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LEGISLAÇÃO FEDERAL E DOS ESTADOS  

“REPRESENTAÇÃO FISCAL”: 
 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

LEI Nº 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. 

Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a 
seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras 
providências. 

.................................................................................................................... 

Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a 
ordem tributária previstos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro 
de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-A e 
337-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será 
encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera 
administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. 
(Redação dada pela Lei nº 12.350, de 2010) 

§ 1º Na hipótese de concessão de parcelamento do crédito tributário, a 
representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao Ministério 
Público após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento. (Incluído 
pela Lei nº 12.382, de 2011). 

§ 2º É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos 
no caput, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica 
relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, 
desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do 
recebimento da denúncia criminal. (Incluído pela Lei nº 12.382, de 2011). 

§ 3º A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da 
pretensão punitiva. (Incluído pela Lei nº 12.382, de 2011). 

§ 4º Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no caput quando a pessoa 
física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento 
integral dos débitos oriundos de tributos, inclusive acessórios, que tiverem sido 
objeto de concessão de parcelamento. (Incluído pela Lei nº 12.382, de 2011). 

§ 5º O disposto nos §§ 1º a 4º não se aplica nas hipóteses de vedação legal de 
parcelamento. (Incluído pela Lei nº 12.382, de 2011). 

§ 6º As disposições contidas no caput do art. 34 da Lei nº 9.249, de 26 de 
dezembro de 1995, aplicam-se aos processos administrativos e aos inquéritos e 
processos em curso, desde que não recebida a denúncia pela juiz. (Renumerado 
do Parágrafo único pela Lei nº 12.382, de 2011). 

  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9430.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9430.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8137.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8137.htm
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RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
PORTARIA RFB Nº 1750, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018 

Dispõe sobre representação fiscal para fins penais referente a crimes contra a 
ordem tributária, contra a Previdência Social, e de contrabando ou descaminho, 
sobre representação para fins penais referente a crimes contra a Administração 
Pública Federal, em detrimento da Fazenda Nacional ou contra administração 
pública estrangeira, de falsidade de títulos, papéis e documentos públicos e de 
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, e sobre representação 

referente a atos de improbidade administrativa. 

............................................................................................................................. 

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre: 

I - representação fiscal para fins penais referente a fatos que configuram, em 
tese, crimes contra a ordem tributária, contra a Previdência Social, e de 
contrabando ou descaminho; 

II - representação para fins penais referente a fatos que configuram, em tese, 
crimes contra a Administração Pública Federal, em detrimento da Fazenda 
Nacional ou contra administração pública estrangeira, de falsidade de títulos, 
papéis e documentos públicos e de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e 
valores; e 

III - representação referente a ilícitos que configuram, em tese, atos de 
improbidade administrativa de que tratam os arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429, de 2 
de junho de 1992, relacionados às atividades e competências da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB). 

.............................................................................................................................. 

CAPÍTULO II 

DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS 

Seção I 

Da Representação Fiscal para Fins Penais referente a Crimes contra a Ordem 
Tributária ou contra a Previdência Social 

Art. 5º A representação fiscal para fins penais referente a fatos que configuram, 
em tese, crimes contra a ordem tributária definidos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 
8.137, de 27 de dezembro de 1990, ou crimes contra a Previdência Social 
definidos nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 (Código Penal), deverá conter: 

.............................................................................................................................. 

 

 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=96434
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Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre: 

I - representação fiscal para fins penais referente a fatos que configuram, em 
tese, crimes contra a ordem tributária, contra a Previdência Social, e de 
contrabando ou descaminho; 

II - representação para fins penais referente a fatos que configuram, em tese, 
crimes contra a Administração Pública Federal, em detrimento da Fazenda 
Nacional ou contra administração pública estrangeira, de falsidade de títulos, 
papéis e documentos públicos e de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e 

valores; e 

III - representação referente a ilícitos que configuram, em tese, atos de 
improbidade administrativa de que tratam os arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429, de 2 
de junho de 1992, relacionados às atividades e competências da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB). 

.............................................................................................................................. 

CAPÍTULO II 

DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS 

Seção I 

Da Representação Fiscal para Fins Penais referente a Crimes contra a Ordem 
Tributária ou contra a Previdência Social 

Art. 5º A representação fiscal para fins penais referente a fatos que configuram, 
em tese, crimes contra a ordem tributária definidos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 
8.137, de 27 de dezembro de 1990, ou crimes contra a Previdência Social 
definidos nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 (Código Penal), deverá conter: 

.............................................................................................................................. 

Seção III 

Do Encaminhamento da Representação Fiscal para Fins Penais 

Art. 15. As representações fiscais para fins penais serão encaminhadas ao órgão 
do MPF competente para promover a ação penal, mediante ofício do titular da 
unidade responsável pela formalização da representação, no prazo de 10 (dez) 
dias, contado da data: 

I - do encerramento do prazo legal para cobrança amigável, depois de proferida 
a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito 
tributário relacionado ao ilícito penal, sem que tenha havido o correspondente 
pagamento; 

II - da decisão administrativa definitiva referente a auto de infração do qual não 
tenha resultado exigência de crédito tributário; 

III - da decisão definitiva do chefe da unidade que aplicou a pena de perdimento, 
na hipótese prevista no art. 12; 
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IV - de formalização da representação fiscal, na hipótese prevista no § 2º do art. 
12; ou 

V - de exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento do crédito tributário. 

§ 1º As representações fiscais para fins penais de que trata o art. 7º serão 
processadas em lote e encaminhadas ao MPF até o último dia do mês 
subsequente ao de seu processamento. 

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos I a III do caput, deverão ser juntadas à 
representação fiscal a ser encaminhada ao MPF cópia da decisão definitiva 
proferida no processo administrativo e a informação sobre o valor do crédito 
tributário exigível, se for o caso. 

§ 3º Na hipótese prevista no inciso V do caput, deverão ser juntada à 
representação fiscal para fins penais os documentos que instruíram o 
procedimento de exclusão do parcelamento. 

.............................................................................................................................. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 19. Fica sujeito às sanções disciplinares previstas na Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o servidor que 
deixar de representar nos termos desta Portaria. 

Art. 20. Verificada a ocorrência simultânea de crimes que imponham ritos 
diferentes para as representações pertinentes, estas deverão ser formalizadas 
em processos distintos. 

Art. 21. Em caso de formalização de representação por unidade que não seja a 
de domicílio fiscal do sujeito passivo contra o qual é formalizada, deverá ser dado 
conhecimento da representação ao titular da unidade do seu domicílio fiscal. 

Art. 22. As informações relativas às representações de que trata esta Portaria 
deverão ser permanentemente atualizadas pelos setores competentes nos 
sistemas informatizados da RFB. 
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REPRESENTAÇÃO FISCAL NOS ESTADOS 
 

ACRE 

Instrução Normativa SEFIN Nº 7 DE 13/02/2019 
(MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-AC) 
Art. 1º O Auditor Fiscal de Tributos, lotado nos quadros da Diretoria de 
Administração Tributária da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN, deverá, 
obrigatoriamente, lavrar Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP, por 
meio de formulário próprio (Anexo Único), sempre que, no trâmite de qualquer 
procedimento administrativo, procedimento tributário, procedimento fiscal, 
fiscalização orientadora, monitoramento fiscal e processo administrativo 
tributário, forem identificados fatos ou constatados indícios da prática de atos 
que, em tese, configurem crimes, inclusive de natureza funcional contra a ordem 
tributária, previstos nos artigos 1º ao 3º, da Lei Federal nº 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990. 

................................................ 

Art. 6º No caso de procedimento tributário, procedimento fiscal, fiscalização 
orientadora e processo administrativo tributário, o processo autônomo da RFFP 
permanecerá apenso aos autos principais até que haja decisão administrativa 
definitiva, devendo: 

............................................................................................................................. 

II - ser encaminhado ao Ministério Público, no caso da constituição definitiva do 
crédito tributário, quando da recusa do pagamento ou parcelamento. 

 

ALAGOAS 

LEI Nº 6771 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2006 

DISPÕE SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - PAT, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

.................... 

Art. 54. A Representação Fiscal tem as seguintes atribuições, observada a 
legislação regulamentar: (Nova redação dada ao caput do art. 54 pela Lei n.º 
8.076/18. Efeitos a partir de 01/01/19) 

............. 

XI – encaminhar representação ao Ministério Público Estadual nos casos de 
crime contra a ordem tributária. (Inciso XI do art. 54 acrescentado pela Lei n.º 
8.076/18. Efeitos a partir de 01/01/19) 

 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=375346
http://gcs2.sefaz.al.gov.br/#/documentos/visualizar-documento?key=bEGNadAIwG8%3D
http://gcs2.sefaz.al.gov.br/visualizarDocumento.action?key=LNydEr8B9yk%3D
http://gcs2.sefaz.al.gov.br/visualizarDocumento.action?key=LNydEr8B9yk%3D
http://gcs2.sefaz.al.gov.br/visualizarDocumento.action?key=LNydEr8B9yk%3D
http://gcs2.sefaz.al.gov.br/visualizarDocumento.action?key=LNydEr8B9yk%3D
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DECRETO Nº 25.370 DE 19 DE MARÇO DE 2013 

REGULAMENTA O PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO NO ÂMBITO 
ESTADUAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

.................................... 

Art. 189. Ressalvado o disposto no art. 188 deste Regulamento, são definitivas 
na esfera administrativa as decisões:  

.................. 

§ 2º A decisão definitiva de procedência do lançamento de crédito tributário 
relacionado a crime contra a ordem tributária será notificada ao Ministério Público 
do Estado de Alagoas, instruída com a cópia reprográfica dos autos do 
respectivo processo administrativo tributário. 

 

AMAZONAS 

DECRETO Nº 4.564, DE 14 DE MARÇO DE 1979 

APROVA o Regulamento do Processo Tributário – Administrativo. 

............................................................................................................. 

Art. 7º Constatada no Processo Tributário – Administrativo a ocorrência de crime 
de sonegação fiscal, os autos, cuja decisão tenha transitado em julgado, serão 
remetidos, por quem deva dar cumprimento à decisão, à Procuradoria da 
Fazenda Estadual que, mediante relatório circunstanciado, remeterá ao 
Ministério Público as peças necessárias ao procedimento criminal cabível, 
independentemente da execução do crédito tributário apurado. 

 

RESOLUÇÃO Nº 004/2019-GSEFAZ 

Estabelece os procedimentos para produção, arrecadação e encaminhamento à 
PGE de prova material que consubstancie suposta prática de crime contra a 
ordem tributária, de forma a subsidiar a elaboração de Representação Fiscal 
para Fins Penais ao Ministério Público, pelo referido órgão. 

........... 

Art. 1º Os procedimentos para produção, arrecadação e encaminhamento à 
Procuradoria-Geral do Estado - PGE de prova material que consubstancie 
suposta prática de crime contra a ordem tributária, no âmbito da Secretaria de 
Estado da Fazenda do Amazonas - SEFAZ/AM, são os previstos nesta 
Resolução.  

............ 

 

http://gcs.sefaz.al.gov.br/documentos/visualizarDocumento.action?key=T9lGUJNDz8U%3D
http://www.pge.am.gov.br/regulamento-do-processo-tributario-administrativo-rpta/
http://online.sefaz.am.gov.br/silt/Normas/Legisla%C3%A7%C3%A3o%20Estadual/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20GSEFAZ/Ano%202019/RG%20004_19.htm
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§ 2º Compete exclusivamente à PGE a elaboração e o envio de representações 
fiscais para fins penais ao Ministério Público, com fulcro na apuração de indícios 
da prática de crimes contra a ordem tributária, conforme disposto no art. 110, 
parágrafo único, e no art. 216, ambos da Lei Complementar nº 19, de 29 de 
dezembro de 1997 

........ 

Art. 4º Concluídos os trâmites da PGE para inscrição do débito em dívida ativa, 
será franqueado ao Ministério Público acesso aos processos e documentos que 
fundamentam a origem do crédito tributário e que atestem sua liquidez e certeza, 
nas hipóteses previstas nos incisos I a III, do art. 2º, conforme disciplinado em 
Termo de Cooperação firmado entre a Secretaria de Estado da Fazenda, a 
Procuradoria-Geral do Estado e o Ministério Público do Estado. 

 

BAHIA 

PORTARIA Nº 424 DE 22 DE SETEMBRO DE 1992 

........................................................................................ 
Art. 1º Em todos os casos de constituição de crédito tributário através da 
lavratura de auto de infração, em que se constatem quaisquer das infrações 
tipificadas na Lei Federal 8.137, de 27/12/90, que define os crimes contra a 
ordem tributária, econômica e relações de consumo, alterada pela Lei 8.383 de 
30/12/91, caberão aos prepostos fiscais responsáveis pela ação fiscal e demais 
autoridades fazendárias as seguintes providências:  
I - Ao Auditor Fiscal  
a) Elaborar relatório circunstanciado, especificando as infrações cometidas pelo 
autuado e demais ocorrências direta ou indiretamente a elas relacionadas, 
encaminhando-o, em seguida, ao Inspetor Fazendário de sua circunscrição.  
b) Xerocopiar e autenticar todas as peças e documentos do Processo 
Administrativo Fiscal, anexando-os ao relatório referido na alínea “a”.  
II - A Inspetoria da Fazenda  
a) Encaminhar ao Departamento de Inspeção, Controle e Orientação-DICO, 
através da respectiva DEREF, os documentos constantes das alíneas “a” e “b”, 
anexando a estes xerocópias, devidamente autenticadas, do dossiê do 
contribuinte infrator.  
b) Adotar o mesmo procedimento da alínea anterior em relação aos Autos de 
Infração existentes em carteira aguardando pagamento, impugnação, 
informação fiscal, recursos e em processo de parcelamento e estejam 
relacionados com as infrações previstas na Lei mencionada no artigo 1º. 
 
 
 

http://mbusca.sefaz.ba.gov.br/DITRI/normas_complementares/portarias/portaria_1992_424.pdf#search=%22
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III - Ao Departamento de Inspeção, Controle e Orientação-DICO:  
a) Representar ao Ministério Público nos termos do artigo 409 do Decreto nº 
2.460/89, que aprovou o Regulamento do ICMS, encaminhando toda 
documentação constante do item II à Promotoria Especializada no Combate a 
Sonegação Fiscal para instauração do processo criminal.  
Art. 2º Constitui crime contra a ordem tributária, nos termos do artigo 1º e 2º da 
Lei acima mencionada, suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e 
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:  
a) Omitir informações, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;  
b) Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo 
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela Lei fiscal; 
c) Falsificar ou alterar nota fiscal, faturas, duplicatas, notas de venda, ou 
qualquer outro documento relativo à operação tributável;  
d) Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva 
saber falso ou inexato;  
e) 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;  
f) 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;  
g) 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.  
Art. 3º As autenticações a que se refere esta Portaria serão efetuadas no âmbito 
da própria repartição fazendária. 
 

 

DECRETO Nº 7.629 DE 09 DE JULHO DE 1999 

Aprova o Regulamento do Processo Administrativo Fiscal (RPAF). 

.............................................................................................................................. 

 

CAPÍTULO XIV 

DA NOTÍCIA CRIME 

Art. 120-A. Os setores competentes da Secretaria da Fazenda, ao tomarem 
conhecimento de fato que possa caracterizar infração penal de natureza 
tributária, tal como crime de sonegação fiscal ou crime contra a ordem tributária, 
conforme previsto na legislação pertinente, farão representação, a ser 
encaminhada ao Ministério Público para início do processo judicial.  

http://mbusca.sefaz.ba.gov.br/DITRI/normas_complementares/decretos/decreto_1999_7629_paf_regulamento.pdf
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Parágrafo único. - O processo fiscal instaurado na esfera administrativa 
independe da apuração do ilícito penal. 

