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CRIMES TRIBUTÁRIOS

O tema relacionado à Súmula 
Vinculante n. 24 está diretamente 

ligado aos tipos (materiais) do 

art. 1º da Lei n. 8.137 e 

art. 337-A, CP.



Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir 
ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer 

acessório, mediante as seguintes condutas:       

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às 
autoridades fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos 
inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em 

documento ou livro exigido pela lei fiscal;

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota 
de venda, ou qualquer outro documento relativo à 

operação tributável;

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar 
documento que saiba ou deva saber falso ou inexato;



V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota 
fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de 

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

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da 
autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser 

convertido em horas em razão da maior ou menor 
complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao 

atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista 
no inciso V.



Similitude com outro tipo penal (introduzido no Código Penal):

   Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e 
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

        I – omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de 
informações previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, 

empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este 
equiparado que lhe prestem serviços;

        II – deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da 
contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as 

devidas pelo 

empregador ou pelo tomador de serviços; 

        III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, 
remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de 

contribuições sociais previdenciárias:

        Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa



A CHAMADA “CONDIÇÃO OBJETIVA DE 
PUNIBILIDADE” PARA OS DELITOS MATERIAIS

 (E TAMBÉM PARA OS "FORMAIS" ?)

Na senda do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no 
julgamento do HC 81.611, os crimes do artigo 1º da Lei 

nº 8.137/90 (e também por equiparação aqueles 
previstos no artigo 337-A do Código Penal – e só a eles) 

somente se consumam se for verificada a prática da 
conduta-meio (necessária) e também tenha havido a 
“supressão” ou “redução” de tributo ou contribuição 
previdenciária. Se não se tiver apurado os elementos 

tipo previstos no caput  e sim apenas aqueles dos 
incisos, não há o crime em voga. 

•  



Na sequência, foi editada a Súmula Vinculante n. 
24, do STF, com a seguinte redação:

"Não se tipifica crime material contra a 
ordem tributária, previsto no art. 1º, 

incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do 
lançamento definitivo do tributo". (grifos e 

destaques nossos)

A incongruência da súmula é literalmente 
“paradoxal”. Vejamos ...



Em primeiro lugar, uma observação: se alguém 
concordar que o exaurimento da esfera 

administrativa é necessária, não “nominar” essa 
circunstância de “condição objetiva de 

punibilidade”.

Impossível juridicamente ser uma “condição 
objetiva de punibilidade”.

O que se verifica, na verdade, é que não há o crime 
por ausência de um elemento objetivo do tipo.



Primeiro fundamento. Violação da Teoria da 
Atividade (art. 4º, CP).

A Súmula Vinculante n. 24 contraria frontalmente o 
disposto no art. 4º do CP, que adotou a denominada 

Teoria da Atividade, a qual considera 

O crime deveria se consumar com a ação (no caso, 
necessariamente comissiva) de supressão ou redução 

(caput do art. 1º) de tributo mediante alguma conduta, 
fraudulenta ou não, prevista nos incisos do art. 1º da Lei n. 

8.137/1990. 

(estão relacionadas à ação do agente, não do Estado em 
“constituir crédito tributário”)



Segundo fundamento: A vinculação do Poder 
Judiciário à decisão de cunho administrativo, 

contrariando-se o disposto no art. 5º, XXXV, da 
CF/88.

Consoante a exposição de motivos do CPP, “todas 
as provas são relativas: nenhuma terá, ex vis legis, 
valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio 

que outra. Se é certo que o Juiz fica adstrito às 
provas constantes dos autos, não menos correto é 

que não ficará subordinado a nenhum critério 
apriorístico ao apurar, através delas, a verdade 

material [...]”.



Porém os precedentes do Supremo Tribunal 
Federal que redundaram na Súmula Vinculante n. 

