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OS CRIMES FISCAIS E O REFIS
MODOS PARA DIMINUIR A EVASÃO FISCAL

 Adriano da Nobrega Silva

INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como propósito apresentar um histórico do
Programa de Recuperação Fiscal (Refis), bem assim o impacto de tal programa com os chamados
crimes contra a Ordem Tributária.

O CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL

Uma das formas encontradas pelo Fisco para estimular os contribuintes a
cumprir com suas obrigações tributárias é a tipificação penal dessas condutas, ou seja, a
instituição dos chamados crimes de sonegação fiscal.

No Brasil, a instituição de tal delito deu com o advento da Lei nº 4.729,
de 14 de julho de 1965, a qual estabeleceu:

Art. 1º Constitui crime de sonegação fiscal:
I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que

deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a
intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e
quaisquer adicionais devidos por lei;

II - inserir elementos inexatos ou omitir, rendimentos ou operações de qualquer
natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de
exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública;
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III - alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis com
o propósito de fraudar a Fazenda Pública;

IV - fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as,
com o objetivo de obter dedução de tributos devidos à Fazenda Pública, sem prejuízo
das sanções administrativas cabíveis.

Pena: Detenção, de seis meses a dois anos, e multa de duas a cinco vêzes o valor
do tributo.

Tendo em vista que a prática de sonegação fiscal não constitui, per se, um
risco para a sociedade, na mesma lei, o legislador estabeleceu que, para criminosos primários, a
pena seria reduzida a multa equivalente a dez vezes o valor do tributo.

Além disso, previu a extinção da punibilidade na hipótese em que o
agente viesse a promover o recolhimento do tributo devido, antes de ter início, na esfera
administrativa, a ação fiscal própria.

Essa lei foi elaborada quando da vigência da Constituição Federal de
1946, a qual poucas disposições trazia em matéria de limitações ao poder de tributar:

a) vedação à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios de
estabelecer limitações ao tráfego de qualquer natureza por meio de tributos interestaduais ou
intermunicipais, ressalvada a cobrança de taxas, inclusive pedágio, destinada exclusivamente à
indenização das despesas de construção, conservação e melhoramento de estradas;

b) a chamada imunidade recíproca, consistente na vedação lançar
impostos sobre bens, rendas e serviços uns dos outros, sem prejuízo da tributação dos serviços
públicos concedidos;

c) a imunidade de templos de qualquer culto bens e serviços de Partidos
Políticos, instituições de educação e de assistência social, desde que as suas rendas fossem
aplicadas integralmente no País para os respectivos fins;

d) a imunidade do papel destinado exclusivamente à impressão de
jornais, periódicos e livros.

e) a proibição aos Estados, DF e Municípios de estabelecer diferença
tributária, em razão da procedência, entre bens de qualquer natureza; e
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f) a vedação de instituição de impostos sobre direitos de autor, bem
como sobre a remuneração de professores e jornalistas.

OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

Com o advento da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, introduziu-
se no ordenamento jurídico pátrio a chamada Lei de Crimes contra a Ordem Tributária. Tal
diploma legal definiu os crimes praticados pelos contribuintes ou responsáveis pelo cumprimento
de obrigações tributárias, bem assim crimes praticados pelos agentes do fisco no exercício de seus
misteres.

Tal lei suscitou, de pronto, o seguinte questionamento: o diploma
punitivo anterior, a Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, estaria revogado?

Numa análise superficial, a resposta a essa indagação seria afirmativa, por
ter sido a matéria inteiramente regulada pelo novo diploma. Entretanto, alguns atos legislativos
surgidos após o advento daquela lei sugerem resposta em sentido contrário.

Com efeito, o Decreto nº 982, de 12 de novembro de 1993, obriga os
auditores-fiscais do Tesouro Nacional, atualmente denominados auditores-fiscais da Receita
Federal por força de medida provisória, a representar sempre que apurarem ilícitos que
configurem sonegação fiscal (com fundamento na Lei nº 4.729, de 1965) e crime contra a ordem
tributária (com fundamento na Lei nº 8.137, de 1990).

