela quantidade de normas que regem o sistema tributário 

(mais ou menos 300 normas editadas todos os anos – leis complementares, leis 

ordinárias, decretos, portarias, instruções, etc); Terceiro em virtude das cerca de 93 

obrigações acessórias que uma empresa deve cumprir para tentar estar em dia com 

o fisco: declarações, formulários, livros, guias, etc; E, por último, por causa da 

cumulatividade dos tributos. 

Com tantas obrigações os contribuintes procuram cada vez mais diminuí-las 

utilizando não só os meios legais como também meios ilegais, infringindo assim 

várias normas e leis e consequentemente diminuindo seus impostos de forma 

fraudulenta e um dos impostos que mais pesam no bolso do contribuinte é o ICMS. 

 

3.3 Conceito de Fraude 
 

O Estado da Bahia paga um alto preço pela sonegação oriunda das mais 

diversas formas de fraudes. O impacto causado na arrecadação do ICMS, que por 

sua vez representa a maior porção da receita corrente, embora seja de difícil 

mensuração, é facilmente perceptível pela magnitude das somas envolvidas. É 



 

preciso antes conhecer o conceito de fraude, para entender de que forma elas são 

montadas. 

A palavra Fraude traduz um conceito de algo ilícito, desonesto. Holanda 

(1990), assim a define: “Fraude : ação com má fé, logro, como quando se altera um 

produto ou se deixa de pagar um imposto”. Também podemos definir Fraude como: 

Manobra astuciosa para obter vantagem indevida ou para lesar alguém, burlo, logro, 

engano, falsificação.  

A verdade é que todos os dicionários convergem para o aspecto de que 

fraude é o ato malicioso com intenção de prejudicar terceiros. Persiste, ao longo do 

tempo, a idéia de que a fraude e o imposto nasceram juntos e se constituem em dois 

eventos vinculados e inseparáveis. 

A Lei 4.502/64 no seu art. 72 define fraude como: 

 
“Toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total 

ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 

principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, 

de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou 

diferir o seu pagamento”.  

 

No campo de Direito Tributário a fraude é uma forma ilícita de escamotear o 

pagamento do imposto devido, reduzi-lo, evitá-lo ou retardá-lo – impedindo o seu 

recebimento pela fazenda. 

Ela se caracteriza pela intenção consciente do agente causador de querer a 

realização do ato sabidamente desonesto, ou seja, existe a vontade de praticar o 

ato, o que caracteriza o dolo. Existe ainda a obtenção de vantagens pelo agente 

causador do ato fraudulento para si ou para outrem. Para Monteiro (1993) existe 

dolo quando “o agente, voluntariamente e conscientemente, pratica a ação”. 

A obrigação nascida e o crédito apurado e formalizado, constituem, 

respectivamente, direito material e formal da fazenda. A prática de atos que venham 

trazer prejuízo a esse direito, em favorecimento de quem os praticou, nada mais é 

do que a caracterização da fraude fiscal.   

Assim Morais (1995) ratifica: 

 



 

A fraude fiscal, que pode se dar em razão de uma ação ou omissão, 

de uma simulação ou ocultação, pressupõe sempre a intenção de 

causar dano à Fazenda Pública, um propósito deliberado de subtrair-

se no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. 

    

3.4 Caracterização do Crime Contra Ordem Tributária.  
 

Uma conduta humana que seja revestida de tipicidade, antijuridicidade e 

culpabilidade, podem dar ensejo à aplicação de uma pena a ela devida, de tal forma 

que, para haver o crime de sonegação fiscal, é necessário que haja lei inserta no 

ordenamento jurídico a partir da qual poder-se-ia considerar a conduta como típica. 

Além disso, a conduta não pode ser fruto de erro, coação irresistível, 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado, bem como o agente não pode ter 

menoridade no aspecto penal ou agir em estado de necessidade, legitima defesa ou 

estrito cumprimento do dever legal. 

A ausência de tipicidade excluiu o crime, embora seja o fato antijurídico e 

culpável. E sabemos que apenas a lei pode estabelecer que determinada conduta 

constitui crime, pois não há crime sem lei anterior que o defina, embora saibamos 

que o fato temporal nunca guardará total identidade com aquele abstratamente 

descrito na figura penal, guardando circunstâncias que lhe são peculiares, conforme 

a dogmática da Hermenêutica. Em nosso ordenamento, as leis Federais n.º 8.137/90 

e 8.212/91 se prestam, também, à função de tornar típicas diversas condutas que se 

considerem na sonegação ao fisco, constituindo, então, sua tipicidade. 