24 são bastante enfáticos ao reconhecerem que a 
definição se há ou não tributo (embora na grande 

maioria das vezes se fale em crédito tributário, 
que é algo tecnicamente diverso de tributo) seria 
atribuição exclusiva da administração, e o Poder 

Judiciário ficaria vinculado àquela decisão, ou seja, 
definir se há ou não um elemento (objetivo) do 
crime é atribuição de um órgão fora do Poder 

Judiciário.



Terceiro fundamento: Violação do art. 5º, XXXIX, 
da CF/88.

Como já referido, ao editar a SV 24, o STF 
considerou que o “crédito tributário” seria 

elemento do tipo (ou ainda, para alguns, condição 
objetiva de punibilidade).

Segundo referido dispositivo, somente a lei pode 
definir (de forma limitada e objetiva) o que é um 

delito.Efetivamente, a súmula alterou o conteúdo 
e a estrutura típica do delito, pois, em nenhum 

momento, a lei fala em “crédito tributário”, mas 
em “tributo”. 



Quarto fundamento: Alteração do prazo 
prescricional, que se tornou variável para o 

mesmo tipo penal.

O prazo penal seria de 12 anos.

Mas alterou-se o prazo prescricional, que “varia” 
de acordo com a eventual atuação apenas da 
autoridade administrativa, porém jamais (em 

hipótese alguma em face da súmula) se identifica 
com o prazo estipulado no Código Penal.



Ou 5 !

Ou 22 ! 

Jamais 12 !

 Segundo o entendimento da Corte, “a consumação do 
crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se 

verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a 
correr, a partir daí, a prescrição” (HC nº 85.051/MG, 

Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 
1º/7/05). Esse entendimento encontra-se cristalizado no 

enunciado Súmula Vinculante nº 24 da Corte. […] 

(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 126.072-RS, Rel. Min. 
Dias Tóffoli, julgado em 2.2.2016, publicado no DJ em 9.3.2016)



Quinto fundamento: “Relativização” da Súmula 
Vinculante n. 24 e o problema da exclusão do 

inciso V do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 da redação 
do comando sumulado.

Importante destacar que, no âmbito do próprio 
Supremo Tribunal Federal, há posicionamentos 

que, sem distinguish ou com distinguish 
inconsistente (para não dizer “inventado” diante 

do paradoxo da súmula), geram incompatibilidade 
com o conteúdo da Súmula Vinculante n. 24.



De fato, a hipótese do inciso V é a única que, 
isoladamente vista, efetivamente não é um crime 

autônomo, mas mera infração administrativa. 
Porém, como mencionado, o crime está no caput, 

não nas condutas-meio.

STF:  “o crime previsto no INCISO Vdo artigo 1º da 
Lei nº 8.137/90 – […] – PRESCINDE do processo 
administrativo-fiscal e a instauração deste não 
afasta a possibilidade de imediata persecução 

criminal (HC n. 96.200-PR, STF, 1ª Turma, julgado 
em 4.5.2010). 



E no voto-condutor há expressa remissão ao HC n. 90.975-PE, 
com o seguinte acréscimo: “Está-se diante de prática delituosa 
cuja imputação, no campo jurisdicional, dispensa a conclusão 

do processo administrativo-fiscal. A jurisprudência do 
Supremo é reiterada no sentido de exigir-se o respectivo 

término quando em jogo sonegação fiscal. No caso, conforme 
ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, trata-se de crime 
omissivo no que não apresentados livros e documentos. 
Repito à exaustão: não se aplica ao crime do inciso V do 

artigo 1º da Lei nº 8.137/90 a exigência de aguardar-se, para 
a propositura da ação penal, o exaurimento da fase 

administrativo-fiscal. […] Em síntese, o tipo do inciso V do 
artigo 1º da Lei nº 8.137/90, de 27 de dezembro de 1990, 

prescinde, sob o ângulo da persecução criminal, do término 
de possível processo administrativo, não ficando jungido a 

este último”. 



Fica muito claro que a Suprema Corte ainda parte 
da premissa que o crime estaria na conduta-meio, 

quando não está !!!

Impossível 4 meios de práticas de crimes (incisos I 
a V) serem materiais e o inciso V ser formal !