No mesmo sentido, o artigo 98 da Lei nº 8.383, de 20 de dezembro de
1991, revogou a possibilidade de extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo antes do
recebimento da denúncia e, ao fazê-lo, também se referiu à Lei nº 4.729, de 1965.

Quando da instituição do Imposto Provisório sobre a Movimentação
Financeira de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – IPMF – a Lei Complementar nº 77, de
13 de julho de 1993, também se referiu a delito de sonegação fiscal (expressão utilizada
unicamente pela lei antiga) e a crime contra a ordem tributária (expressão introduzida pela lei
nova).

Do mesmo modo, a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, em seu
art. 34, ao regular a extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, também se refere à Lei
nº 4.729, de 1965.

Tal lei consiste em mais uma quebra, do princípio da subsidiariedade do
direito penal, na medida em que este deva apenas tutelar os bens jurídicos considerados essenciais
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para o convívio comum1. Isso porque o único objetivo buscado pelo Estado com a edição de leis
tipificando delitos fiscais só pode ser o de minimizar eventuais déficits na arrecadação em função
da evasão fiscal – a prática de atos ilícitos tendentes a ocultar o fato gerador ocorrido, ou a
diminuir ilicitamente o impacto econômico do tributo.

Nota-se, então, que a criminalização de condutas atentatórias contra a
ordem tributária teria uma dupla finalidade: desestimular  a prática de tais infrações – caráter de
prevenção geral – e reprimir aqueles que as pratiquem – caráter retributivo.

Entretanto, pode-se entender que a tipificação de delitos fiscais com o
intuito de coibir o não-pagamento doloso de tributo atenta contra o princípio constante no art.
5º, inc. LXVII, da Constituição Federal segundo o qual ninguém será preso por dívida.

Duas correntes se apresentam para afastar essa interpretação. A primeira
defende que a dívida referida no texto constitucional é obrigação de direito privado, enquanto a
obrigação tributária principal seria relação jurídica de direito público, não se confundindo,
portanto, com dívida.

Esse é o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça:

“SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3ª Turma. Ementa: Penal.
Sonegação fiscal. IPI. Prisão por dívida. Exclusão. I – A garantia constitucional da
prisão por dívida decorre do inadimplemento da relação obrigacional situada no campo
do Direito Privado. Já a sonegação fiscal situa-se no campo do Direito Público,
alcançando seu objeto a própria política econômica, afetando o patrimônio público,
repercutindo na arrecadação, com reflexo nas atividades do Estado, consoante
abalizada orientação doutrinária. II – Apelação improvida. Decisão unânime.
Apelação Criminal nº 96.01.04926-6 – MG. Relator: Fernando Gonçalves. Data
do julgamento: 15.06.1996. DJ de 19.08.1996”.

A outra corrente afirma não ser este o objetivo da lei, punindo-se não a
falta de pagamento de tributo, mas sim os meios empregados para tanto.

Se não fosse o fim buscado pelo legislador impedir a evasão fiscal, como
justificar a extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo antes do recebimento da denúncia
prevista no art. 34 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995?

                                                                
1 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro : Parte
Geral. 2ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 9 e 10.
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A fim de não atribuir ao dispositivo a mácula da inconstitucionalidade,
no entendimento dos que defendem que o vocábulo dívida contido no texto constitucional
abrange inclusive obrigações de direito público, a única solução razoável seria a de supor que a
extinção da punibilidade prevista neste dispositivo nada tem a ver com o delito praticado,
desviando-se portanto de seus regulares fins.

Ainda que se entenda que a tipificação de crimes tributários com o
intuito de diminuir a evasão fiscal seja constitucional, as referidas leis podem não ter o efeito
desejado, na medida em que os contribuintes acreditem que ficarão impunes, o que pode decorrer
de diversos fatores, dentre eles:

a) a notória quantidade de recursos e medidas protelatórias existentes no
direito brasileiro, os quais acabam por inviabilizar ou tornar ínfima a punição cabível;

b)a dificuldade na comprovação da prática dos referidos crimes, o que
apenas é simples em casos de falsificação de documentos fiscais; e

c) a dificuldade na interpretação e aplicação dos dispositivos penais
mencionados.