Nota: O "Capítulo XIV", compreendendo o art. 120-A. foi acrescentado pelo 
Decreto nº 13.997, de 17/05/12, DOE de 18/05/12, efeitos a partir de 01/04/12. 

 

DECRETO MUNICIPAL N º 25.781, de 30/12/2014 (Salvador-BA) 

Regulamenta os procedimentos para formalização da representação fiscal, para 
fins penais, junto ao Ministério Público, prevista no art. 282-E da Lei nº 7.186, de 
27 de dezembro de 2006, com redação dada pela Lei nº 8.421, de 15 de julho 
de 2013, e dá outras providências. 

................................. 

Art. 3º A comunicação para as condutas definidas no § 1º do art. 1º somente será 
encaminhada a Diretoria Geral da Receita Municipal - DGRM pela REFIC se:  

I – após a constituição do crédito tributário, não for este pago integralmente nem 
juntada impugnação;  

II - após o julgamento de primeira instância administrativa, mantida a exigência 
fiscal, total ou parcialmente, não for pago integralmente o crédito tributário nem 
apresentado recurso cabível;  

III – após o julgamento de segunda instância administrativa, mantida a exigência 
fiscal, total ou parcialmente, não for pago integralmente o crédito tributário. 
Parágrafo único. Para os crimes estabelecidos no § 2º do art. 1º, a comunicação 
será imediata, sob pena de responsabilidade funcional e criminal.  

Art. 4º Caracterizada a existência de indícios de materialidade e autoria do crime 
contra a ordem tributária ou de outro crime autônomo, o titular da DGRM 
formalizará a representação fiscal ao Ministério Público. 

 

PORTARIA SEFAZ Nº 67 DE 03/09/2018 

Norma Municipal - Salvador - BA - Publicado no DOM em 06 set 2018 

Estabelece procedimentos para a formalização da representação fiscal, para 
fins penais, junto ao Ministério Público, regulamentada pelo Decreto nº 25.781, 
de 30 de dezembro de 2014, na forma que indica. 

................................................ 
Art. 8º Para os crimes definidos no § 1º do art. 1º do Decreto nº 25.781/2014 , a 
Representação Fiscal somente será encaminhada ao Ministério Público, quando: 
I - após a constituição do crédito tributário, não for este pago integralmente nem 
apresentada impugnação; 
II - após o julgamento de primeira instância administrativa, mantida a exigência 
fiscal, total ou parcialmente, não for pago integralmente o crédito tributário nem 
apresentado o recurso cabível; 

https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/Documento/ObterArquivo/1230
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=367225
https://www.normasbrasil.com.br/norma/decreto-25781-2014-salvador_279829.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/decreto-25781-2014-salvador_279829.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/decreto-25781-2014-salvador_279829.html
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III - após o julgamento de segunda instância administrativa, mantida a exigência 
fiscal, total ou parcialmente, não for pago integralmente o crédito tributário. 
Parágrafo único. O controle dos eventos indicados neste artigo será de 
competência da REFIC. 
 

CEARÁ 

DECRETO Nº 33.372, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019 

ALTERA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E APROVA O REGULAMENTO 
DA SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ) 

............................ 

ANEXO I A QUE SE REFERE O ART. 1º DO DECRETO Nº33.372, DE 27 DE 
NOVEMBRO DE 2019 

REGULAMENTO E ESTRUTURA DA SECRETARIA DA FAZENDA 

TÍTULO I 

DA SECRETARIA DA FAZENDA 

CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO 

Art. 1° A Secretaria da Fazenda, criada pela Lei nº 58, de 26 de setembro de 
1836, redefinida suas competências de acordo com a Lei nº 16.710 de 21 de 
dezembro de 2018, alterada pela Lei nº 16.863 de 15 de abril de 2019, constitui 
Órgão da Administração Direta Estadual, de natureza instrumental, regendo-se 
por este Regulamento, pelas normas internas e a legislação pertinente em vigor. 

.............................................................................................................................. 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO ÚNICODA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 4° A estrutura organizacional básica da Secretaria da Fazenda (Sefaz) é a 
seguinte: 

......................................................................................................................... 

IV - ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA 

............................................................................................................................. 

10. Coordenadoria de Pesquisa e Análise Fiscal  

10.1. Célula de Pesquisa, Análise e Investigação  

10.2. Célula Análise e Revisão Fiscal 

.................................................................... 

https://www.taxpratico.com.br/pagina/decreto-n-33372-de-27-de-novembro-de-2019
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SEÇÃO VI 

DA COORDENADORIA DE PESQUISA E ANÁLISE FISCAL 

Art. 42. Compete à Coordenadoria de Pesquisa e Análise Fiscal:  

I - propor, planejar, coordenar e controlar as atividades de inteligência fiscal; 

 II - subsidiar as atividades de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos 
estaduais;  

III - desempenhar outras atividades correlatas.  

Art. 43. Compete à Célula de Pesquisa, Análise e Investigação:  

.......................................................................................................................... 

V - propor o encaminhamento das denúncias de natureza fiscal com implicações 
criminais, para a devida apuração, ao Ministério Público; 

 VI - estudar técnicas de pesquisa, investigação fiscal e avaliação de dados, bem 
como os mecanismos e procedimentos de prevenção, obstrução, detecção e de 
neutralização de sonegação e de crimes contra a ordem tributária e produzir 
relatórios circunstanciados dos resultados;  

VII - realizar estudos e análises sobre sonegação de tributos, fraudes e ilícitos 
fiscais para o aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de fiscalização;  

............................................................................................................. 

 XII - auxiliar o Ministério Público nos procedimentos de apuração de crimes 
contra a ordem tributária, quando solicitado; 

 XIII - recepcionar os autos de infração procedentes transitados em julgado pelo 
Contencioso Administrativo Tributário relativo à ocorrência de crimes contra a 
ordem tributária;  

XIV - analisar e elaborar as representações fiscais e propor o encaminhamento 
ao Ministério Público, para fins penais;  

XV - orientar os servidores fazendários em questões de crimes contra a ordem 
tributária e de procedimentos de elaboração e saneamento de processo de 
representação fiscal, para fins penais;  

XVI - acompanhar o pagamento ou parcelamento de créditos tributários 
correlatos aos processos de representação fiscal, para fins penais, 
comunicando-os ao Ministério Público;  

XVII - prestar assistência aos órgãos externos, bem como atender suas 
solicitações relacionadas às questões de crimes contra a ordem tributária; 
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XVIII - comunicar às autoridades competentes a ocorrência de crimes contra a 
ordem tributária;  

XIX - realizar pesquisa e investigação fiscal em conjunto com outras unidades 
fazendárias e órgãos externos;  

XX - auxiliar a atividade de representação fiscal na obtenção de elementos 
probantes da ocorrência de ilícitos penais tributários, inclusive promovendo 
diligências de investigação fiscal para detecção e elucidação de fatos 
relacionados à ocorrência de crimes contra a ordem tributária;  

XXI - promover contatos com órgãos externos para viabilizar mecanismos de 
cooperação e intercâmbio de informações relacionadas ao combate ao crime 
contra a ordem tributária; XXII - acompanhar, nos meios de comunicação em 
geral, os assuntos que versem sobre a prática de ilícitos fiscais; 

 XXIII - desempenhar outras atividades correlatas 

 

DISTRITO FEDERAL 

PARTE PARECER PGE DF DE 10/06/2016 

........................................................................................................... 

3. CONCLUSÃO  

Diante do exposto, ao tempo em que não se vê necessidade de reparos na 
orientação contida no Parecer nº 0096/2014-PROFIS/PGDF, que encampou a 
possibilidade de os agentes fazendários noticiarem ao Ministério Público ou à 
Policia Civil, antes da conclusão do contencioso administrativo, crimes formais 
previstos no art. 2° da Lei nº 8.137/90, defende-se a possibilidade de idêntica 
conduta em relação a fatos que importem crimes diversos daqueles referidos no 
art. 83 da Lei nº 9.430/96 (Reclamação nº 12.501, ReI. Min. Carmen Lúcia), além 
de reafirmar-se a posição desta Procuradoria-Geral no sentido de que não são 
todas as informações relativas a determinado contribuinte que estão protegidas 
pelo sigilo fiscal ou pelo sigilo funcional  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://parecer.pg.df.gov.br/arquivo/PRCON/2016/PRCON.0479.2016.pdf
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ESPÍRITO SANTO 

DECRETO N.º 1762-R, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2006. 

Institui procedimentos para formação e encaminhamento da representação fiscal 
para fins penais. 

............................................................................................................................ 

Art. 1.º Os Auditores Fiscais da Receita Estadual deverão lavrar a representação 
fiscal para fins penais sempre que, no curso da ação fiscal ou no trâmite do 
processo administrativo-fiscal, forem identificados fatos ou constatados indícios 
da prática de atos que, em tese, configurem crime contra a ordem tributária, 
previstos nos arts. 1.º ou 2.º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990. 
Art. 2.º A representação fiscal para fins penais, de conformidade com o modelo 
constante do Anexo Único, deverá ser lavrada conjuntamente com o auto de 
infração, em três vias, que terão a seguinte destinação: 
I - a primeira via destinar-se-á à formação do processo a ser encaminhado ao 
Ministério Público Estadual; 
II - a segunda via integrará os autos do respectivo processo administrativo-fiscal; 
e 
III - a terceira via ficará em poder do auditor fiscal autuante, para arquivo. 
§ 1.º A representação fiscal para fins penais permanecerá nos autos do processo 
administrativo-fiscal até que o mesmo tenha decisão administrativa definitiva, 
devendo: 
I - ser arquivada, junto com o respectivo processo-administrativo fiscal, na 
hipótese da extinção do crédito tributário pelo pagamento ou de decisão 
administrativa irreformável que cancelar, declarar a nulidade ou julgar 
improcedente a ação fiscal; ou 
II - integrar processo a ser encaminhado ao Ministério Público Estadual, após a 
inscrição do débito em dívida ativa. 
§ 2.º No ato do encerramento da ação fiscal deverá ser registrada no RUDFTO 
a respectiva representação fiscal para fins penais e, em caso de apreensão, ser 
relacionados os livros, os documentos fiscais e outros, apreendidos em 
decorrência do procedimento de inspeção fiscal. 
............................................................................................................................... 
Art. 5.º O auditor fiscal autuante, após instruir a representação fiscal para fins 
penais conforme o art. 4.º, deverá encaminhá-la à Supervisão Regional de AFRE 
II, que promoverá sua formalização no Sistema Eletrônico de Protocolo - SEP, 
em processo distinto do processo adminstrativo-fiscal. 
Parágrafo único. O processo devidamente formalizado, observado o disposto no 
caput, será enviado ao Subsecretário de Estado da Receita, que o encaminhará 
ao Ministério Público Estadual. 
 
 

http://www2.sefaz.es.gov.br/LegislacaoOnline/lpext.dll/infobaselegislacaoonline/decretos/2006/dec%201762r-atualizado.htm?fn=document-frame.htm&f=templates&2.0
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............................................................................................................................... 
 
Art. 7.º Os processos referentes às Notícias Crimes Contra a Ordem Tributária, 
lavradas em conformidade com o Decreto n.º 1.688-R, de 23 de junho de 2006, 
em tramitação no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda, deverão ser 
desapensados e encaminhados ao Subsecretário de Estado da Receita, que 
deverá: 
I – remetê-los para arquivamento junto com os respectivos processos-
administrativos fiscais, na hipótese de extinção do crédito tributário pelo 
pagamento ou decisão administrativa irreformável que cancelar, declarar a 
nulidade ou julgar improcedente a ação fiscal; ou 
II - instruí-los com os documentos previstos no art. 4.º, II, III e V, e encaminhá-
los ao Ministério Público Estadual. 
 

GOIAS 

LEI Nº 11.651, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1991 

Institui o Código Tributário do Estado de Goiás. 

............................... 
Art. 133. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, 
por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em 
razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou 
de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. 
§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 134, 
os seguintes: 
I - requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça; 
II - solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração 
Pública, desde que comprovada a instauração regular de processo 
administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar 
o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração 
administrativa. 
§ 2º O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, 
será realizado mediante processo regularmente instaurado e a entrega será feita 
pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a 
transferência e assegure a preservação do sigilo. 
§ 3º Observado o disposto na legislação tributária, não é vedada a divulgação 
de informações relativas a: 
I - representações fiscais para fins penais; 
II - inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; 
III - parcelamento ou moratória. 
......................... 

http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/LTE_VER_40_3_htm/Cte/CTE.htm
http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/LTE_VER_40_3_htm/Cte/CTE.htm#A134
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Art. 147-B. As autoridades administrativas que, no exercício regular de suas 
atribuições, tiverem conhecimento de crimes contra a ordem tributária, devem, 
sob pena de responsabilidade, remeter ao Ministério Público, na forma e no 
prazo previstos na legislação, os elementos comprobatórios da infração, para 
instrução do procedimento criminal cabível. (Redação dada pela Lei 16.169. de 
11/12/2007) 

Parágrafo único. A representação fiscal, para fins penais, relativa aos crimes 
contra a ordem tributária definidos nos arts. 1º e 2º da Lei federal nº 8.137, de 27 
de dezembro de 1990, somente será encaminhada ao Ministério Público depois 
da constituição definitiva do crédito tributário correspondente. (Redação dada 
pela Lei 16.169. de 11/12/2007) 

 

MARANHÃO 

DECRETO Nº 30.663, DE 09 DE MARÇO DE 2015 

Aprova o modelo da Representação Fiscal para Fins Penais e dá outras 
providências 

............................................................................................................................ 

Art. 1º Os Auditores Fiscais da Receita Estadual deverão lavrar Representação 
Fiscal para Fins Penais - RFFP sempre que, no curso da ação fiscal ou no trâmite 
do processo administrativo fiscal, forem identificados fatos ou constatados 
indícios da prática de atos que, em tese, configurem crimes contra a ordem 
tributária, previstos nos arts. 1º e 2º da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990. 
............................................................................................................................ 

Art. 5º O encaminhamento da representação fiscal ao Ministério Público Estadual 
observará o esgotamento da via administrativa, quando se tratar de fatos 
indiciários dos crimes tipificados nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990, inclusive os decorrentes de obrigação acessória entregue 
pelo contribuinte substituto em relação ao imposto retido por substituição 
tributária e não recolhido. 
 

MATO GROSSO 

PORTARIA Nº 143/2018 DE 24 DE SETEMBRO DE 2018 

Dispõe sobre o processamento de requisições, solicitações e denúncias de que 
decorra fornecimento de informações protegidas pelo sigilo fiscal ou execução 
de procedimentos de investigação fiscal, no âmbito da Secretaria Adjunta da 
Receita Pública - SARP, altera a Portaria n° 33/2012-SEFAZ, de 08/02/2012 
(DOE de 14/02/2012), e dá outras providências. 

.................................................................................. 