Com a edição da Lei 8.137/90, além da responsabilidade tributária, a 

sonegação foi caracterizada como crime contra a ordem tributária. Em virtude da 

constatação do crime de sonegação fiscal, cabe o pedido de instauração do 

Processo Criminal. 

Neste sentido a ordem tributária constitui bem jurídico fundamental, daí 

merecer a proteção do direito penal. É lamentável, entretanto, que embora tais 

crimes comprometam seriamente o desempenho das funções do Estado e tenha um 

caráter macrossocial, não recebam, por parte da sociedade, o mesmo repúdio dado 

aos crimes comuns contra a vida. 

A criminalização da conduta correspondente ao crime de sonegação fiscal é, 

indubitavelmente, necessária, até mesmo devido à relevância que a arrecadação 



 

constitui para as atividades estatais é, por via de conseqüência, para a sociedade. 

Mas o Estado não pode, contudo, limitar-se em punir o contribuinte de tal crime, mas 

aplicar seus esforços no sentido de reverter a situação em que atualmente se 

encontra. 

 

3.5 Crime de Sonegação Fiscal e a Lei Federal 8.137/90 
 

Desde meados dos anos sessenta que o Estado se preocupou em tipificar 

como crime a sonegação fiscal, mais precisamente em 14 de julho de 1965, foi 

criada a Lei Federal n.º 4.729 que tipifica alguns crimes tributários.  

Hoje, após algumas alterações sofridas anteriormente esta prevalecendo a 

Lei Federal n° 8.137 de 27 de dezembro de 1990, que caracteriza os crimes contra a 

Ordem Tributária e estabelece que, é crime suprimir ou reduzir tributo, ou 

contribuição social e qualquer acessório, quando o contribuinte se enquadrar nas 

seguintes condutas:  

 

• Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 

• Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo 

operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; 

• Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer 

outro documento relativo à operação tributável; 

• Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva 

saber falso ou inexato; 

• Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento 

equivalente, relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço, 

efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. 

 

Em relação a estas condutas os contribuintes poderão sofrer pena de 

reclusão de 2 a 5 anos e multa. 

Da mesma forma, a citada Lei prevê que os contribuintes também serão 

penalizados, quando se enquadrarem nas seguintes condutas:  

 



 

• 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 cobrado; na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 

recolher aos cofres públicos; 

• Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 

descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que 

deveria recolher aos cofres públicos; 

• Exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer 

percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de 

contribuição como incentivo fiscal; 

• Deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal 

ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento; 

• Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao 

sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa 

daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. 

 

No que se refere à penalidade para as citadas condutas, a Lei estabelece 

detenção, de 6 meses a 2 anos e multa que pode alcançar ate 225%, como esta 

previsto para sonegação de imposto de renda. 

 

3.6 Indisponibilidade de Bens para Crime Contra Ordem Tributária 
 

A autoridade fiscal deve remeter o processo fiscal para o Ministério Público, 

para que este obtenha do poder Judiciário a indisponibilidade dos bens dos sócios 

ou de quaisquer outros que tenham contribuído para a ocorrência do ilícito tributário. 

 

3.7 Principais Tipos de Sonegação Contábil/Fiscal do ICMS no Estado 
da Bahia 

             

Em função de alguns fatores como: Alta carga tributária, busca de maiores 

lucros e principalmente falta de punidade, os contribuintes cada vez mais buscam 

diminuir a sua carga tributária, utilizando diversos tipos de metodologias, entre estas, 

está a mais comum que é a sonegação de impostos. A seguir classificaremos alguns 

dos mais variados tipos de sonegação do ICMS que estão sendo utilizados pelos 



 

contribuintes do Estado da Bahia. Para facilitar melhor o entendimento a sonegação 

de ICMS foi separada em dois grupos: 

• Sonegação Contábil/Fiscal 

• Sonegação no Trânsito de Mercadorias 

     

3.7.1 Principais Tipos de Sonegação Contábil/Fiscal 

 
3.7.1.1 Entradas de Mercadorias não Registradas 

 

Caracteriza-se quando há entradas de mercadorias ou bens nas empresas e 

esta operação não é registrada nos livros fiscais, buscando-se omitir a operação 

tanto de entrada quanto de saída ficando a mercadoria sem tributação 

 

3.7.1.2 Compra de Notas Fiscais Frias: 

 

Dar-se quando há lançamentos de notas fiscais frias (Inidôneas) na escrita 

fiscal, no intuito de obter créditos de ICMS que irão diminuir o valor do imposto a ser 

pago pela empresa. 

