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Rodrigo Régnier Chemim Guimarães*

1. introdução

 Em países de modernidade e democracia tardias como o Brasil, muitas 
vezes é necessário lembrar-se do óbvio: na pretensão de ver diminuídas as 
desigualdades sociais deve-se melhorar a distribuição de renda e aplicar os 
recursos públicos observando os critérios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência que norteiam a administração pública 
em favor da população. 

 Conforme amplamente divulgado nos meios de comunicação, os 
dados econômicos globais de 2014 indicam que o Brasil é a sétima maior 
economia do mundo e possui uma das mais elevadas cargas tributárias, 
equivalente a 37,65% do Produto Interno Bruto1. Ou seja: se quase quarenta 
por cento de tudo o que se produz no país fica com o Estado, deveríamos ter 
um dos melhores sistemas de prestações de serviços públicos do mundo. 
A realidade brasileira, no entanto, é de todos conhecida. Onde quer que se 
olhe, o sucateamento da coisa pública é a regra. O problema, curiosamente, 
é igualmente de todos conhecido: elevadíssimos índices de sonegação fiscal, 
aliados à corrupção sistêmica e desvios de verbas públicas de ampla magnitude. 

 Nesse prisma, destaca-se a atuação do Ministério Público brasileiro 
em sede de proteção ao patrimônio público, que vem ocorrendo em duas 
frentes: de um lado procura evitar que o dinheiro público se perca nos 
escaninhos da corrupção, do peculato, das licitações fraudulentas e dos 
contratos que burlam o processo licitatório; e, de outro lado, procura evitar 
que o dinheiro devido pelo contribuinte deixe de ingressar nos cofres públicos. 

 Nessa dupla vertente, no entanto, o Ministério Público deve olhar 
como anda a receptividade de suas teses no Judiciário. E, nesse ponto é que 
se procurará destacar a contradição de discurso espelhada em dois recentes 
acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, cada um apontando para uma direção.

* Procurador de Justiça no Paraná. Professor de Direito Processual Penal do Unicuritiba – Centro 
Universitário Curitiba; da FAE – Centro Universitário Franciscano; da FEMPAR – Fundação 
Escola do Ministério Público do Paraná; da EMAP – Escola da Magistratura do Paraná e da 
ESMAFE – Escola da Magistratura Federal no Paraná.
1 Conforme noticiado no O Globo, do dia 28 de janeiro de 2014, disponível em http://oglobo.
globo.com/economia/carga-tributaria-bate-recorde-chega-3765-do-pib-diz-estudo-11433593

Da sonegação fiscal às dispensas criminosas de licitação:
recentes decisões do STJ e suas oscilações na proteção 
penal da coisa pública.
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2. Uma no cravo...: Resp nº 1.393.317 – PR. Insignificância e sonegação 
fiscal. Disputa de patamares de interesse estatal. De R$20.000,00 para 
R$10.000,00. Redirecionamento. 

 Como se sabe, o tratamento penal que nos últimos vinte anos vem 
sendo dado aos crimes contra a ordem tributária no Brasil, seja no plano 
legislativo, seja no plano doutrinário, seja até mesmo no plano jurisprudencial, 
é tendente a favorecer o sonegador: v.g. extinção da punibilidade com 
o pagamento do tributo devido; suspensão do processo penal com o 
parcelamento da dívida; sucessivos programas de refinanciamento, alguns 
com isenção de multas e até juros, concedidos até mesmo em casos de dolo, 
fraude e simulação; e esgotamento da discussão no processo administrativo 
fiscal como condição objetiva de punibilidade. 

 Levando em conta esse histórico, chama atenção a postura da 
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que diminuiu a tolerância 
penal com o sonegador de impostos, quando , em 12 de novembro de 2014, 
apreciou o Recurso Especial nº 1.393.317 – PR, interposto pelo Ministério 
Público Federal, afastando a possibilidade de se considerar penalmente 
insignificante a sonegação fiscal – no caso concreto, o crime era de 
descaminho – de valores até R$20.000,00 (o que a jurisprudência admitia 
à luz da Portaria nº 75/2012, do Ministério da Fazenda), “baixando” tal 
patamar para R$10.000,00 (dez mil reais), ajustando-se ao quanto previsto 
no art. 20 da Lei nº 10.522/2002. 