A Lei de Crimes contra a Ordem Tributária prevê as seguintes condutas
típicas:

Art. 1º Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo,
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I – omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou

omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III – falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou

qualquer outro documento relativo à operação tributável;
IV – elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou

deva saber falso ou inexato;
V – negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento

equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.

Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo
de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor
complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência,
caracteriza a infração prevista no inciso V.
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Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:
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;
II - 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;

III - 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;

IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo
fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;

V - 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.

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

O aplicador da Lei de Crimes contra a Ordem Tributária encontra
diversos questionamentos ao realizar seu mister. E isso pelo fato de a citada lei ser pródiga na
utilização de conceitos normativos na construção de seus tipos.

Conceitos normativos, no dizer de Paulo José da Costa Jr., amparando-se
em Karl Engisch, são:

“... aqueles que, contrariamente aos conceitos descritivos, visam dados que não
são simplesmente perceptíveis pelos sentidos ou percepcionáveis, mas que só em conexão
com o mundo das normas se tornam representáveis e compreensíveis. Os conceitos
descritivos de ‘homem’, ‘morte’ e ‘escuridão’ são simples conceitos da experiência mesmo
quando determinados a partir da norma jurídica. Pelo contrário, dizer que uma coisa
é ‘alheia’ e pode ser objeto de furto, abuso de confiança ou dano patrimonial significa
que ela pertence a outrem. Por conseguinte, pressupõe-se aqui o regime de propriedade
do Direito Civil, como complexo de normas.”2

E prossegue:

“... se a norma penal tributária, para tipificar uma conduta, se utiliza de
conceitos normativos hauridos do Direito Tributário, é esta disciplina que deverá
ser consultada para precisar o alcance da norma. Em suma, é o Direito Tributário
que deverá explicitar e definir o que é ‘tributo’, ‘contribuição social’ ou ‘ sujeito passivo
de obrigação’...

                                                                
2  COSTA JR., Paulo José da; DENARI, Zelmo. Infrações tributárias e delitos fiscais. 3ª ed. revista.
São Paulo: Saraiva, 1998, p. 109.
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A utilização de ‘conceitos normativos’ traz notáveis conseqüências na ordem
jurídica penal. A principal delas diz respeito à possibilidade de prefirguração de ‘erros
de tipo’ e de ‘erros de proibição’, o que significa aumento dos respectivos índices de
incidência.”3

O aplicador da lei penal deve buscar os conceitos nas leis tributárias, as
quais, por sua vez, geram, muitas das vezes, maior confusão, inclusive pelo grande número de
normas existentes. A esse respeito, aliás, recente estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento
Tributário4 dá conta de que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, foram
editadas 3.315.047 normas tributárias e, apenas para se ficar nas normas federais, o número chega
a 127.338.

O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS)

Tendo em vista a pequena repercussão das leis de crimes tributários para
impedir a evasão fiscal5, com a edição da Medida Provisória nº 1.923, de 6 de outubro de 1999,
foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de parcelamento, em condições
extremamente favorecidas, de débitos tributários.

Programa de Recuperação Fiscal abrangia débitos de pessoas jurídicas,
relativos a tributos e contribuições, administrados pela Secretaria da Receita Federal e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com vencimento até 29 de fevereiro de 2000,
constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade
suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de valores retidos.

Mediante a formalização da opção da pessoa jurídica pelo ingresso no
Refis, todos os débitos existentes em nome da pessoa jurídica, na condição de contribuinte ou
responsável, constituídos ou não, inclusive os acréscimos legais relativos a multa, de mora ou de
ofício, a juros moratórios e demais encargos, determinados nos termos da legislação vigente à
época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, seriam consolidados.