 

3.7.1.3 Calçamento de Notas 

 

Ocorre quando a empresa emite notas fiscais de venda e não deixam que os 

dados colocados nas primeiras e segundas vias ultrapassem para as demais vias, 

que serão preenchidas posteriormente com valores inferiores aos das primeiras. 

Com isto as empresas buscam-se diminuir a base de cálculo do imposto. 

 

3.7.1.4 Omissão de Lançamentos de Vendas 

 

Ocorrem quando as vendas apesar de estarem registradas nas notas fiscais, 

não são laçadas totalmente no livro de saídas, omitindo o valor real das vendas 

efetuadas e consequentemente diminuindo a base de cálculo do imposto. 

 

3.7.1.5 Falta de Emissão de Notas Fiscais de Saída 

 



 

Caracteriza-se pelo fato da empresa não emitir notas fiscais de venda dos 

seus produtos omitindo assim suas vendas e consequentemente diminuindo também 

a base de cálculo do imposto. 

 

3.7.1.6 Suprimento de Caixa de Origem não Comprovada 

 

Ocorre quando há um ingresso de capital na empresa para suprimento de 

caixa, sem a devida comprovação da sua origem e consequentemente cobrindo uma 

possível falta de receita ocasionada pela omissão de saídas. 

 

3.7.1.7 Pagamentos não Registrados 

 

Dar-se quando as duplicatas e pagamentos não são registrados no livro 

caixa, aumentando assim o saldo devedor do caixa e consequentemente diminuindo 

a necessidade de emissão de notas fiscais de saídas que irão gerar imposto.  

 

3.7.1.8 Deixar de Recolher Tributos de Terceiros 

 

Ocorre quando a legislação atribui a empresa a responsabilidade de reter 

impostos dos seus clientes nas suas vendas e estes impostos não são repassados 

aos cofres públicos. No campo do ICMS isto ocorre quando há comercialização de 

mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária.   

 

3.7.1.9 Sub Faturamento nas Vendas 

 

Ocorre quando os valores constantes nas notas fiscais de vendas, são 

inferiores ao real valor da operação, buscando-se assim diminuir os valores de 

saídas e consequentemente o valor do imposto. 

 

3.7.1.10 Falta de Antecipação do Imposto 

 

Ocorre quando a empresa comercializa produtos sujeito à antecipação 

tributária, e estes recolhimentos não é efetuado não entrada da mercadoria na 

empresa, ficando assim a mercadoria no estoque sem a devida tributação. 



 

3.7.2 Principais Tipos de Sonegação no Trânsito de Mercadorias  

 

3.7.2.1 Valor Nominal Inferior ao Efetivo Valor da Operação 

 

Utilização no documento Fiscal do valor nominal inferior ao efetivo valor da 

operação, diminuindo assim a base de cálculo, e por conseqüência, do imposto. A 

Bahia tem recebido grande quantidade de mercadoria cujo valor declarado de venda 

é inferior ao valor real. Como o ICMS é cobrado sobre o valor constante na nota 

fiscal que ampara a operação, o valor do imposto é reduzido. 

 

3.7.2.2 Reutilização de Nota Fiscal 

 

Utilização de uma mesma nota fiscal para dar trânsito a mais de uma carga. 

Esta prática acontece principalmente quando o trajeto é curto, não há postos fiscais 

ou fiscalização volante. A falta de fiscalização permite que o transportador efetue 

mais de uma viagem utilizando uma mesma nota fiscal. Desta forma, apenas uma 

operação é tributada enquanto as outras cargas não pagam o ICMS devido.         