 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=128418
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=128418
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=128418
https://sistemas1.sefaz.ma.gov.br/portalsefaz/files?codigo=6127
http://app1.sefaz.mt.gov.br/0325677500623408/7C7B6A9347C50F55032569140065EBBF/2C7829FFFDD8253984258316006CCFA2
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Seção III 

Demandas do Ministério Público e de Delegados de Polícia 

Art. 15 O fornecimento de informações fiscais ao Ministério Público poderá ser 
efetuado sob três modalidades de fundamentação, conforme a finalidade da 
informação demandada: 
I - solicitação de informação com amparo no inciso II do § 1° do artigo 198 do 
CTN; 
II - solicitação de informação relativa ao patrimônio público; 
III - solicitação de informações que se inserem no âmbito daquelas não sujeitas 
ao sigilo fiscal por serem passíveis de divulgação em representação fiscal para 
fins penais, nos termos do inciso I do § 3° do artigo 198 do CTN. 
§ 1° Em conformidade com o disposto no inciso II do § 1° do artigo 198 do CTN, 
somente serão prestadas informações ao Ministério Público quando atendidas 
as condicionantes fixadas na Seção II deste Capítulo, inclusive quanto à forma 
de processamento, mediante transferência do sigilo fiscal exigida no artigo 14. 
§ 2° O disposto nos incisos I e III do caput e no § 1° deste artigo aplica-se também 
a demandas originárias de Delegados de Polícia. 
Art. 16 Não constitui quebra de sigilo fiscal o fornecimento de informações ao 
Ministério Público quando referentes ao patrimônio público. 
§ 1° Incluem-se nas disposições deste artigo o fornecimento de informações ao 
Ministério Público pertinentes a operações realizadas com recursos públicos, 
ainda que em decorrência da concessão de isenções, incentivos ou benefícios 
fiscais ou financeiro-fiscais. 
§ 2° Para o fornecimento ao Ministério Público de informações de que trata este 
artigo, exige-se também a observância das disposições previstas na Seção II 
deste capítulo, inclusive quanto à forma de processamento, mediante 
transferência do sigilo fiscal exigida no artigo 14. 
Art. 17 Também não constitui quebra de sigilo fiscal o fornecimento de 
informações ao Ministério Público ou a Delegado de Polícia quando o seu 
conteúdo for passível de inclusão em representação fiscal para fins penais. 
§ 1° Quando em razão do exercício de suas funções, o servidor público verificar 
fato que configure, em tese, infração penal, deverá representar às autoridades 
competentes para as devidas apurações. 
§ 2° Podem ser objeto de representação fiscal para fins penais fatos verificados 
no exercício de atribuição legal, que tipifiquem crime contra a ordem tributária, 
contra a Previdência Social, contra a Administração Pública, bem como os 
crimes de contrabando ou descaminho, de falsidade de títulos, papéis e 
documentos públicos, e de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores. 
§ 3° A representação fiscal: 
I - pode ser oferecida: 
a) de ofício, por iniciativa do servidor público; 
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b) mediante demanda do Ministério Público ou de Delegado de Polícia; 
II - pode ter caráter de informações complementares às representações fiscais 
para fins penais, prestadas de ofício ou em atendimento a demanda do Ministério 
Público ou de Delegado de Polícia. 
Art. 18 Para fornecimento de informações demandadas pelo Ministério Público 
ou por Delegado de Polícia na hipótese preconizada no artigo 17 desta portaria, 
deverão ser atendidas, obrigatoriamente, as seguintes condições: 
I - somente será fornecida a informação nos casos em que poderia ser feita 
representação fiscal pelo cometimento, em tese, de crime; 
II - os crimes em tese identificados estejam materializados/demonstrados nas 
informações fiscais solicitadas/fornecidas por meio de representação fiscal para 
fins penais; 
III - existência de procedimento formal instaurado para apuração penal; 
IV - o procedimento formal contenha a descrição do fato investigado com precisa 
indicação da pessoa investigada. 
§ 1° Somente serão atendidas demandas de Membro do Ministério Público ou 
de Delegado de Polícia, vedado o fornecimento de informações a outros 
servidores, tais como agente de polícia, escrivão ou servidor da carreira de apoio 
ao Ministério Público. 
§ 2° Em conformidade com o disposto no inciso II do caput deste artigo, a 
informação fiscal prestada deve representar a própria materialidade do crime ou 
dos indícios de crime, em tese, identificados. 
§ 3° Na hipótese em que a informação fiscal sirva como meio de prova para 
averiguação do cometimento de outros crimes, não poderá ser fornecida ao 
Ministério Público ou a Delegado de Polícia sem decisão judicial. 
§ 4° Incluem-se no disposto no inciso III do caput deste artigo a existência de 
inquérito policial, peças de informação ou equivalentes. 
§ 5° Na hipótese em que a representação fiscal para fins penais referir-se a mais 
de um sujeito passivo e o processo que lhe deu causa contiver dados de terceiros 
não relacionados com os fatos, em tese criminosos, verificados, para prestação 
de informações ao Ministério Público ou a Delegado de Polícia, serão suprimidos 
os dados daqueles não relacionados com os fatos investigados. 
§ 6° O fornecimento ao Ministério Público ou a Delegado de Polícia de 
informações de que trata este artigo será processado, obrigatoriamente, 
mediante transferência da obrigação de preservação do sigilo fiscal, conforme 
disposto no Capítulo V. 
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MATO GROSSO DO SUL 

LEI ESTADUAL Nº 2.315, DE 25 DE OUTUBRO DE 2001. 

Dispõe sobre o Processo Administrativo Tributário e dá outras providências. 

........................................................................................................................ 

 

TÍTULO XIII 

DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

 

CAPÍTULO I 

DA COMUNICAÇÃO DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 

Art. 125. O agente do Fisco que, no exercício de suas atribuições, identificar atos 
ou fatos que, em tese, configurem crime contra a ordem tributária, nos termos 
dos arts. 1º ou 2º da Lei Federal nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, deve, em 
conformidade com o regulamento, comunicá-los à Superintendência de 
Administração Tributária da Secretaria de Estado de Fazenda ou à autoridade 
administrativa que o regulamento indicar, sem prejuízo das ações cabíveis 
visando a exigir, quando for o caso, o respectivo crédito tributário. 

(Art. 125 e parágrafos: nova redação dada pela Lei nº 4.741, de 22.10.2015. Efeitos a 
partir de 22.10.2015.) 

§ 1º A comunicação deve conter: 

I - a descrição dos atos ou dos fatos que, em tese, configurem crime contra a 
ordem tributária; 

II - o nome e outros dados que qualifiquem as pessoas que, supostamente, 
estejam envolvidas na infração. 

§ 2º A comunicação deve estar acompanhada: 

I - dos elementos de prova que possibilitaram ao agente do Fisco identificar, em 
tese, os atos ou os fatos descritos; 

II - de cópia do documento pelo qual se realizou de ofício a constituição do crédito 
tributário, no caso em que, mediante a prática dos atos ou dos fatos descritos na 
comunicação, tenha ocorrido supressão ou redução de tributo e de quaisquer de 
seus acessórios. 

§ 3º A Superintendência de Administração Tributária ou a autoridade 
administrativa que o regulamento indicar deve encaminhar a comunicação 
recebida à autoridade policial competente, para a realização das investigações 
cabíveis, por meio de inquérito policial. 

http://aacpdappls.net.ms.gov.br/appls/legislacao/serc/legato.nsf/1b758e65922af3e904256b220050342a/1b305f1c2f24343c04256b36006cee98?OpenDocument
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§ 4º Os procedimentos de investigação pela autoridade policial podem ser 
realizados em articulação, observadas as respectivas competências, com o 
agente do Fisco: 

I - autor da comunicação; ou 

II - designado pelo Superintendente de Administração Tributária. 

§ 5º No caso de atos ou fatos que implicam a supressão ou a redução de tributo 
e de quaisquer de seus acessórios, o encaminhamento do inquérito ao órgão ou 
à autoridade competente, em razão do encerramento da apuração, deve ser 
feito, se for o caso, após a constituição definitiva do respectivo crédito tributário. 

§ 6º Para efeito do disposto no § 5º deste artigo, considera-se definitivamente 
constituído o crédito tributário quando: 

I - não havendo impugnação, o sujeito passivo também não realize, no prazo 
previsto na alínea “d” do inciso III do art. 27 desta Lei, o pagamento integral do 

crédito tributário; 

II - o sujeito passivo, no prazo previsto no inciso I deste parágrafo, requeira o 
parcelamento do crédito tributário; 

III - negada a admissibilidade da impugnação, não haja, no prazo previsto na 
alínea “d” do inciso I do art. 27 desta Lei, a interposição de agravo; 

IV - havendo interposição de agravo do despacho denegatório da 
admissibilidade da impugnação, o Tribunal Administrativo Tributário decida pela 
manutenção da inadmissibilidade; 

V - esgotado o prazo previsto na alínea “i” do inciso III do art. 27 desta Lei, o 

sujeito passivo não interponha recurso voluntário; 

VI - proferida a decisão de segunda instância, desta não caiba recurso ou, se 
couber recurso especial, este não seja interposto no prazo previsto na alínea “c” 

do inciso II do art. 27 desta Lei; 

VII - proferida a decisão em instância especial. 

§ 7º A definitividade da constituição do crédito tributário prescinde de sua 
inscrição na dívida ativa. 

§ 8º No caso de atos ou de fatos, em decorrência dos quais tenha resultado a 
supressão ou a redução de tributo e de quaisquer de seus acessórios: 

I - o órgão ou a autoridade a que se refere o § 3º deste artigo deve encaminhar 
cópia da comunicação nele mencionada, bem assim dos documentos que a 
acompanhar, à Procuradoria-Geral do Estado, para fins de análise da presença 
dos requisitos necessários e, sendo o caso, de proposição de medida cautelar 
fiscal, nos termos da Lei Federal nº 8.397, de 6 de janeiro de 1992; 

II - os julgamentos de impugnações ou de recursos relativos à constituição do 
respectivo crédito tributário, bem como a inscrição deste em dívida ativa, devem 
ser realizados com prioridade. 
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Art. 126. Qualquer pessoa pode provocar a iniciativa do Ministério Público, na 
constatação de evento ou de fato tipificado como crime contra a ordem tributária, 
fornecendo àquele órgão as informações sobre o fato e a autoria, bem como 
indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção, na forma do 
regulamento. (Art. 126, caput: nova redação dada pela Lei nº 5.486/2019. Efeitos a 
partir de 20.12.2019.) 

Parágrafo único. A regra deste artigo aplica-se, inclusive, ao presidente do 
Tribunal Administrativo Tributário (art. 153), relativamente aos fatos delituosos 
apurados na oportunidade dos julgamentos de recursos em segunda instância 
(art. 154, V); 

............................................................................................................................. 

 

DECRETO Nº 15.210, DE 25 DE ABRIL DE 2019. 

Dispõe sobre o fornecimento de informações pela Secretaria de Estado de 
Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado. 

............................................................................................................................ 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre informações existentes nos arquivos relativos 
à administração tributária, incluídas as relativas à inscrição na Dívida Ativa, 
protegidas, ou não, pelo sigilo fiscal, e os procedimentos a serem adotados, no 
âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) e da Procuradoria-Geral 
do Estado, para o seu fornecimento. 

............................................................................................................................ 

 

CAPÍTULO IV 

DAS INFORMAÇÕES NÃO PROTEGIDAS PELO SIGILO FISCAL 

Art. 6º Não estão protegidas pelo sigilo fiscal: 

............................................................................................................................ 

VII - as informações objeto de representação fiscal para fins penais, observado 
o disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, compreendendo: 

a) as informações e os documentos necessários à sua instrução, em 
atendimento ao disposto no art. 125 da Lei nº 2.315, de 25 de outubro de 2001, 
e no seu regulamento; 

b) o número identificador da representação fiscal, o nome do contribuinte e os 
números de sua inscrição estadual e no CPF e CNPJ, o valor do crédito tributário, 
atualizado, separado em principal, juros e multa; 

IX - as informações relativas a parcelamentos de débitos, compreendendo: 

............................................................................................................................ 

http://aacpdappls.net.ms.gov.br/appls/legislacao/serc/legato.nsf/1b758e65922af3e904256b220050342a/e6ee3b6dd0782fb4042583e800430dee?OpenDocument
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§ 1º Observado o disposto no art. 15, incisos I, II, III e V, e no art. 46, ambos do 
Decreto nº 14.471, de 12 de maio de 2016, as informações a que se refere este 
artigo podem ser fornecidas: 

I - na hipótese no inciso VII, “a”, do caput deste artigo, somente à autoridade 

titular do órgão ao qual, nos termos do regulamento, se destina a representação 
fiscal para fins penais, observado o disposto no § 2º deste artigo; 

............................................................................................................................ 

 

 

MINAS GERAIS 

DECRETO Nº 44.747, DE 3 DE MARÇO DE 2008  
Estabelece o Regulamento do Processo e dos Procedimentos Tributários 
Administrativos (RPTA). 
............................................................................................................................ 

 
SEÇÃO X Da Representação Fiscal Para Fins Penais 

 
Art. 171. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a 
ordem tributária definidos nos arts. 1º e 2º da Lei Federal nº. 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990, será encaminhada ao Ministério Público para o procedimento 
criminal cabível, após proferida decisão final na esfera administrativa sobre a 
exigência fiscal do crédito tributário correspondente. 

............................................................................................................................ 

 

RESOLUÇÃO Nº 4.213, DE 11 DE MAIO DE 2010 

Disciplina procedimentos a serem adotados para emissão da Representação 
Fiscal para Fins Penais e formação de Autos de Notícia-Crime. 

............................................................................................................................ 

Art. 7º Os Autos de Notícia-Crime, após encerramento do processo 
administrativo, serão encaminhados pelo NAC às competentes Coordenadorias 
Regionais das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e 
Tributária ou, na falta destas, ao Órgão do Ministério Público da Comarca do 
Município do sujeito passivo da autuação fiscal. 

§ 1º Observado o disposto no caput, os Autos de Notícia-Crime lavrados em 
razão de autuação de trânsito de mercadorias serão encaminhados para a 
Promotoria de Justiça da Comarca da ocorrência da irregularidade. 

 

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/decretos/2008/d44747_2008.html
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/resolucoes/2010/rr4213_2010.html
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§ 2º Evidenciada a ocorrência de qualquer hipótese prevista no inciso II do caput 
do art. 2º desta Resolução, a Representação Fiscal para Fins Penais será 
encaminhada, pelo NAC, ao Ministério Público, independentemente da 
existência de decisão administrativa definitiva. 

 

PARAÍBA 

LEI Nº 10.094, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013 - PAT 

Dispõe sobre o Ordenamento Processual Tributário, o Processo Administrativo 
Tributário, bem como, sobre a Administração Tributária, e dá outras 
providências. 

............................................................. 

Art. 33. Quando na tramitação do Processo Administrativo Tributário, for 
constatada a ocorrência de atos ou fatos que, em tese, configuram crime contra 
a ordem tributária, nos termos previstos nos arts. 1º e 2º da Lei Federal nº 8.137, 
de 27 de dezembro de 1990, deverá ser formalizada representação fiscal para 
fins penais. (Nova redação dada ao art. 33 pela alínea “c” do inciso I do art. 5º 

da Lei nº 11.247/18 - DOE de 14.12.18 – efeitos a partir de 01/01/2019) 

.................. 

CAPÍTULO III 

DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS 

Seção I 

Do Início do Procedimento Fiscal 

Art. 37. Considerar-se-á iniciado o procedimento fiscal para apuração das 
infrações à legislação tributária: 

........................... 

III - com a lavratura de Auto de Infração ou de Representação Fiscal, inclusive 
na modalidade eletrônica; 

................................ 

§ 5º O Auto de Infração e a Representação Fiscal na modalidade eletrônica 
serão disciplinados por ato do titular da Secretaria de Estado da Receita. 