                                                                
3 COSTA JR., Paulo José da; DENARI, Zelmo. op. cit., p. 109 e 110 passim.
4 Disponível em <http://www.ibpt.org.br/arquivos/estudos/QUANTIDADE_DE_NORMAS_-_16_
ANOS_ DA _CF_1988.pdf> acesso em 4 jan 2005.
5 Lembra-se aqui que a própria Lei nº 8.137, de 1990, previu a extinção da punibilidade no caso de
pagamento antes do recebimento da denúncia. Ainda que esse dispositivo tenha sido revogado pela Lei nº
8.383, de 1991, a Lei nº 9.249, de 1995, voltou a introduzi-lo no ordenamento jurídico brasileiro.
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Sobre os débitos consolidados, incide a Taxa de Juros de Longo Prazo6,
ao passo que sobre os débitos tributários usuais incide a taxa Selic, o que, em si, já foi um grande
benefício econômico pela diferença entre as duas taxas, conforme se pode notar na tabela
seguinte:

2000 2001 2002 2003 2004
TJLP 10,75 9,50 9,88 11,50 9,81
SELIC 16,19 16,08 17,66 21,16 15,14

Além disso, os débitos seriam pagos em função da receita bruta da
empresa no mês imediatamente anterior ao do ingresso no Programa, como segue:

a) 0,3% (três décimos por cento), no caso de pessoa jurídica optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples e de entidade imune ou isenta por finalidade ou objeto;

b) 0,6% (seis décimos por cento), no caso de pessoa jurídica submetida
ao regime de tributação com base no lucro presumido;

c) 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), no caso de pessoa jurídica
submetida ao regime de tributação com base no lucro real, relativamente às receitas decorrentes
das atividades comerciais, industriais, médico-hospitalares, de transporte, de ensino e de
construção civil;

d) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), nos demais casos.

Um dos problemas do Refis é que não estabeleceu um prazo máximo
para o pagamento dessas dívidas, o que possibilitou que alguns contribuintes parcelassem suas
dívidas em mais de cem anos.

Outro benefício digno de nota é a possibilidade de compensação de
créditos, próprios ou de terceiros, relativos a tributo ou contribuição incluído no Refis, com as
multas e juros devidos pelo contribuinte, bem como a possibilidade de utilização de prejuízo fiscal
e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, próprios ou de
terceiros, para quitação destes débitos de multas e juros.

                                                                
6 A Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP é o custo básico dos financiamentos concedidos pelo BNDES.
Ela tem um período de vigência de um trimestre-calendário e é calculada a partir da meta de inflação
calculada pro rata para os doze meses seguintes ao primeiro mês de vigência da taxa, inclusive, baseada nas
metas anuais fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, bem como de um prêmio de risco.
Para efeito de comparação com a Selic, utilizou-se a média aritmética simples das quatro taxas fixadas para
os trimestres de cada ano-calendário.
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Por fim, a Lei suspendeu a pretensão punitiva do Estado, referente aos
crimes contra a ordem tributária, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o
agente dos aludidos crimes estiver incluída no Refis, ou aos parcelamentos alternativos, desde que
a inclusão no referido Programa tivesse ocorrido antes do recebimento da denúncia criminal.

A Lei também possibilitou a suspensão da pretensão punitiva no caso de
adoção de programas de recuperação fiscal pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios.

A punibilidade seria extinta quando a pessoa jurídica relacionada com o
agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais,
inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento antes do recebimento
da denúncia criminal.

A pessoa jurídica que ingressasse no Programa teria os seguintes ônus:

I – confissão irrevogável e irretratável dos débitos consolidados;

II – autorização de acesso irrestrito, pela Secretaria da Receita Federal, às
informações relativas à sua movimentação financeira, ocorrida a partir da data de opção pelo
Refis;

III – acompanhamento fiscal específico, com fornecimento periódico,
em meio magnético, de dados, inclusive os indiciários de receitas;

IV – aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas;

V – cumprimento regular das obrigações para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS e para com o ITR;

VI – pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem assim
dos tributos e das contribuições com vencimento posterior a 29 de fevereiro de 2000;

VII – tributação com base no lucro presumido durante o período em que
a pessoa jurídica estiver sujeita ao Refis.