 É certo que poderia ter ido além, já que R$10.000,00 (dez mil 
reais) continuam não sendo “insignificantes” para o Fisco, tanto que este 
só tolera o ingresso de mercadorias no território brasileiro, sem a cobrança 
de tributos, em valores equivalentes a, no máximo, quinhentos dólares e 
qualquer sonegação acima de R$100,00 (cem reais) lhe interessa, na leitura 
contrario sensu do art. 18, §1º, da mesma Lei 10.522/2002. Seja como for, o 
importante é que, no julgado referido, essa questão ficou assentada no voto 
do Relator ao anotar que “a opção por deixar de executar a dívida estipulada 
no quantum mínimo previsto na norma de regência não implica dizer – com o 
perdão da insistência – que o Estado desiste de receber o crédito fiscal” e que, 
portanto, “não se trata de anistia da dívida tributária, expressamente vedada, 
aliás, pelo art. 180, I, do CTN (Lei nº 5.172/66), impondo observar que, se se 
cuidasse de remissão (total ou parcial) do débito fiscal, haveria necessidade 
de lei autorizadora, sob as circunstâncias indicadas no art. 172 do CTN.”

 Mas o que mais se destaca nessa decisão é a compreensão externada 
pela Corte Superior da importância da questão tributária nas políticas 
públicas brasileiras e na comparação dos tratamentos penais díspares entre 
os crimes contra a ordem tributária e os crimes patrimoniais individuais, 
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como restou assentado nos fundamentos do referido acórdão: “entender 
diversamente – como desafortunadamente se tem feito – significa, quando 
menos, desapreço, ou mesmo desdém, aos que, com meritosos esforços, 
vivem em país de tamanhas desigualdades econômicas e sociais, com um 
salário mínimo equivalente a cerca de 1/27 do patamar ora comentado, e 
que se, por qualquer motivo, envolverem-se em conduta criminosa corrente 
no cotidiano forense, não terão resposta tão benevolente do sistema de 
justiça criminal. Aliás, nessa linha comparativa com os crimes patrimoniais 
individuais, o julgado alerta para o fato de que a tolerância com o sonegador 
de impostos está também desconsiderando que esse delito costuma estar 
associado “a outras ilicitudes graves (como corrupção, ativa e passiva, 
e prevaricação) e que importam em considerável prejuízo ao erário e, 
indiretamente, à coletividade.”

 Igualmente importante é o esclarecimento que a Corte Especial coloca a 
quem defende a desnecessidade de intervenção penal no âmbito da sonegação 
de tributos, acreditando que a resposta administrativa seria suficiente. O 
Ministro Relator, depois de citar a doutrina de Juarez Tavares (TAVARES, Juarez. 
Critérios de seleção de crimes e cominação de penas. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, número especial de lançamento. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1992, p. 75-87) a respeito da fragmentariedade, subsidiariedade e 
legalidade do Direito Penal, coloca à reflexão as seguintes ponderações: 

É de se perguntar: o Direito Administrativo – ou a esfera administrativa do 
Poder Público – mostrou-se eficaz na defesa dos bens jurídicos tutelados 
pela norma penal positivada no art. 334 do Código Penal, de modo a 
dispensar a incidência desta no caso em testilha (e em tantos outros), em 
que a tão apregoada “fragmentariedade” (e subsidiariedade) do Direito 
Penal costuma ser invocada para afastar a tipicidade material em crimes 
de descaminho?
(...)
Para um país que sonha em elevar sua economia a um grau de 
confiabilidade, em distribuir renda de modo justo e a dar tratamento 
isonômico a todos os seus cidadãos (art. 5º, caput, da Constituição da 
República), é incompreensível que se consolide uma jurisprudência tão 
dúctil na interpretação de condutas que, ao contrário de tantas outras 
tratadas com rigor infinitamente maior, causam tamanho desfalque ao 
erário e, consequentemente, às políticas públicas e sociais do país. (...) Com 
a licença do saudoso poeta, que país é esse?

 Como se vê dos trechos acima destacados do v. acórdão, a posição 
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça caminha na linha contrária à 
mecânica interpretativa de proteção dada ao sonegador e serve de reflexão 
para admitirem-se mudanças na postura do Judiciário brasileiro na adoção 
irrefletida do princípio da insignificância em crimes contra a ordem tributária.
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3. ...autra na ferradura: Ação Penal originária nº 480-MG. “Dolo 
específico” e dispensa criminosa de licitação.