Art. 47. O Servidor Fiscal Tributário da Secretaria de Estado da Receita que, no 
exercício de suas atribuições, identificar atos ou fatos que, em tese, configuram 
crime contra a ordem tributária, nos termos definidos na Lei Federal nº 8.137, de 
27 de dezembro de 1990, deverá formalizar representação fiscal para fins 
penais. (Nova redação dada ao art. 47 pela alínea “f” do inciso I do art. 5º da Lei 

nº 11.247/18 - DOE de 14.12.18 - efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019) 

https://www.sefaz.pb.gov.br/legislacao/69-leis/pat/2231-lei-n-10-094-de-27-de-setembro-de-2013-pat
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Paragrafo único. A representação fiscal para fins penais deverá ser remetida ao 
Ministério Público, depois de proferida a decisão final na esfera administrativa 
sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente, ou quando 
declarada a revelia, nos termos do art. 12 desta Lei. (Nova redação dada ao art. 
47 pela alínea “f” do inciso I do art. 5º da Lei nº 11.247/18 - DOE de 14.12.18 - 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019) 

 

DECRETO Nº 18.930, DE 19 DE JUNHO DE 1997 

REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À 
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE 
COMUNICAÇÃO - RICMS 

........................................................................................ 

“Art. 676. O Servidor Fiscal Tributário da Secretaria de Estado da Receita que, 

no exercício de suas atribuições, identificar situações que, em tese, tipifiquem 
crime contra a ordem tributária, nos termos definidos na Lei Federal nº 8.137, de 
27 de dezembro de 1990, formalizará Representação Fiscal para Fins Penais, a 
ser encaminhada ao Ministério Público Estadual pelo chefe da repartição 
preparadora. (Redação dada pelo Decreto nº 32196, de 13/06/2011) 

§ 1º A Representação Fiscal para Fins Penais será acompanhada de cópia do 
Processo Administrativo Tributário. 

§ 2º O encaminhamento da Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério 
Público deverá ocorrer após decisão desfavorável ao contribuinte, já transitada 
em julgado na esfera administrativa, em até 30 (trinta) dias, contados do término 
do prazo constante da notificação para o recolhimento do tributo e penalidades 
impostas. (Redação dada pelo Decreto nº 32196, de 13/06/2011) 

§ 3º A Representação Fiscal para Fins Penais não será encaminhada se o 
contribuinte promover o recolhimento do crédito tributário antes de esgotado o 
prazo previsto na notificação de que trata o § 2º. (Redação dada pelo Decreto nº 
32196, de 13/06/2011) 

§ 4º Na hipótese de parcelamento do crédito tributário, ocorrendo a interrupção 
do pagamento, a Representação Fiscal para Fins Penais será encaminhada, de 
imediato, ao Ministério Público Estadual. (Redação dada pelo Decreto nº 32196, 
de 13/06/2011) 

§ 5º O processo fiscal instaurado na esfera administrativa independe da 
apuração do ilícito penal.”. (Redação dada pelo Decreto nº 32196, de 
13/06/2011) 

......................................................................................................... 

 

https://www.sefaz.pb.gov.br/legislacao/36-regulamentos/815-decreto-n-18-930-de-19-de-junho-de-1998
https://www.sefaz.pb.gov.br/legislacao/140-decretos-estaduais/icms/icms-2011/1064-decreto-n-32-196-de-13-de-junho-de-2011
https://www.sefaz.pb.gov.br/legislacao/140-decretos-estaduais/icms/icms-2011/1064-decreto-n-32-196-de-13-de-junho-de-2011
https://www.sefaz.pb.gov.br/legislacao/140-decretos-estaduais/icms/icms-2011/1064-decreto-n-32-196-de-13-de-junho-de-2011
https://www.sefaz.pb.gov.br/legislacao/140-decretos-estaduais/icms/icms-2011/1064-decreto-n-32-196-de-13-de-junho-de-2011
https://www.sefaz.pb.gov.br/legislacao/140-decretos-estaduais/icms/icms-2011/1064-decreto-n-32-196-de-13-de-junho-de-2011
https://www.sefaz.pb.gov.br/legislacao/140-decretos-estaduais/icms/icms-2011/1064-decreto-n-32-196-de-13-de-junho-de-2011
https://www.sefaz.pb.gov.br/legislacao/140-decretos-estaduais/icms/icms-2011/1064-decreto-n-32-196-de-13-de-junho-de-2011
https://www.sefaz.pb.gov.br/legislacao/140-decretos-estaduais/icms/icms-2011/1064-decreto-n-32-196-de-13-de-junho-de-2011
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PORTARIA Nº 00108/2021/SEFAZ DE 6 DE AGOSTO DE 2021 
Determina sobre a formalização da  representação fiscal para fins penais 
pelos integrantes do Grupo Ocupacional de Servidores Fiscais Tributários 
Estaduais, na hipótese de crime contra a ordem tributária prevista na Lei 
nº 8.137/90 e revoga as Portarias nº 113/GSER, 244/GSER, 218/GSER, 
190/GSER e 164/GSER. 

............................................................................................................... 

Art. 1º A representação fiscal para fins penais será formalizada pelos integrantes 
das carreiras que compõem o Grupo Ocupacional de Servidores Fiscais 
Tributários Estaduais, na hipótese de cometimento, em tese, de crime contra a 
ordem tributária previsto nos arts. 1° e 2° da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 
1990. 

§ 1º Em tese, ficam tipificados como crimes contra a ordem tributária aqueles 
decorrentes das penalidades administrativas em que haja qualquer redução ou 
supressão de tributos, não abrangidas as multas por descumprimento de 
obrigação acessória. 

§ 2º A representação fiscal para fins penais será gerada automaticamente por 
ocasião da homologação do auto de infração e será registrada em sistema 
informatizado. 

§ 3º A representação fiscal para fins penais subsidiará processo próprio, 
devendo permanecer apenso ao processo administrativo tributário 
correspondente, aguardando o exaurimento da via administrativa. 

Art. 2º O titular do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) ou da Unidade de 
Atendimento ao Cidadão (UAC) da localidade em que ocorrer o início do 
processo administrativo tributário será o responsável pelo encaminhamento da 
representação fiscal para fins penais, após o exaurimento da via administrativa. 

§ 1º Considera-se como exaurimento da via administrativa o momento em que 
não caiba mais recurso perante as instâncias administrativas. 

§ 2º As autoridades fiscais mencionadas no “caput” deste artigo encaminharão a 
representação fiscal para fins penais à Promotoria de Justiça Criminal de 
Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público Estadual, mediante ofício, 
instruída, nos termos do Anexo Único desta Portaria, com cópia do Processo 
Administrativo Tributário, com as seguintes peças: 

a) Auto de Infração e, caso tenham sido lavrados, Termo Complementar de 
Infração e Termo de Sujeição Passiva; 

b) Decisões das instâncias administrativas, se existirem; 

c)  Intimações e ciências dos documentos previstos nas alíneas “a” e “b” deste 

inciso; 

 

 

https://www.sefaz.pb.gov.br/legislacao/301-portarias/portarias-2021/10883-portaria-n-00108-2021-sefaz
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d) Certidão de Dívida Ativa - CDA; 

e) Todas as planilhas e levantamentos fiscais onde estão demonstradas as 
acusações constantes do auto de infração. (Acrescida pelo art. 1º da Portaria nº 
00098/2022/SEFAZ, publicada no DO-e/SEFAZ de 08.07.22) 

§ 3º A representação fiscal para fins penais não será remetida no caso de 
parcelamento integral do respectivo crédito tributário. 

§ 4º Cópia do ofício de encaminhamento a que se refere este artigo deverá ser 
juntada ao processo administrativo tributário que o originou. 

§ 5º A representação fiscal para fins penais será remetida ao Ministério Público 
Estadual até 30 (trinta) dias após a inscrição em Dívida Ativa. 

§ 6º Ocorrendo interrupção no pagamento do crédito tributário, em relação à 
hipótese prevista no § 3º deste artigo, a representação fiscal para fins penais 
será imediatamente encaminhada ao Ministério Público Estadual. 

§ 7º Fica dispensada a remessa ao Ministério Público Estadual de 
Representação Fiscal para Fins Penais cujo valor principal histórico do ICMS 
lançado na Certidão da Dívida Ativa, somados a débitos anteriores também de 
ICMS em seu valor originalmente inscrito em dívida ativa for igual ou inferior a 
10 (dez) salários-mínimos, nos termos da Recomendação nº 001/2021 da 20ª e 
21ª Promotorias de Justiça de Crimes Contra a Ordem Tributária. 

Art. 3º O servidor que descumprir o dever de formalizar ou encaminhar a 
representação fiscal para fins penais, nos termos desta Portaria, ficará sujeito às 
sanções disciplinares previstas na Lei Complementar nº 58, de 30 de dezembro 
de 2003. 

............................................. 

 

PARANÁ 

LEI Nº 18.877, DE 27/DE SETEMBRO DE 2016 

Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, o Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais, e adota outras providências. 

.......................................................................................................................... 

Art. 2º Os auditores fiscais da Coordenação da Receita do Estado - CRE são 
autoridades responsáveis pela apuração e pelo lançamento do crédito tributário, 
nos termos do art. 142 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional - CTN. 

............................................................................................................................ 

§ 3º Para os crimes definidos nos incisos I a IV do art. 1º da Lei Federal nº 8.137, 
de 1990, a notícia sobre crime contra a ordem tributária será encaminhada ao 
Ministério Público, quando: 

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=162799&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.6.2020.13.19.41.63
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=162799&indice=1&totalRegistros=1&dt=30.6.2020.13.19.41.63
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I - após a constituição do crédito tributário, não for esse pago integralmente nem 
apresentada reclamação do lançamento; 

II - após o julgamento de primeira instância administrativa, mantida a exigência 
fiscal, total ou parcialmente, não for pago integralmente o crédito tributário nem 
apresentado o recurso cabível; 

III - após o julgamento de segunda instância administrativa, mantida a exigência 
fiscal, total ou parcialmente, não for pago integralmente o crédito tributário. 

 

DECRETO 7030 - 30 DE MAIO DE 2017 

Súmula: Regulamenta o Título I e os Capítulos I a III do Título II, da Lei n. 18.877, 
de 27 de setembro de 2016, que dispõe sobre a fiscalização e a formalização de 
ofício de crédito tributário e sobre o processo administrativo fiscal e o julgamento 
em primeira instância administrativa. 

............................................................................................................................. 

CAPÍTULO IV 

DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS 

Art. 55. Quando, na apuração da existência de obrigação tributária pendente ou 
infração à legislação, for constatada situação que, em tese, possa configurar 
crime contra a ordem tributária definido no art. 1º ou no art. 2º da Lei Federal n. 
8.137, de 27 de dezembro de 1990, após a inscrição do débito em dívida ativa, 
deverá ser formalizada representação fiscal para fins penais, na forma 
estabelecida em norma de procedimento. 

Parágrafo único. Para os crimes definidos nos incisos I a IV do art. 1º da Lei 
Federal n. 8.137, de 1990, a notícia sobre crime contra a ordem tributária será 
encaminhada ao Ministério Público, quando: 

I - após a constituição do crédito tributário, não for esse pago integralmente nem 
apresentada reclamação do lançamento; 

II - após o julgamento de primeira instância administrativa, mantida a exigência 
fiscal, total ou parcialmente, não for pago integralmente o crédito tributário nem 
apresentado o recurso cabível; 

III - após o julgamento de segunda instância administrativa, mantida a exigência 
fiscal, total ou parcialmente, não for pago integralmente o crédito tributário. 

 

RESOLUÇÃO SEFA N. 603/2017 

SÚMULA: Regulamenta o Capítulo II do Título III da Lei n. 18.877, de 27 de 
setembro de 2016, que trata da Representação Fiscal no Conselho de 
Contribuintes e Recursos Fiscais – CCRF. 

 

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/exibirAto.do?action=iniciarProcesso&codAto=173723&codItemAto=1091941
https://www.sefanet.pr.gov.br/dados/SEFADOCUMENTOS/101201700603.pdf
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NORMA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 004/2020  

Súmula: Regulamenta os procedimentos relativos à Representação Fiscal para 
Fins Penais, de que tratam o artigo 83 da Lei Federal nº 9.430/1996 e o artigo 
2º, § 2º, da Lei Estadual nº 18.877/2016.  

............................................................................................................................. 

CAPÍTULO I 

DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS 

SEÇÃO I DO DEVER DE REPRESENTAR 

Art. 1.º O Auditor Fiscal da Receita Estadual do Paraná - REPR deverá formalizar 
Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP sempre que, no exercício de suas 
atribuições, identificar atos ou fatos que, em tese, configurem crime contra a 
ordem tributária, conforme previsto na Lei Federal nº 8.137, de 27 de dezembro 
de 1990, bem como outros crimes previstos na legislação penal.  

§ 1.º Fica dispensada a formalização de processo específico de RFFP quando o 
procedimento fiscal tenha sido motivado por informações oriundas do Ministério 
Público do Estado do Paraná - MP-PR, hipótese em que será apenas oficiado ao 
órgão ministerial o resultado da apuração dos fatos realizada, indicando, se for 
o caso, os possíveis crimes, em tese, identificados.  

§ 2.º Para as modalidades previstas nos incisos I e II do art. 2º desta Norma, a 
RFFP será obrigatória somente quando o crédito tributário individualmente 
lançado, ou o somatório dos créditos tributários lançados em razão da mesma 
ação fiscal, for superior aos valores previstos nos incisos I e II do caput do art. 
1º do Decreto nº 4.060, de 18 de fevereiro de 2020.  

§ 3.º Os créditos tributários lançados que não foram objeto de RFFP poderão ser 
listados em formato de relatório gerencial e entregues a pedido do MP-PR. 

Seção II - Dos Tipos de Representação Fiscal para Fins Penais 
Art. 2º Para efeitos desta Norma, considera-se as seguintes modalidades de 
RFFP: 

I - RFFP motivada pela identificação, em tese, de crimes contra a ordem 
tributária resultantes de imposto declarado e não pago; 

II - RFFP motivada pela identificação, em tese, de crimes contra a ordem 
tributária objeto de auto de infração; 

III - RFFP motivada pela identificação, em tese, de crimes de falsidade de 
títulos e outros papéis públicos, da falsidade documental e de outros crimes 
formais. 

Seção III - Dos Crimes Contra a Ordem Tributária Resultantes de Imposto 
Declarado e Não Pago 

Art. 3º A RFFP relativa ao crime contra a ordem tributária definido no artigo 2º, 
inciso II, da Lei Federal nº 8.137/1990, motivada pelo não pagamento do 
imposto declarado na Escrituração Fiscal Digital - EFD, deverá ser oferecida na 

https://patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Informativos/2020/NPA_004-2020_-_Representacao_Fiscal_para_Fins_Penais_-_SPAF_-_vs_final_final_03-08-2020.pdf
https://patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Informativos/2020/NPA_004-2020_-_Representacao_Fiscal_para_Fins_Penais_-_SPAF_-_vs_final_final_03-08-2020.pdf
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forma do Anexo V, conforme o enquadramento entre o tipo infracional tributário 
e o respectivo tipo penal disposto no Anexo III, ambos desta Norma, indicando 
a relação das dívidas ativas dos respectivos devedores contumazes, conforme 
ato de inclusão em regime especial publicado no Diário Oficial do Estado - 
DOE. 

Seção IV - Dos Crimes Contra a Ordem Tributária Objeto de Auto de Infração 

Art. 4º A RFFP, nos termos do § 2º do art. 2º da Lei nº 18.877 , de 27 de setembro 
de 2016, relativa aos crimes contra a ordem tributária definidos nos artigos 1º e 
2º da Lei Federal nº 8.137/1990, que sejam objeto de auto de infração, será 
formalizada conforme enquadramento estabelecido entre os tipos infracionais 
tributários e os respectivos tipos penais dispostos no Anexo I desta Norma. 