A pessoa jurídica estaria sujeita a exclusão do Programa nos seguintes
casos:

I – inobservância de qualquer das exigências supra;
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II – inadimplência, por três meses consecutivos ou seis meses alternados,
o que primeiro ocorrer, relativamente a qualquer dos tributos e das contribuições abrangidos pelo
Refis, inclusive os com vencimento após 29 de fevereiro de 2000;

III – constatação, caracterizada por lançamento de ofício, de débito
correspondente a tributo ou contribuição abrangidos pelo Refis e não incluídos na consolidação
dos débitos, salvo se integralmente pago no prazo de trinta dias, contado da ciência do
lançamento ou da decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial;

IV – compensação ou utilização indevida de créditos, prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para liquidação de multas e juros de tributos incluídos no Refis;

V – decretação de falência, extinção, pela liquidação, ou cisão da pessoa
jurídica;

VI – concessão de medida cautelar fiscal;

VII – prática de qualquer procedimento tendente a subtrair receita da
optante, mediante simulação de ato;

VIII – declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica;

IX – decisão definitiva, na esfera judicial, total ou parcialmente
desfavorável à pessoa jurídica, relativa a débito com exigibilidade suspensa anterior ao ingresso no
Programa e não incluído no Refis, salvo se integralmente pago no prazo de trinta dias, contado da
ciência da referida decisão;

X – arbitramento do lucro da pessoa jurídica, nos casos de determinação
da base de cálculo do imposto de renda por critério diferente do da receita bruta;

XI – suspensão de suas atividades relativas a seu objeto social ou não
auferimento de receita bruta por nove meses consecutivos.

Alternativamente a Lei possibilitou dois parcelamentos alternativos. Pelo
primeiro, a pessoa jurídica poderia pagar seus débitos, em até sessenta parcelas mensais, iguais e
sucessivas. Pelo segundo, ela poderia parcelar, perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
inclusive os débitos não tributários inscritos em dívida ativa, com vencimento até 29 de fevereiro
de 2000, em até sessenta parcelas mensais, iguais e sucessivas.
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Essas obrigações, especialmente o acesso do Fisco aos dados bancários e
a tributação com base no lucro presumido, foram consideradas muito gravosas para muitos
contribuintes. Por essa razão, já em 2002, em decorrência de negociações, houve a edição da
Medida Provisória nº 38, de 14 de maio, a qual, contudo, acabou perdendo a eficácia por não ter
sido convertida em lei no prazo constitucional.

No mesmo ano, com a edição da Medida Provisória nº 66, de 29 de
agosto, houve previsão reabertura de prazo para ingresso no Refis. O referido dispositivo,
contudo, foi vetado tendo em vista que, conforme as razões do veto, a grande massa de excluídos
não trouxe qualquer impacto na arrecadação mensal do Programa, quando nele estavam.

O NOVO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS

No decorrer das discussões da Medida Provisória nº 107, de 10 de
fevereiro de 2003, entendeu-se necessário editar um novo programa de parcelamento de dívidas,
o que foi realizado quando da conversão da referida Medida Provisória na Lei nº 10.684, de 30 de
maio de 2003.

Pela Lei, podem ser parcelados:

a) débitos que ainda não tenham sido objeto de lançamento, sendo
necessário que o contribuinte os confesse de forma irretratável e irrevogável;

b) débitos inscritos ou não em Dívida Ativa, mesmo que já se encontrem
em fase de execução fiscal;

c) débitos que já tenham sido objeto de parcelamento anterior que não se
encontre integralmente quitado, mesmo se cancelado por falta de pagamento7.

Os débitos junto ao INSS serão objeto de acordo para pagamento em
parcelamento alternativo, cujo prazo é de até cento e oitenta meses.

O débito objeto do parcelamento será consolidado no mês do pedido e
será dividido pelo número de prestações, sendo que o montante de cada parcela mensal não
poderá ser inferior a um inteiro e cinco décimos por cento8 da receita bruta auferida, pela pessoa

                                                                
7 Esse dispositivo alcança, inclusive, os débitos incluídos no Programa de Recuperação Fiscal (Refis) ou no
Parcelamento alternativo ao Refis, sendo que a opção do contribuinte importa em desistência definitiva do
parcelamento anterior e necessidade de repactuação dos débitos relativos ao INSS.
8 Caso a pessoa jurídica tenha feito o parcelamento alternativo com o INSS, esse percentual cai pela
metade.
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jurídica, no mês imediatamente anterior ao do vencimento da parcela ou dois mil reais, o que for
maior.