 O segundo acórdão da Corte Superior que se destaca, caminha – 
quiçá até sem essa pretensão – na contramão do discurso acima reproduzido. 
Trata-se do julgamento da Ação Penal originária nº 480-MG, ocorrido em 29 
de março de 2012, no qual a Corte Especial do STJ decidiu que o delito do art. 
89 da Lei 8666/93 (dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses 
legais) somente se caracteriza se ficar demonstrado o “dolo específico” (sic) 
de causar dano ao erário, bem como a caracterização do efetivo prejuízo. No 
caso concreto, a então Prefeita Municipal de Três Pontas em Minas Gerais – 
depois alçada ao cargo de Conselheira do Tribunal de Contas daquele Estado 
(daí a competência penal originária do STJ) – contratou empresa privada 
sem licitação para “organização e promoção dos festejos do Carnaval 2001”. 
No corpo do v. acórdão a Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 
atestou que “de há muito este Tribunal vem decidindo que o crime previsto 
no artigo 89 da Lei 8.666/93 é de mera conduta, não se exigindo, portanto, 
a demonstração de efetivo prejuízo para sua consumação” e, analisando 
detalhadamente a prova e o caso concreto, concluiu pela procedência da 
acusação, condenando a acusada à sanção de 03 (três) anos de detenção, em 
regime inicial aberto, com substituição da pena privativa por duas restritivas 
de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e proibição 
do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como mandato 
eletivo pelo tempo da pena, com perda do cargo de Conselheira do Tribunal 
de Contas, por considerá-lo incompatível com a condenação em tela. Sucede 
que a Relatora foi voto vencido, tendo prevalecido o voto divergente do 
Ministro Cesar Asfor Rocha.

 O voto vencedor, mesmo dizendo “estar caracterizado dolo genérico, 
ou seja, vontade clara de, mediante o artifício de fracionar os serviços e o 
contrato em quatro partes, afastar a obrigatoriedade de prévia realização 
de licitação”, abriu divergência para considerar que a norma penal do art. 
89 da Lei 8666/93 somente deveria ser aplicada aos “administradores 
efetivamente desonestos, mau intencionados e criminosos, cabendo ao 
órgão acusador comprovar o dolo específico do acusado de causar danos 
aos bens públicos. Apenas sob esse enfoque é que, em crimes semelhantes ao 
destes autos, poderá a alegação de inexperiência do administrador e de seus 
assistentes auxiliar na descaracterização do tipo.” Sucede que o tipo penal 
somente exigiria a configuração do chamado “dolo específico” (elemento 
subjetivo diverso do dolo), se fosse acrescida à conduta incriminada no tipo a 
descrição de um fim especial, como, por exemplo, o “prejuízo à Administração 
Pública”. Como o art. 89 não traz essa exigência, sua incidência recai mesmo 
na ausência de dano efetivo. Por outro lado, a simples operação financeira 
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com a preterição do certame licitatório já traduz violação dos princípios 
constitucionais elencados no artigo 37 da Constituição da República. De 
resto, a fundamentação usada no v. voto vencedor, ainda trabalha na linha 
do dolus malus quando o dolo era confundido com má-fé. O motivo do crime 
não é vinculado ao dolo, e pode ser moral, social, fútil, não interessa, pois 
está relacionado com outras questões em direito penal, notadamente, no 
caso, com a questão da fixação da pena. 

 Mas o mais assustador é que no curso de sua argumentação, o 
Ministro revisor diz que “o engessamento da atividade administrativa 
mediante ameaças de condenações criminais é tão pernicioso quanto a 
sua liberação total, descontrolada, sendo necessário encontrar um ponto 
de equilíbrio na interpretação das normas jurídicas destinadas a punir os 
agentes públicos, os quais têm a obrigação de impedir uma desastrosa 
estagnação da atividade estatal.” Ao que se compreendeu do trecho 
destacado, na forma de entendimento do Ministro Revisor, a tipificação da 
conduta dolosa de contratar sem licitação fora das hipóteses legais – leia-se: 
de conduta orientada pela vontade e consciência de não realizar o processo 
licitatório – é considerada um “entrave”, um “engessamento” que provoca 
uma “desastrosa estagnação da atividade estatal”! 

 Poder-se-ia parar por aqui, mas o pior cenário é aquele que passa a 
considerar o que está por trás dessa interpretação dada pela Corte Especial 
do STJ, isto é, qual o recado implícito que a Corte Especial – mesmo que 
não queira esse resultado – está dando aos administradores da coisa pública 
no Brasil: “senhores prefeitos, senhores administradores públicos, podem 
dispensar a licitação e contratar suas empresas de preferência pessoal, 
desde que consigam demonstrar que o preço pago estava dentro da margem 
de mercado”. Com efeito, passados pouco mais de dois anos desta decisão 
do STJ, a mesma Corte já julgou mais de trinta casos penais nessa mesma 
linha favorecendo réus pela não demonstração de “dolo específico” e “dano 
ao erário”, o que, somado aos casos de natureza cível e de improbidade 
administrativa, desenham um futuro desanimador.

4. Conclusão

 Enfim, analisando os dois recentes jugados supra destacados, 
verifica-se que o autointitulado “Tribunal da Cidadania”, ao mesmo tempo 
em que acena na direção de seu importante lema ao julgar o Recurso Especial 
nº 1.393.317 – PR, acaba desviando do foco ao consolidar o entendimento 
esposado no julgamento da Ação Penal originária nº 480-MG. Uma no cravo 
e outra na ferradura...