§ 1º A formalização prevista no caput será realizada após o encerramento do 
Auto de Infração - AI ou do Processo Administrativo Fiscal - PAF por inscrição 
em dívida ativa, total ou parcial, do crédito tributário lançado, exceto quando se 
tratar de crime previsto no art. 1º , inciso V, da Lei nº 8.137/1990 , e que não seja 
resultante de presunção legal a que se refere o art. 51 da Lei nº 11.580 , de 14 
de novembro de 1996, hipótese em que a RFFP deverá ser realizada logo após 
a identificação do ilícito, mesmo sem o encerramento do AI ou do PAF. 

§ 2º Na hipótese de a decisão de primeira ou de segunda instância, transitada 
em julgado administrativamente, modificar a penalidade, diminuir o crédito 
tributário originalmente lançado, excluir sujeito passivo solidário ou determinar a 
inclusão de sujeito passivo solidário mediante a lavratura de auto de infração 
revisional, as modificações ocorridas deverão ser atualizadas para efeitos da 
elaboração final da RFFP. 

§ 3º Os apontamentos realizados nas peças processuais nos julgamentos de 
primeira e segunda instância administrativas, referentes à identificação ou não, 
em tese, de crimes contra a ordem tributária, também devem ser considerados 
para fins da elaboração final da RFFP. 

 

PERNAMBUCO 

DECRETO N° 21.618, DE 30 DE JULHO DE 1999 

Institui o Programa Permanente de Combate aos Crimes Contra a Ordem 
Tributária e dá outras providências. 

...................................................... 

Art. 2º Até 15 de setembro de 2013, para efetivação do Programa de que trata o 
art. 1º, as autoridades fiscais que, no transcurso da ação fiscal ou durante a 
tramitação do processo administrativo-tributário, constatarem indícios de atos ou 
fatos que possam configurar crime contra a ordem tributária, conforme previsto 
nos arts. 1° e 2° da Lei Federal n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, lavrarão, 
nos termos deste Decreto, o documento denominado Comunicação Fiscal ao 
Ministério Público - COFIMP. (Redação dada pelo Decreto nº 39.886, de 
7/10/2013) 

https://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=14221&tipo=
https://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=14221&tipo=
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.......................................................................................................................... 

Art. 2º-A A partir de 16 de setembro de 2013, para efetivação do Programa de 
que trata o art. 1º, as autoridades fiscais que, no transcurso da ação fiscal ou 
durante a tramitação do processo administrativo-tributário - PAT, constatarem 
indícios de atos ou fatos que possam configurar crime contra a ordem tributária, 
conforme previsto nos arts. 1° e 2° da Lei Federal n° 8.137, de 27 de dezembro 
de 1990, que define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as 
relações de consumo, lavrarão, nos termos deste Decreto, o documento 
denominado Comunicação Fiscal ao Ministério Público – COFIMP. 
(Acrescentado pelo Decreto nº 39.886, de 7/10/2013) 

§ 1° Relativamente à COFIMP, observar-se-á o seguinte: 

I – será lavrada mediante acesso ao módulo COFIMP do Sistema Eletrônico 
Integrado de Informações Fazendárias - e-Fisco; 

II – será disponibilizada ao Ministério Público de Pernambuco - MPPE, por meio 
eletrônico, quando da inscrição do débito em dívida ativa, nos casos previstos 
na Lei n° 10.654, de 27 de novembro de 1991, observando-se: 

a) cópia do inteiro teor do PAT poderá ser enviada ao MPPE, mediante 
solicitação expressa, para formalização do processo físico; e 

b) caberá à unidade responsável pela gestão da COFIMP, definida em portaria 
da Secretaria da Fazenda - SEFAZ, designar o responsável pelo envio dos 
documentos referidos na alínea “a”; 

III – na hipótese do inciso II, juntamente com a comunicação da inscrição do 
débito em dívida ativa, o contribuinte será informado da representação fiscal ao 
MPPE; e 

IV – quando a ação fiscal for motivada por informações procedentes do MPPE 
ou quando o referido órgão possuir conhecimento prévio dos fatos que possam 
configurar crime, a COFIMP restringir-se-á aos fatos efetivamente apurados pelo 
Auditor Fiscal do Tesouro Estadual - AFTE, devendo constar em anexo as 
informações do mencionado órgão. 

§ 2° Quando a lavratura da COFIMP ocorrer em decorrência de uma das 
hipóteses indicadas a seguir, a ação fiscal só poderá ser encerrada quando da 
finalização da geração da referida Comunicação no correspondente módulo no 
e-Fisco: 

I - lavratura de auto de lançamento por descumprimento: 

a) da obrigação tributária principal; ou 

b) da obrigação tributária acessória, nos termos estabelecidos em portaria da 
SEFAZ; ou 

II - lavratura de Notificação de Débito: 

a) decorrente do imposto lançado nos livros fiscais e não informado em 
documento de informações econômico-fiscais; ou 
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b) relativa a imposto de responsabilidade indireta mesmo que declarado. 

§ 3º A autoridade fiscal, entendendo cabível, lavrará a COFIMP em outras 
hipóteses previstas em portaria da SEFAZ. 

.......................................................................................................................... 

Art. 7º Até 15 de setembro de 2013, no prazo de 15 (quinze) dias após a 
publicação da decisão final pela procedência de processo administrativo-
tributário, lavrado antes do termo inicial de vigência deste Decreto, sem que 
tenha sido remetida comunicação ou representação ao Ministério Público, o 
Julgador Tributário, bem como qualquer membro da Turma Julgadora ou do 
Tribunal Pleno do Tribunal Administrativo-Tributário do Estado, elaborarão a 
COFIMP, com base no art. 7º da Lei no 10.654, de 27 de novembro de 1991, e 
neste Decreto. ((Redação dada pelo Decreto nº 39.886, de 7/10/2013) 

.......................................................................................................................... 

Art. 9º A Procuradoria Geral do Estado, por intermédio dos seus órgãos 
competentes, prestará, quando necessário, assessoria à SEFAZ, na pessoa do 
fiscal comunicante ou participante da ação fiscal, assistindo-o quando este for 
intimado pelo MPPE ou pelo Poder Judiciário para prestar depoimento sobre os 
fatos relatados em COFIMP. (Redação dada pelo Decreto nº 39.886, de 
7/10/2013) 

.......................................................................................................................... 

 

PIUAÍ 

PORTARIA GSF Nº 452/2011 DE 18 DE MAIO DE 2011 

Estabelece procedimentos a serem observados na comunicação ao Ministério 
Público Estadual de fatos que configurem, em tese, crimes contra a ordem 
tributária; contra a Administração Pública Estadual, em detrimento da Fazenda 
Estadual, bem como crimes de falsidade de títulos, papéis e documentos 
públicos e de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores. 

............................................................................................................................. 

CAPÍTULO III 

DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 

Art. 4º A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem 
tributária definidos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, 
será formalizada e protocolizada em até 10 (dez) dias contados da data da 
constituição do crédito tributário, devendo permanecer no âmbito da Unidade de 
Fiscalização até a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal 
do crédito tributário correspondente ou na ocorrência das hipóteses previstas no 
art. 5º, respeitado o prazo legal para cobrança amigável. 

 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=152451
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=152451
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Parágrafo único. Os autos da representação, juntamente com cópia da 
respectiva decisão administrativa, deverão ser arquivados na hipótese de o 
correspondente crédito tributário ser extinto pelo julgamento administrativo, pelo 
pagamento ou pela quitação do parcelamento. 
* Art. 5º Os autos da representação, ou seu arquivo digital, serão remetidos pelo 
Diretor da Unidade de Fiscalização ao órgão do MPE competente para promover 
a ação penal, no prazo de 20 (vinte) dias contados da data:  

I - do encerramento do prazo legal para cobrança amigável, depois de proferida 
a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito 
tributário relacionado ao ilícito penal, sem que tenha havido o correspondente 
pagamento;  

II - da exclusão da pessoa jurídica de parcelamento de que tenha beneficiado, 
nos termos da legislação vigente; Parágrafo único. Na hipótese do inciso I, 
deverá ser juntada aos autos da representação cópia da respectiva decisão 
administrativa, acrescida do despacho do Diretor da UNIFIS e da informação da 
data da decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito 
tributário relacionado ao ilícito penal.  

*Caput do art. 5º com redação dada pela PORTARIA GSF 520/2011, DE 18/05/11 

 

 

RIO DE JANEIRO 

DECRETO Nº 22.950, DE 03 DE FEVEREIRO DE 1997 - Dispõe sobre a 
comunicação, ao Ministério Público Estadual, de crimes de natureza tributária e 
conexos, relacionados com as atividades de fiscalização e lançamento de 
tributos e contribuições, e dá outras providências. 

............................................................................................................................. 

§ 1º Quando outro crime praticado ou constatado no curso de processo 
administrativo - fiscal, de atividade de cobrança, deligência ou outro 
procedimento administrativo, o servidor que dele tomar conhecimento 
comunicará o fato, imediatamente, ao chefe da respectiva unidade 
administrativa, que formalizará a representação criminal ao Ministério Público 
Estadual. 

§ 2º - Se a falta se der na fase de apreciação de recurso administrativo voluntário, 
o Conselheiro relator, ou o Conselheiro designado para redigir o voto vencedor, 
registrará o fato, destacadamente, em seu voto, cabendo ao Procurador do 
Estado junto à Câmara do Conselho de Contribuinte formalizar, imediatamente, 
a representação de que trata o parágrafo anterior. 

 

 

https://www.normasbrasil.com.br/norma/decreto-22950-1997-rj_156142.html
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Art. 2º - O dever de representar não exclui a competência da autoridade 
administrativa para requisitar auxílio de força pública federal ou estadual, quando 
vítima de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando 
necessário à efetivação de medida prevista na legislação tributária, mesmo que 
não se configure fato definido em Lei como crime ou contravenção (art. 197 do 
Código Tributário Nacional), ou, ainda, à efetivação de prisão em flagrante (art. 
301 do do Código do Processo Penal); 

 

RESOLUÇÃO CONJUNTA SEFAZ/PGJ N.º 114 DE 03 DE JUNHO DE 2011 

Fixa normas de cooperação técnica entre o Ministério Público do Estado do Rio 
de Janeiro e a Secretaria de Estado de Fazenda no combate aos crimes contra 
a ordem tributária. 

...................................................................... 

CAPÍTULO I 

DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

Art. 1.º Compete à Secretaria de Estado de Fazenda, quando constatar a 
ocorrência de crimes contra a ordem tributária: 

I - formular representação criminal e encaminhá-la ao Ministério Público, sempre 
que for constatado indício da prática de crime contra a ordem tributária; 

II - realizar, com brevidade, as diligências que forem requisitadas pelo Ministério 
Público; 

III - empreender esforços no sentido de priorizar e agilizar o julgamento, na Junta 
de Revisão Fiscal e no Conselho de Contribuintes, dos processos administrativo-
tributários que contenham indícios da prática de crime contra a ordem tributária, 
buscando, outrossim, agrupar o julgamento dos autos de infração relativos a uma 
mesma ação fiscal. 

Art. 2.º Os Auditores Fiscais do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro, no 
exercício de suas atribuições de fiscalização, autuação, lançamento e cobrança 
de tributos, bem como no exame de processos administrativo-tributários em que 
atuem, devem encaminhar notícia ao Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro e ao titular de suas respectivas unidades fiscais sempre que encontrarem 
indícios da prática de ilícitos penais de natureza tributária e conexos, em especial 
das condutas previstas nos artigos 1.º e 2.º da Lei n.º 8.137/1990. 

§1.º Verificada a existência de indícios da prática dos ilícitos mencionados no 
caput, os fiscais de renda deverão formalizar a notícia através de processo 
administrativo independente, que deverá ser instruído com os seguintes 
documentos: 

 

 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation-renderer.jspx?datasource=UCMServer%23dDocName%3A2718049&_adf.ctrl-state=13fpn7fjq9_1&_afrLoop=22287533872245483&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=jnple1t1m
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/webcenter/faces/owResource.jspx?z=oracle.webcenter.doclib%21UCMServer%21UCMServer%2523dDocName%253A98928
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I - cópia dos autos de infração; 

II - cópia reprográfica das peças do processo administrativo-tributário 
necessárias à comprovação da autoria e da materialidade da infração penal; 

III - relatório sucinto da infração, contendo a exposição dos fatos e a relação 
completa de todos que tenham concorrido para a prática do crime, com a 
qualificação e a função que exercem na empresa, bem como a indicação dos 
períodos em que fizeram parte da administração da pessoa jurídica autuada; 

IV - cópia dos atos constitutivos e respectivas alterações, relativas ao período da 
prática da infração; 

V - valor do dano causado pelo contribuinte, com especificação do tributo, multas 
e juros; 

VI - informação sobre a existência de recurso do respectivo processo 
administrativotributário e sua tramitação. 

§ 2.º Procedimento idêntico ao descrito no §1.º deste artigo será adotado pelos 
titulares da Unidade Fiscal, de ofício ou mediante representação do Auditor 
Fiscal da Receita Estadual da respectiva unidade, e pelos membros da Junta de 
Revisão Fiscal e do Conselho de Contribuintes, quando verificarem a existência 
de indícios da prática dos ilícitos mencionados no caput deste artigo. 

§ 3.º Na hipótese do parágrafo anterior, os membros da Junta de Revisão Fiscal 
e do Conselho de Contribuintes solicitarão aos Presidentes de seus respectivos 
órgãos, sem prejuízo da atuação de ofício, a formalização do procedimento 
administrativo descrito no § 1.º. 

§ 4.º A individualização dos sócios, gerentes e administradores será efetuada 
com base no contrato social e suas alterações, ou no estatuto e nas atas das 
assembléias gerais, das reuniões de diretoria e do conselho de administração, 
ou na declaração de firma individual, conforme se trate de pessoa jurídica 
constituída sob a forma de sociedade limitada, sociedade anônima ou firma 
individual. 

§ 5.º Os documentos probatórios do ilícito tributário, que também constituam 
provas da materialidade do ilícito penal, serão fotocopiados, sendo os originais 
juntados ao processo administrativo-tributário e as fotocópias, devidamente 
autenticadas, destinadas a instruir os autos da representação criminal. 

Art. 3.º Após a formalização da representação criminal, os autos serão 
encaminhados à Subsecretaria Adjunta de Fiscalização, cabendo ao respectivo 
Subsecretário a remessa dos autos ao Ministério Público, no prazo de 60 dias, a 
contar da data de seu recebimento. 

Art. 4.º Compete, ainda, à Secretaria de Estado de Fazenda: 

I - subsidiar tecnicamente o Ministério Público, mantendo-o informado das 
alterações na legislação tributária estadual e das decisões do Conselho Estadual 
de Contribuintes proferidas em processos fiscais; 
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II - possibilitar aos membros do Ministério Público indicados pela Instituição e em 
atuação no combate à Sonegação Fiscal o acesso aos bancos de dados 
fazendários, fornecendo-lhes as informações necessárias à instrução dos 
respectivos processos, as quais serão exclusivamente utilizadas no exercício de 
suas funções; 

III - atender, através de suas unidades regionais, as solicitações de presença de 
agente do fisco em operações realizadas pelo Ministério Público; 

IV - participar de reuniões promovidas pelo Ministério Público, visando ao 
aperfeiçoamento da cooperação técnica de que trata a presente Resolução; 

V - informar, mensalmente, à Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça de Investigação Penal e à Coordenadoria do Centro 
de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais o número de 
“notícias de crimes contra a ordem tributária” acompanhados de referências 

básicas que permitam a sua organização estatística. 