 

3.7.2.3 Transporte de Mercadoria sem Documentação Fiscal 

 

Em algumas oportunidades as mercadorias são transportadas sem qualquer 

documentação fiscal, contando com as deficiências na fiscalização. Em outras, 

existe a documentação fiscal, mas que não corresponde à carga, seja no valor 

(subfaturamento), seja em relação à quantidade física . 

 

3.7.2.4 Utilização de Notas “Frias” (inidôneas) 

 

É um recurso muito utilizado no transito de mercadorias, chegando a 

“clonagem” de notas fiscais e até mesmo utilizando, de forma fraudulenta, máquinas 

registradoras ou recursos de informática para falsificar autenticação bancária nos 

documentos de arrecadação estadual (DAE).  

 

 

 



 

3.7.2.5 Mercadoria Destinada a Contribuinte Cancelado 

 

Ocorre quando a mercadoria esta destinada a contribuinte que teve sua 

inscrição cancelada pela Secretaria da Fazenda em função de algum 

descumprimento exigido e mesmo assim  continua a comercializar. 

 

3.7.2.6 Meia Nota 

 

Ocorre quando as notas fiscais apresentada aos prepostos do Fisco, não 

cobrem totalmente a carga, omitindo-se assim uma boa parte das mercadorias, que 

consequentemente não serão tributadas. 

 

3.7.2.7 Falta de Baixa em Passes Fiscais: 

 

Caracteriza-se quando a mercadoria apesar de esta transitando no Estado 

da Bahia, ter como destino final na nota fiscal outro Estado, e o preposto fiscal do 

primeiro posto na Bahia emitir um passe para que seja baixado no último posto do 

Estado, fato que não ocorre em decorrência da mercadoria ser comercializada 

dentro do estado, sem a devida tributação.  

 

3.8 Doutrina 
 

Conforme o ensinamento de Noronha (1991, p. 94): crime é “a conduta 

humana que lesa ou expõe a perigo um bem jurídico protegido pela lei penal”. 

Ives Gandra (1995, p. 47) assume posicionamento muito interessante, ao 

afirmar que o legislador, com a intenção de que seja pago o tributo em atraso, 

possibilita ao contribuinte a possibilidade de pagar com redução da multa, e, ao 

mesmo tempo, tal pagamento configura confissão do crime, de modo que o 

contribuinte praticamente não mais terá defendido possível. Devido a tais fatos, 

considera o ilustre jurista que o legislador age com falta de lógica assumindo tal 

postura, deixando o intérprete em difícil situação. 

Isso posto, assume a seguinte posição: 

 



 

Entendo, pois, para não passar mais uma vez o atestado de 

incoerência do legislador tributário e salvar sua reputação, que o 

pagamento efetuado com redução de multa e desistência da 

impugnação extingue, por conseqüência, a punibilidade penal. 

 

No entendimento de Krause (2002, p. 1): 

O crime de sonegação fiscal, contudo, embora seja a matriz dos desacertos 

comuns da sociedade, é um delito socialmente aceito, talvez, porque, ao seu redor, 

não se veja uma possa de sangue, ou talvez, porque suas vítimas sejam difusas e 

não possam ser entrevistadas às lágrimas para o noticiário televisivo. Mas as vítimas 

existem e, em última análise, somos todos nós, a população como um todo, que 

sofremos com a sonegação fiscal para benefício de uns poucos infratores. 

Primeiro temos de considerar que a sonegação fiscal é um crime que 

desestabiliza o conceito básico de orçamento (receita/despesa), espinha dorsal da 

administração pública, pois o Estado não gera recursos, somente os administra. Ao 

frustrar a receita, inviabiliza as despesas e desorganiza a atividade. E note-se que, 

ao locupletar-se, o sonegador desestabiliza o próprio mercado, então impelido a 

optar entre copiar a mesma atitude, ou ficar em clara desvantagem em relação ao 

concorrente. 

Segundo Bianconi (2003, p. 1): 

 
O fato de o fisco lavrar um auto de infração por determinada atitude 

do contribuinte e remeter cópia ao Ministério Público para que este 

ofereça denúncia não é suficiente para que seja aplicada uma 

punição ao contribuinte. Para que seja configurado crime contra a 

ordem tributária, faz-se necessária à existência de materialidade 

sobre o referido crime, também é preciso que haja dolo, ou seja, a 

intenção, além de que não estejam presentes causas excludentes da 

ilicitude do ato. 