Esse erro dogmático originário também 
contamina outras decisões e em outras esferas, 

como se vê de julgados do STJ a referência de que 
– pasmem ! - o delito seria FORMAL  ! 

“Os crimes contra a ordem tributária previstos no 
art. 1º, incisos I a IV da Lei 8.137/90 não se 
tipificam antes do lançamento definitivo do 

tributo, nos termos da Súmula Vinculante 24 do 
Supremo Tribunal Federal. […] 



[….]  

Contudo, o delito do art. 1º, inciso V, da Lei nº 
8.137/90 é formal, não estando incluído na 

exigência da referida Súmula Vinculante.  [...] 
reafirma-se que “nos termos da jurisprudência 

desta Corte, o crime descrito no art. 1°, V, da Lei n. 
8.137/1990 ostenta natureza formal, ao contrário 

das condutas elencadas nos incisos I e IV do 
referido dispositivo, e a sua consumação 

prescinde da constituição definitiva do crédito 
tributário (RHC n. 31.062–DF, STJ, 5ª Turma, 

unânime, julgado em 2.8.2016, publicado no DJ em 
12.8.2016)



Em outro caso também do STF (HC. n. 96.324-SP), colhe-
se do julgado (fundamentos) a referência expressa (para 

a denegação da ordem) que “se paciente, 
supostamente, se utilizou de esquema fraudulento, tal 

como a constituição de empresa fantasma ou a 
utilização de laranjas para reduzir ou suprimir tributo 
não há falar em necessidade de lançamento definitivo 
do crédito – com relação ao qual a Receita sequer teria 
condições de aferir a existência – como condição para a 

instauração da ação penal, que é a sede própria para 
averiguar a existência ou não de organização criminosa 
constituída para a prática de diversos crimes, entre eles 

o de sonegação fiscal”.



Agravo regimental em reclamação. 2. Crime contra a 
ordem tributária. Súmula Vinculante n. 24. 3. A denúncia 

foi recebida antes da constituição definitiva do crédito 
tributário. Peculiaridade do caso. A ação penal ficou 

suspensa até a finalização do procedimento 
administrativo em virtude de concessão de ordem em 
habeas corpus impetrado pelo reclamante. Sentença 

penal condenatória proferida após a constituição 
definitiva do crédito tributário. Condição objetiva de 

punibilidade atendida. Ausência de violação à autoridade 
de decisão desta Corte. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (Ag. Reg. na Reclamação n. 10.131-SP, 
STF, Plenário, unânime, julgado em 22.5.2014, publicado 

no DJ em 4.7.2014)



Sexto fundamento: “Impossibilidade” de 
utilização de medidas cautelares para a apuração 

dos crimes tributários de natureza material. 

(ciclo vicioso e paradoxo invencível)



O argumento utilizado para a conclusão nesse 
sentido é que como o crime material de sonegação 

fiscal só existe com o exaurimento da esfera 
administrativa, seria absolutamente ilegal e 

inconstitucional lançar mão (mesmo que 
demonstrados os indícios da prática de crime e os 

demais requisitos abstratos das medidas) de 
buscas e apreensões, interceptações telefônicas 

ou outros meios cautelares de produção 
probatória antes desse marco.

Mas para que são necessárias essas medidas ?



[…] Não existindo o lançamento definitivo do crédito 
tributário, revela-se ilegal a concessão de medida de 

busca e apreensão e de quebra de sigilo fiscal, em 
procedimento investigatório, visando apurar os 

crimes em apreço. […] Ordem concedida de ofício, 
para reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante a 

aludida cautelar, bem como determinar a devolução 
dos objetos apreendidos na empresa e na residência 

do ora paciente e levantar a quebra do sigilo bancário, 
que restou igualmente deferido (HC n. 211.393/RS, 

STJ, 5ª Turma, julgado em 13.8.2013, publicado no DJ 
em 19.8.2013)