Art. 5.º A Secretaria de Estado de Fazenda disponibilizará funcionários para a 
realização das atribuições previstas no artigo 4.º. 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 

Art. 6.º Compete ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a expedição 
de recomendação aos órgãos de execução para que: 

I - na fase da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n.º 9.099, de 26 
de setembro de 1995), estimulem o ressarcimento do dano tributário; 

II - na fase das alegações finais, quando ocorrer pedido de condenação, seja 
igualmente postulada a aplicação da pena de prestação pecuniária, prevista no 
artigo 43, I, c/c o artigo 45, §1.º, do Código Penal, a ser destinada ao Fisco 
Estadual; 

III - requisitem diretamente aos agentes da Secretaria de Estado de Fazenda, 
especialmente ao Subsecretário Adjunto de Fiscalização e aos titulares das 
unidades de fiscalização, esclarecimentos, informações e documentos 
complementares ou qualquer outro elemento de convicção, sempre que 
necessários ao oferecimento de denúncia ou requerimento de medidas 
cautelares, ou ainda para instruírem processo criminal em curso; 

IV - requisitem ao Secretário de Estado de Fazenda o comparecimento de 
Auditores Fiscais da Receita Estadual ao Ministério Público, para prestar 
esclarecimentos ou depoimentos junto ao Promotor de Justiça responsável pela 
investigação penal. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9099.htm
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Art. 7.º Compete, ainda, ao Ministério Público: 

I - participar de reuniões promovidas pela Secretaria de Estado de Fazenda, 
visando ao aperfeiçoamento da cooperação técnica prevista na presente 
Resolução; 

II - subsidiar tecnicamente a Secretaria de Estado de Fazenda, mantendo-a 
informada das alterações na legislação penal tributária; 

III - informar, mensalmente, à Secretaria de Estado de Fazenda o número de 
denúncias e arquivamentos formulados, bem como outros dados estatísticos 
relativos às “notícias de crimes contra a ordem tributária” remetidas a cada 

Promotoria de Justiça. 

Art. 8.º O Ministério Público designará Promotores de Justiça para atuação no 
combate aos crimes contra a ordem tributária. 

CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO 

Art. 9.º O programa será Coordenado, em conjunto, pela Subsecretaria Adjunta 
de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda e pelo Coordenador do 
COESF – Coordenadoria de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10. Todos os órgãos e agentes de que trata a presente Resolução devem 
observar, quando do intercâmbio de informações, o sigilo imposto pelo artigo 198 
do Código Tributário Nacional. 

Art. 11. Havendo requisição do Ministério Público, os autos da representação 
criminal serão imediatamente encaminhados ao Promotor de Justiça com 
atribuição, qualquer que seja a fase em que se encontrem. 

Art. 12. Havendo indícios da prática dos crimes tipificados no artigo 3.º da Lei n.º 
8.137/1990, por funcionário ou servidor público, a Subsecretaria Adjunta de 
Fiscalização e a Corregedoria Tributária do Controle Externo da Secretaria de 
Estado de Fazenda deverão comunicar ao Procurador-Geral de Justiça a 
abertura da respectiva sindicância administrativa, bem como o seu resultado 
final. 

Art. 13. A presente Resolução Conjunta entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução 
SER/PGJ n.º 14 de 06 de julho de 2006. 

............................................................................................................................. 

 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/webcenter/faces/owResource.jspx?z=oracle.webcenter.doclib%21UCMServer%21UCMServer%2523dDocName%253A99010
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/webcenter/faces/owResource.jspx?z=oracle.webcenter.doclib%21UCMServer%21UCMServer%2523dDocName%253A98928
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/webcenter/faces/owResource.jspx?z=oracle.webcenter.doclib%21UCMServer%21UCMServer%2523dDocName%253A98928
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/webcenter/faces/owResource.jspx?z=oracle.webcenter.doclib%21UCMServer%21UCMServer%2523dDocName%253A104927
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/webcenter/faces/owResource.jspx?z=oracle.webcenter.doclib%21UCMServer%21UCMServer%2523dDocName%253A104927
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DECRETO Nº 44800 24 DE JULHO DE 2018 

Dispõe sobre a representação fiscal, ao Ministério Público, relativa aos ilícitos 
penais de natureza tributária. 

............................................................................................................................ 

Art. 1º Os Fiscais de Rendas do Município do Rio de Janeiro, no exercício de 
suas atribuições de fiscalização, autuação, lançamento e cobrança de tributos, 
bem como no exame de processos administrativo-tributários em que atuem, 
deverão encaminhar notícia, ao titular de suas respectivas unidades fiscais, 
sempre que encontrarem indícios da prática de ilícitos penais de natureza 
tributária e conexos, em especial das condutas previstas nos arts. 1º e 2º da Lei 
Federal nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. 

............................................................................................................................ 

Art. 3º Nos casos de que trata o art. 1º, a representação fiscal para fins penais 
será formalizada em até 30 (trinta) dias da constituição do crédito tributário, mas 
só poderá ser encaminhada ao Ministério Público caso tenham sido cumpridos, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - já ter sido proferida decisão definitiva em litígio porventura instaurado no 
processo administrativo-tributário formado para cobrança dos créditos tributários 
lançados através do Auto de Infração ou Nota de Lançamento; 

II - não ter havido pagamento dos créditos tributários referidos no inciso I até o 
prazo final de inscrição em dívida ativa; 

III - não haver parcelamento em curso, no âmbito da Secretaria Municipal de 
Fazenda, relativo aos créditos tributários referidos no inciso I. 

Art. 4º O processo administrativo específico de representação fiscal para fins 
penais será enviado pelo titular da unidade fiscal, através de seu superior 
hierárquico, ao Subsecretário de Tributação e Fiscalização da Secretaria 
Municipal de Fazenda, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data: 

I - do término do prazo fixado no art. 3º, na hipótese de revelia; 

II - do término do prazo legal para cobrança amigável, depois de proferida 
decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito 
tributário relacionado ao ilícito penal, sem que tenha havido o correspondente 
pagamento ou pedido de parcelamento; ou 

III - da exclusão ou da ineficácia do parcelamento do crédito tributário 
relacionado ao ilícito penal. 

Parágrafo único. Enquanto não ocorrerem as hipóteses mencionadas nos incisos 
I, II e III, o processo administrativo específico de representação fiscal para fins 
penais permanecerá sob a guarda da unidade fiscal que houver formalizado a 
representação fiscal para fins penais nos termos do art. 2º. 

https://leismunicipais.com.br/a1/rj/r/rio-de-janeiro/decreto/2018/4480/44800/decreto-n-44800-2018-dispoe-sobre-a-representacao-fiscal-ao-ministerio-publico-relativa-aos-ilicitos-penais-de-natureza-tributaria?r=p
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Art. 5º O processo administrativo específico de representação fiscal para fins 
penais será encaminhado ao Ministério Público pelo Subsecretário de Tributação 
e Fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data de seu recebimento. 

Art. 6º Fica dispensada a formalização de processo administrativo específico de 
representação fiscal para fins penais quando o procedimento fiscal tenha sido 
motivado por informações oriundas do Ministério Público. 

Parágrafo único. Na hipótese do caput, a resposta ao expediente oriundo do 
Ministério Público deverá ser instruída, no que couber, com os elementos 
previstos no art. 2º. 

Art. 7º O processo administrativo específico de representação fiscal para fins 
penais será arquivado quando o correspondente crédito tributário for extinto em 
razão de julgamento administrativo, de pagamento ou de quitação de 
parcelamento. 

Parágrafo único. Na hipótese do "caput", o despacho fundamentado do 
respectivo titular da unidade fiscal pelo arquivamento será submetido à 
homologação de seu superior hierárquico. 

Art. 8º A tramitação do processo administrativo-tributário e o julgamento da 
impugnação ou do recurso relativos a crédito tributário objeto de representação 
fiscal para fins penais receberão o grau máximo de prioridade em todas as 
instâncias e órgãos. 

§ 1º Para fins de cumprimento do disposto no "caput", o titular da unidade fiscal 
responsável pela formalização da representação fiscal para fins penais: 

I - lançará, nos autos do processo administrativo-tributário, informação acerca da 
abertura do processo administrativo específico de representação fiscal para fins 
penais; e 

II - aplicará, na capa dos autos do processo administrativo-tributário, marca de 
prioridade relacionada à existência de representação fiscal para fins penais. 

§ 2º A marca de prioridade de que trata o inciso II do § 1º será estabelecida em 
ato do Secretário Municipal de Fazenda. 

 

RIO GRANDE DO NORTE 

DECRETO Nº 13.796, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1998. 
 
REGULAMENTO DE PROCEDIMENTOS E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
TRIBUTÁRIO. 
 
............................................................................................................................ 

 

 

http://www.set.rn.gov.br/contentProducao/aplicacao/set_v2/legislacao/leis/regulamentos/rpat_hist.htm
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SEÇÃO VII 

DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PATA FINS PENAIS 

Art. 186. As autoridades administrativas da Secretaria de Tributação que tiverem 
conhecimento de fatos suscetíveis de caracterizar crime contra a ordem tributária 
são obrigadas a representar sobre a ocorrência ao Ministério Público, com os 
elementos comprobatórios da infração, após proferida a decisão final, na esfera 
administrativa, sobre exigência do crédito tributário correspondente. 

§ 1º A representação penal será formalizada simultaneamente com a exigência 
do crédito tributário, ou até no máximo 72 (setenta e duas) horas após aquela e 
conterá: 

I - a descrição dos fatos, o modo de proceder das autoridades administrativas e 
os efeitos pretendidos ou alcançados; 

II - a qualificação das autoridades administrativas e dos responsáveis pelos fatos; 

III - a qualificação de terceiros, em benefício de quem foram praticados os atos, 
se pessoas diversas das anteriormente citadas; 

IV - as provas materiais colhidas pelas autoridades administrativas junto ao 
sujeito passivo ou terceiros envolvidos; 

V - as diligências realizadas, os termos lavrados e os depoimentos colhidos que 
embasaram o convencimento das autoridades administrativas; 

VI - cópia do lançamento do crédito tributário, se formalizado, e dos demais 
documentos que o sustentam. 

 

RIO GRANDE DO SUL 

LEI COMPLEMENTAR Nº 13.452, DE 26 DE ABRIL DE 2010. 

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Administração Tributária do Estado do Rio 
Grande do Sul, disciplina o regime jurídico dos cargos da carreira de Auditor- 
Fiscal da Receita Estadual e dá outras providências. 
............................................................................................................................ 

Art. 18 - Compete ao Auditor-Fiscal da Receita Estadual, entre outras derivadas 
desta lei orgânica ou cometidas por outras leis ou regulamentos, as seguintes 
atribuições correspondentes: 

............................................................................................................................ 

p) encaminhar ao Ministério Público os elementos comprobatórios para denúncia 
por crime contra a ordem tributária; 

 

 

http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx?inpKey=172972&inpCodDispositive=&inpDsKeywords=13.452
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DECRETO Nº 55.290, DE 3 DE JUNHO DE 2020. 

Dispõe sobre a estrutura básica da Secretaria da Fazenda e aprova seu 
Regimento Interno. 

........................................................................................................................... 

Art. 9º -A Receita Estadual, responsável pela administração tributária estadual e 
pela administração das demais receitas públicas estaduais, tem as funções e 
competências previstas nos art. 2º e 3º da Lei Complementar nº 13.452, de 26 
de abril de 2010. 

........................................................................................................................ 

§ 15. Compete à Divisão de Fiscalização: 

I - administrar as atividades de fiscalização e de imposição tributária; 

........................................................................................................................ 

 

PORTARIA SEFAZ N° 26/2020 – DOE 17/09/2020 

Dispõe sobre a estrutura das Divisões e das Delegacias previstas no Decreto 
nº 55.290, de 3 de junho de 2020, e estabelece as competências das suas 
unidades administrativas. 

........................................................................................................................ 

 

Art. 23. A Divisão de Fiscalização - DF fica estruturada com as seguintes 
seções: 

I - Seção de Gestão e Informações Fiscais; 

........................................................................................................................ 

§ 1º Compete à Seção de Gestão e Informações Fiscais - SGIF  

........................................................................................................................ 

III - gerenciar o processo relativo a troca de informações com o Ministério 
Público, objetivando a Representação Fiscal para Fins Penais; 

 

 

 

 

 

http://www.al.rs.gov.br/filerepository/repLegis/arquivos/DEC%2055.290%20-%20Republica%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://www.diariooficial.rs.gov.br/diario?td=DOE&dt=2020-09-17&pg=1
https://www.diariooficial.rs.gov.br/diario?td=DOE&dt=2020-09-17&pg=1
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PORTARIA SEFAZ N° 26/2020 – DOE 17/09/2020 

PROCEDIMENTOS 

Os procedimentos decorrentes da implantação do protocolo de 
cooperação técnica estão apresentados na página da Divisão de Fiscalização no 
Portal da Receita Estadual, desenvolvido com a ferramenta Sharepoint da 
Microsoft: 

 
Especificamente para as representações fiscais, são dois links:  

1) Na página Representação Fiscal ao MP estão apresentados os 
procedimentos atualmente adotados, que estão automatizados. A extração das 
informações e o envio ao MP são realizadas regularmente e, para fins de 
divulgação na imprensa, a entrega das informações é feita de forma simbólica 
em reunião entre o Procurador-Geral de Justiça, o Secretário da Fazenda e 
Subsecretário da Receita Estadual.  
 
Entrando na página, que possui acesso apenas pela rede interna da SEFAZ, 
estão disponibilizadas as seguintes informações: 
 
- Tabela de Representação Fiscais para Fins Penais realizadas; 
- Fluxograma do processo Representações Fiscais para Fins Penais (estou 
anexando uma cópia do fluxo em arquivo PDF); 
- Modelo de ofício para envio das informações ao MP; 
- Relação de sistemas de TI envolvidos no processamento: 
• Acervo de AL (Dossiê). 
• SGC - Sistema de Gestão do Crédito. 
• Workflow. 
- Links para a Legislação Aplicável: 
• Código Tributário Nacional, art. 198, § 3º, inciso I 
• Protocolo de Cooperação Técnica entre MP e SEFAZ/RS, publicado no 
DOE em 06/07/2001 
2) Na página Denúncia Crime MP estão listadas as denúncias oferecidas 
pelo MP, a partir das representações fiscais enviadas. 

 

https://www.diariooficial.rs.gov.br/diario?td=DOE&dt=2020-09-17&pg=1
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RONDONIA 

RICMS/RO 22721/2018 
............................................................................................................. 

Art. 16. Após proferida a decisão definitiva na esfera administrativa, nos termos 
do artigo 72, o TATE disponibilizará o PAT decorrente de constituição de crédito 
tributário pelo lançamento por infração à obrigação principal, à Coordenadoria 
da Receita Estadual, que procederá a representação fiscal, remetendo cópia 
desse PAT ao Ministério Público Estadual para iniciar o procedimento criminal 
cabível, nos processos em que fiquem evidenciados fatos que possam 
caracterizar o crime contra a ordem tributária ou de sonegação fiscal, previstos 
nas Leis Federais n 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e n 4.729, de 14 de julho 
de 1965, respectivamente. (Lei 688/96, art. 92) 

............................................................................................................. 

Instrução Normativa nº 1/2021/GAB/CRE 

Dispõe sobre os procedimentos relativos a Representação Fiscal para Fins 
Penais - RFFP 

............................................................................................................. 

 

SANTA CATARINA 

DECRETO N° 370, DE 1° DE AGOSTO DE 1991 

Estabelece normas de articulação entre os órgãos do estado, para o 
desenvolvimento do “Programa de Combate à Sonegação Fiscal”. 

............................................................................................................. 

Art. 1° Fica instituído, no âmbito do Estado de Santa Catarina, o “Programa de 

Combate à Sonegação Fiscal”, envolvendo esforços conjuntos da Secretaria de 

Estado do Planejamento e Fazenda, da Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e da Procuradoria-Geral do Estado, em articulação com o Ministério 
Público. 