 

Como vimos acima Bianconi (2003, p. 1), defende que para caracterizar o 

crime de ordem tributária é necessário constituir materialidade que venha a 

comprovar a verdadeira intenção do dolo. Mas na Lei até o simples fato de omissão 

de informações solicitadas pelo fisco, caracteriza objeto para enquadrar o 

contribuinte neste crime. 



 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

A Falta de informação e de conhecimento por parte das pessoas, a 

resistência e a indiferença de alguns contribuintes levou o trabalho a privilegiar 

instrumentos como pesquisa e questionário. As questões contidas no questionário 

foram apresentadas de forma a contribuir para evidenciar o quanto é preocupante a 

incidência do crime de sonegação fiscal, no tocante a aplicabilidade da pena como 

fator determinante à solução para a redução da incidência deste crime. 

Nos quadros a seguir estão demonstrados os resultados para verificação de 

algumas hipóteses apresentadas como ponto de partida para o desencadeamento 

do trabalho de pesquisa. Para a realização do trabalho, o universo de entrevistados 

consistiu em 30 profissionais do Grupo Fisco da Secretaria da Fazenda do Estado 

da Bahia/SEFAZ, envolvidos em atividades relacionadas à área de tributação. 

 

4.1 Apresentação dos Resultados do Questionário Aplicado no Estudo  
 

 Na primeira questão do total de entrevistados, 53,33% responderam que a 

sonegação no Brasil é considerada muito alta, enquanto que 46,67% acham que a 

sonegação é alta, o que nos demonstra que o próprio fisco reconhece que a 

sonegação é muito alta. (Quadro 4.1.1). 

 
Quadro 4.1.1– Na sua avaliação, como você classificaria a sonegação no Brasil? 
 

% 
Muito alta 53,33 
Alta 46,67 
Muito baixa 0 
Baixa 0 
Não tem Parâmetros para Opinar 0 
Fonte: Questionário (Elaboração própria) 
 

A Segunda questão está relacionada com os principais aspectos que mais 

concorrem para o contribuinte sonegar impostos, como podemos ver no quadro 

4.1.2, que o item, falta de punidade estar indicado entre os maiores causadores da 

sonegação, como também a alta carga tributária atingiu índice considerável.   



 

Quadro 4.1.2 – O que mais contribui para o contribuinte brasileiro sonegar impostos? 
Atribua o grau de importância de 1= menor a 5= maior cada uma 
das sugestões abaixo para: 

 
 Grau de importância % 
 1 2 3 4 5 
A alta carga tributária 3,34 13,33 20 20 43,33
Ineficiência da fiscalização  13,33 40 16,66 30,01 0
Má aplicação das receitas públicas 0 6,67 23,33 20 50
Falta de punidade 6,66 0 13,33 36,66 43,35
Falta de programas de educação tributária  3,33 6,66 33,33 40 46,68
Fonte: Questionário (Elaboração própria) 
 
 

Perguntados se conheciam a lei Federal 8.137 de 27 de dezembro de 1990, 

que define os crimes contra a ordem econômica e tributária, onde prevê multa e 

reclusão de 2 a 5 anos, responderam: SIM – 80%; NÃO – 20% o que demonstra que 

o Fisco do Estado da Bahia, tem conhecimento que sonegar é crime. (Quadro 4.1.3). 

 
Quadro 4.1.3 – Você conhece a lei n.º 8.137 de 27.12.90, que define os crimes 

contra a ordem  econômica e tributária, onde prevê multa e 
reclusão de 2 a 5 anos 

 
% 

SIM 80 
NÃO 20 
Fonte: Questionário (Elaboração própria) 
 
 

Quando perguntados se já tinham tomado conhecimento de alguém que já 

foi penalizado por esta lei, observou – se o seguinte resultado: 26,67% já tinham 

tomado conhecimento de alguém que já foi penalizado pela citada lei, enquanto que 

73,33% não tinham tomado conhecimento de alguém que já foi penalizado, o que 

demonstra que a citada Lei não vem sendo utilizada. (Quadro 4.1.4). 