Além disso, a Lei estabelece que o prazo mínimo de pagamento será de
120 meses, como forma de evitar que pessoas jurídicas com faturamento elevado tenham de
quitar o débito em período mais curto.

As pessoas jurídicas optantes pelo Simples podem parcelar seus débitos
respeitando, como limite mínimo o valor de cem reais, se enquadrada na condição de
microempresa, ou duzentos reais, se enquadrada na condição de empresa de pequeno porte.

O programa inovou ao prever também a possibilidade de débitos das
pessoas físicas, as quais, nesse caso, respeitarão como valor mínimo da parcela a ser paga o de
cinqüenta reais.

A Lei prevê, a exemplo da anterior, que os juros de mora devidos serão
calculados com base na TJLP e, de modo inovador, estabelece que a multa devida será reduzida à
metade e, além disso, que o saldo remanescente da multa será reduzido em 0,25% para cada
ponto percentual do débito que for quitado antes do prazo final para o requerimento de ingresso
no sistema.

Quanto às obrigações trazidas para o sujeito passivo e às hipóteses de
exclusão, a nova Lei é bem mais benéfica que a anterior, estabelecendo apenas que o sujeito
passivo será excluído do parcelamento na hipótese de inadimplência, por três meses consecutivos
ou seis meses alternados, o que primeiro ocorrer, relativamente a qualquer dos tributos e das
contribuições, inclusive para o INSS, previstos na Lei.

A exclusão do parcelamento independerá de notificação prévia e
implicará exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago e
automática execução da garantia prestada, quando existente, restabelecendo-se, em relação ao
montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência
dos respectivos fatos geradores e impedirá a concessão de outro até 31 de dezembro de 2006.

Do mesmo modo que a Lei do Refis, a Lei nº 10.684, de 2003, também
possibilitou a suspensão da pretensão punitiva no caso de ingresso em parcelamento, a qual será
extinta quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos
débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios.

A redação do dispositivo possibilitou a que, em qualquer caso de
parcelamento, mesmo que não previsto na lei, o sujeito passivo terá sua punibilidade extinta
quando efetuar o pagamento do débito, o que pode se verificar, inclusive, após o recebimento da
denúncia pelo juiz, dado o silêncio da norma a esse respeito.
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Por se tratar de norma benéfica, a mesma retroage para beneficiar o réu.
Esse foi o entendimento dado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus
81.929/0-RJ.

CONCLUSÃO

Ficou evidenciado, no decorrer do presente trabalho, que a tipificação de
crimes tributários serve muito mais como modo de desestimular a evasão fiscal do que como
norma penal sancionatória propriamente dita, tanto assim que, a todo instante, o Fisco possibilita
modos para que o tributo seja pago que importem em extinção de punibilidade. Mais eficazes do
que a mera previsão legal de tipos penais têm sido as concessões de parcelamentos em condições
privilegiadas aos contribuintes.

O Programa de Recuperação Fiscal (Refis) representou um marco no
direito brasileiro no que se refere à concessão de parcelamentos, mas não foi tão eficaz quanto
poderia pelas rigorosas obrigações que impunha aos contribuintes. Além disso, possibilitou
parcelamentos centenários de débitos, por não ter simplesmente previsto um prazo máximo de
pagamento dos tributos.

A Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, instituiu um novo regime de
parcelamento, apelidado como Refis II, o qual, se corrigiu muitos dos defeitos do anterior, criou
um novo, qual seja, a possibilidade de extinção da punibilidade dos contribuintes mesmo após o
recebimento da denúncia, medida essa que, por ser mais benéfica, tem efeitos retroativos no
direito brasileiro.

Uma questão sociológica que foge dos propósitos do presente trabalho,
mas que merece ser mencionada, é a de que as medidas de anistia ou de parcelamento beneficiado
podem ter como conseqüência o fato de que os contribuintes que cumprem com suas obrigações
tributárias tempestivamente se sintam estimulados a não mais fazê-lo e a aguardar novas medidas
dessa natureza. Por essa razão, parece aconselhável que esse tipo de medida de política tributária
seja utilizada com bastante cautela e nunca de modo reiterado, sob pena de sua banalização.

200_12682_Félix Mendonça_162
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