Art. 2º As autoridades fiscais que, no transcurso da ação fiscal ou durante a 
tramitação do processo fiscal que constatarem atos e fatos que, em tese, possam 
configurar Crime Contra a Ordem Tributária, conforme previsto nos artigos 1º, 2º 
e 3º, da Lei Federal n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, apresentarão o 
documento “Informação Sobre Sonegação Fiscal ou Ato Contra a Ordem 

Tributária”, constante do Anexo Único deste Decreto. 

§ 1º A notificação fiscal lavrada em função de procedimento irregular do sujeito 
passivo de obrigação tributária que configure, em tese, Crime Contra a Ordem 
Tributária somente será recebida pelo Gerente Regional da Fazenda Estadual 
se acompanhada pelo documento mencionado no caput deste artigo. 

https://legislacao.sefin.ro.gov.br/textoLegislacao.jsp?texto=202
https://legislacao.sefin.ro.gov.br/textoLegislacao.jsp?texto=202#AXII_ART72
https://legislacao.sefin.ro.gov.br/textoLegislacao.jsp?texto=1393
http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/decretos/1991/dec_91_370.htm#_ednref1
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§ 2º O documento referido conterá o relatório circunstanciado do fato, autoria, 
lugar e outros elementos de convicção, será lavrado pelo servidor que presidiu 
a constituição do crédito tributário em no mínimo duas vias e entregue ao 
Gerente Regional da Fazenda Estadual a que estiver subordinado. 

§ 3º O Gerente Regional da Fazenda Estadual fará 

I - o encaminhamento da primeira via, acompanhada dos documentos a que 
alude o § 4º deste artigo, por ofício protocolado, à Promotoria de Justiça do local 
da infração ou do domicílio do contribuinte; 

II - o arquivamento da segunda via no dossiê do contribuinte. 

§ 4º A primeira via da informação, sempre que possível, será instruída com os 
originais ou cópias autenticadas dos documentos probatórios da infração. 

Art. 3° Os Orgãos envolvidos tomarão as medidas necessárias com vistas à 
implementação, ao acompanhamento e à avaliação periódica do programa. 

 

DECRETO N° 414, DE 23 DE OUTUBRO DE 1995 

Altera o art. 2° do Decreto nº 370, de 1° de agosto de 1991, que estabelece 
normas de articulação entre os órgãos do Estado para o desenvolvimento do 
“Programa de Combate à Sonegação Fiscal”, e dá outras providências. 

............................................................................................................. 

Art. 1° O art. 2° do Decreto n° 370, de 1° de agosto de 1991, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

“Art. 2º As autoridades fiscais que, no transcurso da ação fiscal ou durante a 

tramitação do processo fiscal que constatarem atos e fatos que, em tese, possam 
configurar Crime Contra a Ordem Tributária, conforme previsto nos artigos 1º, 2º 
e 3º, da Lei Federal n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, apresentarão o 
documento “Informação Sobre Sonegação Fiscal ou Ato Contra a Ordem 

Tributária”, constante do Anexo Único deste Decreto. 

§ 1º A notificação fiscal lavrada em função de procedimento irregular do sujeito 
passivo de obrigação tributária que configure, em tese, Crime Contra a Ordem 
Tributária somente será recebida pelo Gerente Regional da Fazenda Estadual 
se acompanhada pelo documento mencionado no caput deste artigo. 

§ 2º O documento referido conterá o relatório circunstanciado do fato, autoria, 
lugar e outros elementos de convicção, será lavrado pelo servidor que presidiu 
a constituição do crédito tributário em no mínimo duas vias e entregue ao 
Gerente Regional da Fazenda Estadual a que estiver subordinado. 

§ 3º O Gerente Regional da Fazenda Estadual fará 

I - o encaminhamento da primeira via, acompanhada dos documentos a que 
alude o § 4º deste artigo, por ofício protocolado, à Promotoria de Justiça do local 
da infração ou do domicílio do contribuinte; 

http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/decretos/1995/dec_95_414.htm
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II - o arquivamento da segunda via no dossiê do contribuinte. 

§ 4º A primeira via da informação, sempre que possível, será instruída com os 
originais ou cópias autenticadas dos documentos probatórios da infração.” 

Art. 2º Os Gerentes Regionais, no encaminhamento das informações ao 
Ministério Público, poderão incluir sugestões que entendam úteis para a 
elucidação dos fatos, estudos sobre a questão ou indicação de casos análogos 
já apreciados. 

Art. 3º Os Gerentes Regionais da Fazenda Estadual, em comum acordo com o 
Promotor de Justiça local, poderão deixar de encaminhar ao Ministério Público 
as informações de que trata o documento “Informação Sobre Sonegação Fiscal 
ou Ato Contra a Ordem Tributária”, quando se constatar que a supressão ou a 

redução do imposto a ser pago deu-se: 

I - por erro material escusável do contribuinte, entendendo-se como tal a infração 
decorrente de caso fortuito e que se refira a fatos não reiterados ou não ocorridos 
de forma sistemática na escrita fiscal ou contábil da empresa; 

II - por interpretação dada pelo contribuinte à legislação tributária divergente da 
adotada pelo órgão tributaste, desde que baseada em entendimento 
juridicamente razoável, compreendendo-se como tal aquele que, baseado na lei, 
na jurisprudência e na doutrina, não permita vislumbrar manobras 
procrastinatórias ou atuação de má-fé. 

Parágrafo único. As informações não encaminhadas ao Ministério Público serão 
arquivadas, com justificativa dos motivos do não-encaminhamento, pelo Gerente 
Regional da Fazenda Estadual, ou por aquele a quem, no interesse dos serviços, 
tenha sido delegada essa providência. 

Art. 4º A informação será encaminhada mesmo que tenha havido a quitação ou 
parcelamento do crédito tributário, hipótese em que será instruída também com 
a prova de tal situação. 

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica a crédito tributário, quitado ou 
parcelado, que se refira a fatos ocorridos antes de 31 de dezembro de 1991 

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, ocorrendo interrupção do pagamento 
parcelado, a informação será encaminhada ao Ministério Público. 

Art. 5º Os processos administrativo-fiscais iniciados por auto de infração que 
versem, no todo ou em parte, sobre situações que configurem, em tese, Crime 
Contra a Ordem Tributária terão, em seu trâmite, prioridade sobre os demais. 

Parágrafo único. Quaisquer elementos probantes complementares referentes às 
informações de que trata este Decreto serão encaminhados ao Ministério 
Público. 
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Art. 6º A Secretaria de Estado da Fazenda fará a articulação com os órgãos do 
Ministério Público envolvidos no Programa de Combate à Sonegação Fiscal 
objetivando a garantia dos meios necessários à sua manutenção, 
acompanhamento e avaliação periódica. 

Art. 7º Compete ao Secretário de Estado da Fazenda expedir normas 
complementares necessárias à consecução dos objetivos do Programa de 
Combate à Sonegação Fiscal. 

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

PORTARIA SEF N° 552, de 08.11.95 

Estabelece procedimentos para cumprimento do Decreto n° 370, de 1° de agosto 
de 1991, com as alterações do Decreto n° 414, de 23 de outubro de 1995, e dá 
outras providências. 

............................................................................................................. 

Art. 1°. O documento denominado “ Informação Sobre Sonegação Fiscal ou Ato 

Contra a Ordem Tributária”, constante do anexo único do Decreto n° 414, de 23 

de outubro de 1995, quando encaminhado ao Ministério Público, deverá estar 
acompanhado dos originais ou, na impossibilidade, de cópias autenticadas dos 
documentos abaixo relacionados: 

I - notificação fiscal acompanhada dos respectivos anexos e termo de ocorrência 
ou termos de início e encerramento de fiscalização; 

II - auto de apreensão de bens e/ou documentos quando dor o caso; 

III - notas fiscais, demonstrativos, controles paralelos e quaisquer outros 
documentos ou papéis objetos do auto de infração e que tenham a finalidade de 
comprovar a irregularidade atribuída ao contribuinte acusado; 

IV - declaração de firma individual, contrato social ou estatuto e respectivas 
alterações do quadro societário, relativos ao período da ocorrência da infração. 

Parágrafo único. Os documentos mencionados nos incisos I a IV deste artigo 
deverão ser criados no campo 17 do quadro F, do formulário denominado 
“Informação Sobre Sonegação Fiscal ou Ato Contra a Ordem Tributária”. 

Art. 2°. O Conselho Estadual de Contribuintes deverá produzir uma via adicional 
das decisões, de 1ª e 2ª instâncias, proferidas nos processos contenciosos, e as 
encaminhará à respectiva Comarca da Promotoria de Justiça do local da infração 
ou do domicílio do contribuinte. 

Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/portarias/1995/port_95_552.htm
http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/portarias/1995/port_95_552.htm
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RIO GRANDE DO NORTE 

DECRETO Nº 13.796, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1998. 

REGULAMENTO DE PROCEDIMENTOS E DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
TRIBUTÁRIO 

........................................................................................................................... 

SEÇÃO VII 

DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS 

Art. 186. As autoridades administrativas da Secretaria de Tributação que tiverem 
conhecimento de fatos suscetíveis de caracterizar crime contra a ordem tributária 
são obrigadas a representar sobre a ocorrência ao Ministério Público, com os 
elementos comprobatórios da infração, após proferida a decisão final, na esfera 
administrativa, sobre exigência do crédito tributário correspondente. 

 

SÃO PAULO 

DECRETO N. 45.490, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2000 

Aprova o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e Comunicação – RICMS 

........................................................................................................................... 

RICMS SÃO PAULO 

CAPÍTULO II - DOS CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL E CONTRA A 
ORDEM TRIBUTÁRIA 

Artigo 531 - O Agente Fiscal de Rendas que tiver conhecimento de fato que 
possa caracterizar infração penal de natureza tributária, tal como crime de 
sonegação fiscal ou crime contra a ordem tributária, conforme previsto na 
legislação federal pertinente, fará representação, a ser encaminhada ao 
Ministério Público, para início do processo judicial (Lei federal 4.729/65, arts. 1º, 
3º e 7º, e Lei federal 8.137/90, arts. 1º a 3º e 16). 

§ 1º - A representação será acompanhada de relatório circunstanciado sobre 
fato, autoria, tempo, lugar e outros elementos de convicção, bem como das 
principais peças do feito. 

§ 2º - A representação será encaminhada ao Ministério Público no prazo de até 
40 (quarenta) dias, contados do seu recebimento na repartição fiscal, 
independentemente do julgamento de 1ª instância administrativa. 

NOTA - V. PORTARIA CAT05/08, de 23/01/08 (DOE 24-01-2008). Estabelece 
disciplina para comunicação ao Ministério Público Estadual de fatos que 
configurem, em tese, ilícitos penais contra a ordem tributária, contra a 
Administração Pública ou em detrimento à Fazenda do Estado. 

http://www.set.rn.gov.br/contentProducao/aplicacao/set_v2/legislacao/leis/Regulamentos/rpat_original.htm#a186
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2000/decreto-45490-30.11.2000.html
https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/art531.aspx
https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/pcat052008.aspx
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NOTA- V. RESOLUÇÃO SF-20/04, de 14-10-2004 (DOE de 19-10-2004; Rep. 
DOE 20-10-2004). Disciplina os procedimentos a serem adotados em relação a 
denúncia, notícia ou comunicação sobre sonegação fiscal. 

NOTA - V. PORTARIA CAT-11/03, de 03/02/2003 (D0E 06-02-2003) . Dispõe 
sobre a atuação da Diretoria de Representação Fiscal junto ao Tribunal de 
Impostos e Taxas.  

NOTA- V. PORTARIA CAT-05/00, de 17/01/00 DOE 18-01-2000; (Republicação 
DOE 03-02-2000). Dispõe sobre o encaminhamento de representação fiscal para 
fins penais, tendo em vista a necessidade de uniformização de procedimentos. 

 

PORTARIA CAT Nº 05, de 17-01-2000 - Dispõe sobre o encaminhamento de 
representação fiscal para fins penais, tendo em vista a necessidade de 
uniformização de procedimentos. 

Artigo 1º - O Agente Fiscal de Rendas sempre que, no desempenho de sua 
atividade, lavrar Auto de Infração e Imposição de Multa resultante de ato do 
contribuinte que tenha implicado redução ou supressão do tributo, providenciará 
cópia autenticada da 1ª via juntamente com cópia da última DECA relativa ao 
contribuinte envolvido, para encaminhamento ao Ministério Público nos termos 
desta Portaria. 

Parágrafo único - O conjunto probatório que instrui o AIIM será encaminhado ao 
Ministério Público quando este o requisitar, formada a sua opinião sobre a 
ocorrência, em tese, do delito. 

Artigo 2º - As cópias da 1ª via do AIIM e dos elementos que o integram serão 
encaminhadas ao Ministério Público, juntamente com a Representação Fiscal 
para Fins Penais, segundo modelo anexo a esta Portaria, independentemente 
do julgamento do processo de determinação do crédito tributário na esfera 
administrativa. 

Artigo 3º - A Representação Fiscal Para Fins Penais será elaborada pelos 
Agentes Fiscais de Rendas autores do AIIM e encaminhada pelo Delegado 
Regional Tributário que verificará, previamente, se o trabalho está conforme com 
esta Portaria, determinando o saneamento, quando não estiver. 

Artigo 4º- A Representação Fiscal Para Fins Penais não será encaminhada nas 
seguintes hipóteses: 

I - quando a contribuinte autuada promover o pagamento do débito fiscal exigido 
no AIIM, compreendendo-se como tal, para os efeitos desta Portaria, o valor do 
imposto, da multa, e dos demais acréscimos; 

II - quando, no AIIM, não houver cobrança do tributo; 

III - quando se constatar que a supressão ou redução do imposto imputável ao 
sujeito passivo decorreu de: 

https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/resf202004.aspx
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=/2003/executivo%2520secao%2520i/fevereiro/06/pag_0014_ABU9KD711O0I4eDV1BUF2QP91R4.pdf&pagina=14&data=06/02/2003&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=10014
https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/pcat052000.aspx
https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/pcat052000.aspx


 

CORREGEDORIA-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

a) erro material escusável, do agente, entendendo-se como tal a infração 
advinda de caso fortuito e que se refira a fatos não reiterados sistematicamente 
na escrita fiscal ou contábil da empresa; 

b) apuração por meios indiciários, inclusive na hipótese de levantamento 
econômico, em que se utilizem coeficientes médios e avaliações comparativas; 

c) interpretação das normas que compõem a legislação tributária, divergente da 
adotada pelo Fisco, desde que não praticada com má-fé. 

Artigo 5º - O Agente Fiscal de Rendas que, no exercício de suas funções, 
constatar fatos que configurem, em tese, delito comum, de ação pública 
incondicionada, diverso do crime contra a ordem tributária, encaminhará ao 
Delegado Regional Tributário a notícia do fato, acompanhada de seus elementos 
probantes, em expediente apartado, para que a autoridade remeta ao Ministério 
Público a notícia do crime. 

Artigo 6º - As irregularidades praticadas por funcionário ou servidor que possam 
configurar o crime previsto no artigo 3º da Lei 8137/90serão comunicadas, por 
meio de representação específica, ao Delegado Regional Tributário do local da 
infração, instruído com as provas coletadas, inclusive rol de testemunhas, se as 
houver. 

Artigo 7º - O encaminhamento da Representação Fiscal para Fins Penais, 
instruída, ao Ministério Público será feito por ofício simples, no prazo de 90 dias 
a partir do seu recebimento na Delegacia Regional Tributária. 