 

Quadro 4.1.4 – Você já tomou conhecimento de alguém que já foi penalizado por 
esta lei 

 
% 

SIM 26,67 
NÃO 73,33 
  Fonte: Questionário (Elaboração própria) 

 



 

Quando perguntados se a lei fosse aplicada com maior rigor, haveria 

diminuição na sonegação, 90% responderam que sim e 10% que não haveria 

diminuição da sonegação, índice que deixa claro que o Fisco do Estado da Bahia 

precisa apenas ser estimulado a utilizar esta Lei.  (Quadro 4.1.5). 

 

Quadro 4.1.5 – Na sua opinião, se esta lei fosse aplicada com maior rigor, haveria 
diminuição da sonegação 

 
% 

SIM 90 
NÃO 10 
Fonte: Questionário (Elaboração própria) 
 
 

Perguntados se a criação de um programa de educação tributária mais 

eficiente e mais atuante poderia diminuir o índice de sonegação na Brasil, os 

entrevistados responderam que diminuiria o índice de sonegação, 80%; não 

diminuiria, 20%. Fato que não pode ser desprestigiado, pois com maior instrução 

haverá maior cidadania e pagar imposto faz parte das obrigações de um cidadão. 

(Quadro 4.1.6). 

 

Quadro 4.1.6 – Você acha que um programa de educação tributária mais eficiente e 
mais atuante poderia diminuir o índice de sonegação no Brasil 

 
   % 

SIM 80 
NÃO 20 
Fonte: Questionário (Elaboração própria) 
 

4.2. Discussão Geral do Estudo 
 

Sabemos que carga tributária em nosso país é realmente alta, fator que 

eleva muito os custos operacionais de uma empresa que para tentar diminuir esta 

carga, procuram diversos meios lícitos e ilícitos na tentativa de aumentar seus 

lucros, entre estes meios, esta a sonegação de impostos, fator que se não for visto  

como crime e como tal penalizado, poderá chegar a índices preocupantes, como 

está demonstrado na segunda questão (Quadro 4.1.2), onde um grande percentual 



 

de entrevistados marcaram falta de punidade como uma das principais causas da 

sonegação. 

Apesar da terceira questão (Quadro 4.1.3) apresentar que 80% dos 

entrevistados conhecem a Lei Federal n.º 8.190/90, na quarta questão (Quadro4.1.4) 

apenas 26,67% já tomou conhecimento de alguém que foi penalizado por esta Lei, 

mesmo lembrando que os entrevistados são prepostos fiscais que atuam 

diretamente na área tributária. 

Quando perguntados, se a Lei 8.137/90 fosse aplicada com maior rigor, se 

haveria diminuição na sonegação, (Quadro4.1.5), 90% responderam que sim, 

percentual que demonstra que os representantes do Fisco acham que o resultado de 

uma maior atuação por parte da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia junto ao 

Ministério Público seria de grande valia para melhorar os recursos do seu Estado. 

Na questão, onde se pergunta sobre a importância de programas de 

educação tributária, vimos que a maioria absoluta acha que haveria diminuição do 

índice de sonegação, o que revela que o fisco do Estado da bahia não tem apenas a 

concepção de que o estado deva inibir a sonegação só através da fiscalização e 

punição, mas também demonstrando e educando sobre importância que os impostos 

têm para a sociedade. 

Do todo analisado neste estudo, em relação ao que dispõe a Lei Federal n.º  

8.137, de 27 de Dezembro de 1990, no que se refere aos crimes contra a ordem 

econômica e tributária, constatamos que a pena aplicada (reclusão de dois a cinco 

anos, e multa; detenção de seis meses a dois anos e multa) para o crime de 

sonegação fiscal, por si só, não seria a solução para acabar com estes crimes, mas 

inibiria os contribuintes, vez que os mesmos temeriam as penalidades da mesma. 

Muito embora a Lei n.º 8.137/90 prevê pena para o crime de Sonegação 

Fiscal, no Estado da Bahia, o que se observa é que o citado diploma Legal não tem 

sido aplicado com maior veemência, pois se assim o fosse, certamente teríamos 

uma diminuição nos índices de sonegação e conseqüentemente um aumento 

substancial da arrecadação do ICMS, que, por sua vez, representa a maior porção 

da receita corrente do Estado da Bahia. O prejuízo causado ao Estado, via 

sonegação de ICMS assume proporções muito altas. 

Sabemos que no Brasil o fato de sonegar imposto é um grande estimulador 

para diminuição dos custos e esta pratica é bastante usada por grande parte dos 

contribuintes. Na Bahia este comportamento não difere dos demais Estados. A 



 

Figura 4.2.1 a seguir, demonstra o número de autos de infração lavrados pelos 

Agentes do Fisco do Estado da Bahia, no período de 2002 a Julho de 2004. 
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Figura 4.2.1 – Autos de Infração lavrados pelos Auditores Fiscais do Estado da 
Bahia no período de 2002 a Julho de 2004       

Fonte: INFIP/SEFAZ/BA 

 

Como podemos ver, a figura 4.2.1 nos mostra que o número de autos de 

infração lavrados por ano no Estado da Bahia, é consideravelmente alto. Autos 

estes, lavrados em função das mais variadas formas de sonegação e que se não 

lavrados, haveria uma grande perda de arrecadação para os cofres públicos.  

A Figura 4.2.2 a seguir demonstra o número de denúncias feitas pela 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia ao Ministério Público para constituir 

processo crime, nos mesmos anos da Figura anterior ou seja, 2002 a Julho de 2004. 
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Figura 4.2.2 – Denúncias encaminhadas ao Ministério Público pela SEFAZ/BA no 

período de 2002 à Julho 2004. 
Fonte: INFIP/SEFAZ/BA 

 



 

Fica claro na Figura 4.2.2, que o número de denúncias feitas ao Ministério 

Público por ano no Estado da Bahia é muito pequeno, principalmente se 

relacionarmos com o numero de altos lavrados encontraremos uma relação total de 

menos de 0,5% como mostra o Quadro 4.2.1. Um percentual que não vem a 

intimidar nenhum contribuinte Baiano no sentido de ser incriminado por sonegação 

fiscal.   

 

Quadro 4.2.1 – Relação de Autos de Infração Lavrados verso Denúncias 
encaminhadas ao Ministério Público pela SEFAZ/BA no período 
de 2002 a Jul./2004 

  
Período Autos Lavrados Denúncias efetuadas ao Ministério Público % 

2002 25.749 28 0,1
2003 31.101 37 0,1
Jul/2004 14.663 50 0,3
TOTAL 71.513 115 0,5
Fonte: INFIP/SEFAZ (ELABORAÇÃO PRÓPRIA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. CONCLUSÃO 
 
 

É inegável que hoje no Brasil e também na Bahia a carga tributária abrange 

índices que não podemos desconsiderá-los, pois estes podem chegar a 40% dos 

custos operacionais de uma empresa. Em função desta carga os contribuintes 

procuram todos os meios para diminuí-las até chegando em casos de não se 

importar se estes sejam lícitos ou ilícitos. 

È necessário que haja por parte dos governantes uma preocupação no 

sentido de garantir sempre maiores receitas, para que se possa melhor administrar e 

atender as necessidades sociais e de investimentos do Estado.  

Entendemos que alguns fatores podem contribuir para diminuição da 

sonegação fiscal como: Programas de educação tributária, diminuição da carga 

tributária entre outros.  Mas não podemos omitir que só através destes meios 

chegaremos a baixos índices de sonegação. É importante que fisco tenha muita 

eficiência, buscando cada vez mais diminuir esta prática tão atraente. Dentro desta 

eficiência está a de autuar os contribuintes infratores e através destes autos formar 

denúncia ao Ministério Público para que seja constituído o processo criminal. 

No Estado da Bahia este comportamento ainda não esta sendo administrado 

em proporções consideráveis, vez que no Quadro 4.2.1 apresentado na discussão, 

fica claro que o número de denúncias é muito pequeno para o número de autos 

lavrados. 

È importante salientar que a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia esta 

implantando um projeto onde serão desenvolvidas ações concernentes ao crime 

contra ordem tributária junto ao ministério público, buscando uma maior interação 

entre estes órgãos, objetivando uma melhor maximização destas atividades. 

Em virtude da prática desmesurada de ações fraudulentas e porque não 

dizer criminosas, espera-se que os órgãos competentes possam cada vez mais 

adotar medidas coercitivas e inibidoras destas ações, dando ênfase a correta 

aplicação do que dispõe a Lei 8.137/90, que prevê os crimes contra ordem tributária. 