Parágrafo único - Os Postos fiscais remeterão às Delegacias Regionais 
Tributárias respectivas, as Representações a que se refere esta Portaria, 
imediatamente após seu recebimento. 

 

PORTARIA CAT - 5, DE 23-1-2008 

Estabelece disciplina para comunicação ao Ministério Público Estadual de fatos 
que configurem, em tese, ilícitos penais contra a ordem tributária, contra a 
Administração Pública ou em detrimento à Fazenda do Estado 

Com as alterações das Portarias CAT-49/13, de 13-05-2013 (DOE 14-05-2013) 
e CAT-93/18, de 11-10-2018 (DOE 12-10-2018). 

O Coordenador da Administração Tributária, considerando o disposto no artigo 
531 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de 
novembro de 2000, e o inciso IX do artigo 5º da Lei Complementar 
Estadual 939/03, acrescentado pela Lei Complementar Estadual 970/05, bem 
como as gestões efetuadas pelo Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte - 
Codecon expede a seguinte Portaria: 

CAPÍTULO I 
Da Elaboração, Instrução, Tramitação e Encaminhamento da 

Representação Fiscal para Fins Penais, Na Hipótese, em Tese, de Crime 
Contra a Ordem Tributária 

https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/pcat052008.aspx
https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/pcat492013.aspx
https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/pcat932018.aspx
https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/lcom939.aspx
https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/lcom970.aspx
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Artigo 1º - a representação fiscal para fins penais na hipótese, em tese, de crime 
contra a ordem tributária será elaborada depois de proferida a decisão final em 
processo de auto de infração e imposição de multa na esfera administrativa. 

Parágrafo único - Considera-se decisão final na esfera administrativa, a decisão 
total ou parcialmente favorável à Fazenda Pública contra a qual não caiba mais 
recurso perante quaisquer das instâncias administrativas, ou, cabendo, não 
tenha ele sido interposto na forma prevista na legislação estadual. 

Artigo 2º - Na hipótese de concessão de parcelamento do crédito tributário, a 
representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao Ministério 
Público após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento (§ 1º do 
artigo 83 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei 12.382/11). (NR). 
(Redação dada pela Portaria CAT-49/13, de 13-05-2013; DOE 14-05-2013). 

Artigo 3º - No caso de débito fiscal declarado e não recolhido no prazo legal, 
relativo a imposto retido por sujeição passiva por substituição, o Delegado 
Regional Tributário deverá consultar o sistema de conta fiscal para elaboração 
da representação fiscal para fins penais. (Redação dada ao artigo pela 
Portaria CAT-93/18, de 11-10-2018; DOE 12-10-2018) 

Artigo 4º - a Delegacia Regional Tributária de vinculação do contribuinte será a 
responsável pela elaboração da representação fiscal para fins penais. 

§ 1º - em se tratando de pessoa não inscrita no cadastro de contribuintes do 
Estado, será responsável a Delegacia Regional Tributária de vinculação do 
domicílio da pessoa ou a Delegacia Regional Tributária do local onde tenha sido 
constatada a infração, caso a pessoa seja domiciliada noutro Estado ou quando 
não for possível determinar o seu domicilio. 

§ 2º - As Delegacias Regionais Tributárias deverão registrar as representações 
fiscais para fins penais encaminhadas ao Ministério Público em sistema 
informatizado de controle. 

Artigo 5º - a elaboração da representação fiscal para fins penais será precedida 
da cobrança amigável de que trata o inciso V, do artigo 18 do Decreto 44.566, 
intentada pela Unidade Fiscal de Cobrança – UFC. 

Parágrafo único - Esgotadas as providências previstas neste artigo, a Unidade 
Fiscal de Cobrança informará as medidas adotadas no processo de auto de 
infração e imposição de multa na esfera administrativa. 

Artigo 6º - a representação fiscal será formulada mediante Ofício com 
numeração seqüencial específica e será instruída com cópia dos seguintes 
documentos: 

I - auto de infração e imposição de multa e principais peças que o instruem; 

II - defesas e recursos apresentados, manifestações fiscais e respectivas 
decisões administrativas; 

III - extrato do sistema de cadastro de contribuintes do Estado e da JUCESP, 
contendo a composição do quadro societário à época da prática da infração e 
suas respectivas atualizações; 

IV - ofícios relativos às representações fiscais para fins penais encaminhadas 
nos últimos 5 anos; 

https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/pcat492013.aspx
https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/pcat932018.aspx
https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/dec44566.aspx
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V - relatório circunstanciado que indique a responsabilização e/ou participação 
dos titulares, diretores ou terceiros na infração, quando for o caso; 

VI - outros elementos que possam colaborar na formação da convicção sobre a 
autoria e materialidade dos fatos apurados; 

VII - eventual comprovação de pagamento parcial do auto de infração e 
imposição de multa. 

VIII – certidão de inscrição do débito na dívida ativa. (Inciso acrescentado pela 
Portaria CAT-49/13, de 13-05-2013; DOE 14-05-2013). 

§ 1º - em se tratando de infrações caracterizadas em documentos ou provas que 
se repetem na instrução do auto de infração e imposição de multa, o conjunto 
probatório da representação fiscal para fins penais poderá ser juntado por 
amostragem em quantidade suficiente para a exata demonstração e 
compreensão dos fatos delituosos. 

§ 2º - na hipótese de parcelamento do crédito tributário, total ou parcial, tal 
circunstância deverá ser expressamente indicada no ofício de encaminhamento, 
sendo anexados à representação os extratos do sistema de controle inerente. § 
3º - a representação fiscal para fins penais relativa à situação prevista no artigo 
3º será instruída com o extrato da guia de informação e apuração do ICMS 
pertinente, além dos extratos referidos no inciso III, e a eventual informação de 
pagamento parcial. 

§ 4º - Tratando-se de redução ou supressão do Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores, cujo lançamento seja realizado nos termos do 
Decreto 50.768, com a concomitante lavratura de auto de infração e imposição 
de multa, impondo-se sanção prevista no artigo 18 da Lei 6.606/89, a 
representação fiscal para fins penais, se couber, deverá ser instruída com cópia 
de ambos os lançamentos. 

§ 5º - em havendo notícia de suspensão da exigibilidade do auto de infração e 
imposição de multa em decorrência de ação judicial, tal fato deverá ser 
consignado na representação fiscal para fins penais. 

§ 6º - no ofício de encaminhamento, deverão ser indicados os Agentes Fiscais 
de Rendas que poderão ser convocados como testemunhas de acusação. 

§ 7º - Cópia do ofício a que se refere este artigo deverá ser juntada ao processo 
relativo ao auto de infração e imposição de multa. 

§ 8º - por requisição do Ministério Público ou de autoridade judicial ou policial, 
bem como para cumprimento da legislação, cópia do auto de infração e 
imposição de multa poderá ser encaminhada antes de configurada a situação 
prevista no artigo 1º. 

§ 9º - o encaminhamento previsto no parágrafo anterior não exime da 
obrigatoriedade da elaboração da representação fiscal para fins penais quando 
da ocorrência das situações previstas nos artigos 1º e 2º. 

§ 10 - a representação fiscal para fins penais será remetida no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da data da entrada do respectivo processo ou 
expediente na Delegacia Regional Tributária. 

 

https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/pcat492013.aspx
https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/dec50768.aspx
https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/lei6606.aspx
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CAPÍTULO II 
DA NÃO ELABORAÇÃO e DO NÃO ENCAMINHAMENTO DA 

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, NA HIPÓTESE, EM TESE, 
DE CRIME CONTRA a ORDEM TRIBUTÁRIA 

Artigo 7º - a representação fiscal para fins penais na hipótese, em tese, de crime 
contra a ordem tributária não será elaborada quando: 

I - ocorrer a extinção do crédito tributário, conforme prevista na legislação; 

II - não houver exigência de imposto no auto de infração e imposição de multa, 
exceto nos casos de infração pelo não atendimento de exigência de autoridade 
fiscal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.137/90; 

III - constatar-se que a supressão ou redução do tributo estadual: 

a) decorreu de erro escusável, entendendo-se como tal a infração tributária 
advinda de caso fortuito, assim considerado o referente a fatos não reiterados 
na escrita fiscal ou contábil do contribuinte; 

b) foi apurada por meios indiciários, inclusive na hipótese de levantamento 
econômico, em que se utilizem coeficientes médios e avaliações comparativas, 
excetuando-se os casos de levantamento fiscal específico. 
Parágrafo único - a observância do disposto neste artigo será consignada no 
processo relativo ao auto de infração e imposição de multa e registrada no 
controle informatizado a que se refere o § 2º do artigo 4º. 

CAPÍTULO III 
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, NA HIPÓTESE, EM 

TESE, DE CRIME NÃO TIPIFICADO COMO CONTRÁRIO À ORDEM 
TRIBUTÁRIA 

Artigo 8º - o Agente Fiscal de Rendas deverá encaminhar ao Delegado Regional 
Tributário representação fiscal para fins penais, instruída com os elementos 
comprobatórios, sempre que, no exercício de quaisquer das funções que lhe são 
privativas, constatar fatos que identifiquem situações que, em tese, configurem 
ilícitos penais contra a Administração Pública ou em detrimento da Fazenda do 
Estado. 

§ 1º - Os demais delitos criminais, de ação penal incondicionada, também 
deverão ser noticiados ao Delegado Regional Tributário, com a informação, caso 
houver, acerca do prévio conhecimento do fato pela autoridade policial ou 
ministerial. 

§ 2º - Será observada, ainda, a seguinte disciplina para elaboração, instrução, 
tramitação e encaminhamento da representação de que trata este artigo: 

1 - deverá ser levada a registro no sistema de protocolo pelo agente fiscal de 
rendas que a elaborar, no prazo máximo de 30 dias, contado da data em que for 
identificada a situação caracterizadora, em tese, do ilícito penal; 

2 - será encaminhada mediante Ofício que conterá numeração seqüencial 
específica, sendo instruída, no que couber, com os elementos referidos no artigo 
6º; 
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3 - será remetida pelo Delegado Regional Tributário da área de vinculação do 
local onde ocorreu o fato, em tese, punível. 
§ 3º - a representação fiscal para fins penais será remetida ao Ministério Público 
e, caso o Delegado Regional Tributário entenda conveniente e oportuno, 
concomitantemente à autoridade policial, sendo tal fato informado nos ofícios de 
encaminhamento, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da entrada 
do respectivo processo ou expediente na Delegacia Regional Tributária. 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 9º - em se tratando de conduta delitiva imputável a agente localizado em 
outro Estado, as representações fiscais para fins penais serão encaminhadas à 
Central de Inquéritos Policiais e Processos do Ministério Público – CIPP, sediada 
na Capital. 

Artigo 10 - Sempre que o Agente Fiscal de Rendas, no desempenho de suas 
atividades, lavrar auto de infração e imposição de multa resultante de ato do 
contribuinte que caracterize, em tese, crime contra a ordem tributária, anotará, 
no campo reservado ao relato, que a situação descrita poderá ser comunicada 
ao Ministério Público por meio de Representação Fiscal para Fins Penais, bem 
como que a liquidação integral do débito constitui causa extintiva de punibilidade 
prevista no artigo 34 da Lei Federal 9.249, de 26 de dezembro de 1995. 

Artigo 11 - Revogado pela Portaria CAT-49/13, de 13-05-2013 (DOE 14-05-
2013). 

Artigo 12 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-
se as suas disposições a todos os fatos em relação aos quais não houve, ainda, 
a elaboração ou encaminhamento de representação fiscal para fins penais. 

Artigo 13 - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

SERGIPE 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 20/2004-SEFAZ DE 25 DE NOVEMBRO DE 2004 

Disciplina procedimentos para comunicação à Delegacia Especializada de 
Ordem Tributária ou ao Ministério Público Estadual de indícios de cometimento 
de Crimes contra a Ordem Tributária, quando da Fiscalização de 
Estabelecimentos. 
......................................................................................................................... 

Art. 1º Os procedimentos a serem observados pela Fiscalização de 
Estabelecimentos para a Comunicação à Delegacia Especializada de Ordem 
Tributária ou ao Ministério Público Estadual de indícios de cometimento de 
Crimes contra a Ordem Tributária, quando da Fiscalização de Estabelecimentos, 
são os previstos nesta Instrução Normativa.  

 

 

https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/pcat492013.aspx
http://legislacaoonline.sefaz.se.gov.br:17501/ICMS/Instru%C3%A7%C3%B5es%20Normativas/2004/instr20-04.pdf#search=%22minist%C3%A9rio%20p%C3%BAblico%22
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Art. 2º Os Auditores Técnicos de Tributos Estaduais, no exercício das atividades 
de Fiscalização de Estabelecimento, quando verificarem indícios de 
cometimento de Crimes contra a ordem Tributária, deverão encaminhar uma 
cópia do Processo Administrativo Fiscal – PAF a Superintendência de Gestão 
Tributária e Não Tributária - SUGERGEST, juntamente com a Comunicação 
Fiscal, conforme modelo constante do Anexo único desta Instrução Normativa.  

Art. 3º A SUPERGEST encaminhará a documentação recebida à Gerência de 
Contencioso Administrativo - GERCAT, que aguardará o julgamento do 
respectivo auto de infração até a última instância administrativa.(NR)  

Parágrafo único. Sendo o Auto de Infração julgado procedente, em decisão 
irrecorrível, a GERCAT encaminhará cópia da documentação recebida à 
Delegacia Especializada de Crimes Contra a Ordem Tributária, solicitando a 
tomada de providências que o caso requer, como também, comunicará tal fato 
ao Ministério Público Estadual; (NR)”  

Parágrafo único alterado pela Instrução Normativa nº 09 de 07.08.12, com 
vigência a partir de 30.08.12 

 

TOCANTIS 

DECRETO NO 2.912, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006.  

Aprova o Regulamento do ICMS e adota outras providências. 

.............................................................................................................................. 

Art. 533-A. As autoridades administrativas que, no exercício regular de suas 
atribuições, tiverem conhecimento de crimes contra a ordem tributária, devem, 
sob pena de responsabilidade, remeter ao Ministério Público, na forma e no 
prazo previstos na legislação, os elementos comprobatórios da infração, para 
instrução do procedimento criminal cabível. (Redação dada pelo Decreto nº 
5501, de 2/09/2016) 

§1º A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem 
tributária definidos nos arts. 1º e 2º da Lei Federal 8.137, de 27 de dezembro de 
1990, somente será encaminhada ao Ministério Público depois da constituição 
definitiva do crédito tributário correspondente. (Redação dada pelo Decreto nº 
5501, de 2/09/2016) 

§2º A administração tributária poderá dispensar o encaminhamento da 
representação fiscal para fins penais, quando a apuração da supressão ou 
redução de tributo exigido tenha sido feita por meios indiciários ou por 
arbitramento, inclusive nas hipóteses de levantamento fiscal em que sejam 
utilizados coeficientes médios e avaliações comparativas. (Redação dada pelo 
Decreto nº 5501, de 2/09/2016) 

http://dtri.sefaz.to.gov.br/legislacao/ntributaria/decretos/Decreto2.912-06.htm
http://dtri.sefaz.to.gov.br/legislacao/ntributaria/decretos/Decreto5.501.16.htm
http://dtri.sefaz.to.gov.br/legislacao/ntributaria/decretos/Decreto5.501.16.htm
http://dtri.sefaz.to.gov.br/legislacao/ntributaria/decretos/Decreto5.501.16.htm
http://dtri.sefaz.to.gov.br/legislacao/ntributaria/decretos/Decreto5.501.16.htm
http://dtri.sefaz.to.gov.br/legislacao/ntributaria/decretos/Decreto5.501.16.htm