Daí a hipótese levantada neste estudo, de que a aplicabilidade com maior 

rigor da pena para o crime contra ordem tributária no âmbito do ICMS no Estado da 

Bahia, torna-se parcialmente válida, uma vez que o estudo demonstra, mais 



 

especificamente o Quadro 4.2.1, que a falta de punidade, a alta carga tributária e 

falta de programas educacionais, são fatores que mais contribuem para a 

sonegação fiscal. Mas como sabemos, às vezes é necessário que se tenha bastante 

pulso para diminuição de uma prática criminosa e no caso da sonegação fiscal a 

aplicabilidade da Lei Federal 8.137/90, iria de maneira punitiva e exemplificativa, 

inibir este comportamento tão atraente da sonegação. 

Por fim, espera-se que este estudo possa contribuir na construção de outros 

trabalhos relacionados ao tema, assim como, servir de referência para o Estado da 

Bahia na implantação de estratégias de redução da sonegação fiscal no âmbito do 

ICMS, aumentado cada vez mais o número de denúncias dirigidas ao Ministério 

Publico.   
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APÊNDICE 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 

 
Pós-Graduandos: Geilson Felix de Souza                          
gfsouza@sefaz.ba.gov.br
         Jorge Washington Novato Bomfim      
jbomfim@sefaz.ba.gov.br
 
Pesquisa: A sonegação Fiscal : Aplicabilidade da pena para o crime de sonegação 
fiscal. 
Público-Alvo: Funcionários do grupo fisco da Secretaria da Fazenda do Estado da 
Bahia/ SEFAZ  
 
 
Data de recebimento: ____/____/2004 
Data de resposta:       ____/____/2004 
 
 
Caro Colega, 
 
O objetivo deste questionário, elaborado pelos pós-graduandos supracitados, do 
curso de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade 
Federal da Bahia, com concentração em Administração Fazendária, é obter 
subsídios para o trabalho acadêmico de fim de curso. 
Os resultados desta pesquisa serão compilados e apresentados de maneira a bem 
delinear a aplicabilidade da pena para o crime de sonegação fiscal, como fator 
determinante à solução para a redução da incidência deste crime. 
Solicitamos que, com base na sua experiência atual ou anterior, bem como em seus 
conhecimentos teóricos e/ou práticos, no exercício das atividades de fiscalização 
tributárias, responda às perguntas que se seguem. 
Desde já, agradecemos o seu apoio no preenchimento deste questionário. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Geilson Felix de Souza 
Jorge Washington Novato Bomfim 
Pós-Graduandos do Curso de Administração Fazendária  
Contrato UFBA/SEFAZ 
 
 
Prof°. João Vicente da Costa Neto 
Orientador 

mailto:gfsouza@sefaz.ba.gov.br
mailto:jbomfim@sefaz.ba.gov.br


 

1. Na sua avaliação, como você classificaria a sonegação no Brasil? 
 

 Muito Alta 
 Alta 
 Muito Baixa 
 Baixa 
 Não tem parâmetros para opinar 

 
2. O que mais contribui para o contribuinte brasileiro sonegar impostos? 

 
Atribua o grau de importância de 1=menor  a  5=maior  para cada uma das 
sugestões abaixo: 

 
 1 2 3 4 5 
A alta carga tributária      
Ineficiência da Fiscalização      
Má aplicação das receitas públicas      
Falta de Punidade      
Falta de programa de educação tributária      

 
      

3. Você conhece a lei  8.l37/27.12.90, que define os crimes contra a ordem                 
econômica tributária,  onde prevê multa e reclusão de 2 a 5 anos? 
 

 SIM 
 NÃO 

 
4. Você já tomou conhecimento de alguém que já  foi penalizado pôr esta lei? 

 
 SIM 
 NÃO 

 
5. Na sua opinião se esta lei fosse aplicada com maior rigor, haveria  
diminuição na sonegação ? 

 
 SIM 
 NÃO 

 
 

6. Você acha que um programa de educação tributária mais eficiente e mais 
atuante poderia diminuir o índice de sonegação no Brasil ? 
 

 SIM 
 NÃO 
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