[…] Conforme entendimento consolidado nesta Corte, 
tratando-se de crime de sonegação fiscal, enquanto 

ausente a condição objetiva de punibilidade, consistente 
no lançamento definitivo do crédito tributário tido por 

sonegado, inviável o deferimento de qualquer 
procedimento investigatório prévio. […] Ordem concedida 

para declarar a nulidade do despacho que atendeu a 
representação feita pela autoridade policial, 

determinando-se a inutilização do material colhido, nos 
termos do artigo 9º da Lei n. 9.296/96, devendo as 
instâncias ordinárias absterem-se de fazer qualquer 

referência às informações obtidas pelo meio invalidado 
(HC n. 128.087/SP, STJ, 5ª Turma, unânime, julgado em 

27.10.2009, publicado no DJ em 14.12.2009)



Sétimo fundamento: Impossibilidade de apuração 
de fato criminoso previsto no art. 1º da Lei n. 

8.137/90 mediante inquérito ou outro meio legal 
de investigação.

Pelas mesmas razões elencadas no item anterior, 
tem-se reconhecido ser impossível a instauração de 

inquérito policial ou qualquer outro meio de 
apuração de fato criminoso enquanto não exaurida 

a esfera administrativa.



[…] A instauração de persecução penal, desse 
modo, nos crimes contra a ordem tributária 

definidos no art. 1º da Lei nº 8.137/90 somente se 
legitimará, mesmo em sede de investigação 

policial, após a definitiva constituição do crédito 
tributário, pois, antes que tal ocorra, o 

comportamento do agente será penalmente 
irrelevante, porque manifestamente atípico. 

Súmula Vinculante nº 24/STF (HC n. 101.900-SP, 
STF, 2ª Turma, julgado em 21.9.2010, publicado no 

DJ em 11.3.2014)



OITAVO FUNDAMENTO

STJ repete sistematicamente uma “ementa” do 
julgamento do Agravo Regimental no Inquérito n. 

2.537-GO para dizer que os crimes do 

ART. 168-A, § 1º SERIA MATERIAL !



AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA ACERCA DA NATUREZA DO 

CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ART. 
168-1 DO CP. CRIME MATERIAL. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL ATUAL ENTRE OS ACÓRDÃOS EM COTEJO. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. A jurisprudência desta 
Corte Superior, a partir do julgamento do AgRg no Inq n. 
2.537/GO pelo Supremo Tribunal Federal, orientou-se no 

sentido de que o crime de apropriação indébita 
previdenciária, previsto no art. 168-A do Código Penal, possui 
natureza de delito material, a exigir, para sua consumação, a 
ocorrência de resultado naturalístico consistente no efetivo 

dano à Previdência.  [...]. Inúmeros precedentes. [...] (Agravo 
Regimental nos Embargos de Divergência n° 1.734.799/SP, STJ, 
3ª Seção, unânime, julgado em 26.6.2019, publicado no DJ em 

1º.8.2019)



ATENÇÃO: o STF NUNCA DECIDIU ISSO

Houve interposição de embargos de declaração 
ao Agravo Regimental no Inquérito n. 2.537

Mas o STJ cita a “ementa” (mal) redigida antes 
dos embargos de declaração !



Nos embargos de declaração ....

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE) 
–  [....] O Ministério Público, parece-me, pretende 
é dissipar a preocupação de que, deste julgado, se 

tire a tese de que o crime, no caso de desconto, 
pelo empregador, de verba devida à previdência 

social, dependa de prévio procedimento 
administrativo para caracterizar-se como tal. [...]



[...] o Ministério Público está preocupado que, 
deste julgamento, se extraia a tese de que, 

ainda nesse caso, quando o empregador 
desconte e não recolha, seria necessário 
procedimento administrativo prévio para 

saber qual é o valor para efeito de 
caracterização do tributo. [...]

O Tribunal deixa claro que não concorda 
com a tese de que é necessário breve 

procedimento administrativo para 
caracterizar o tributo.



NONO (e central) FUNDAMENTO. 

Os delitos tributários como antecedentes da lavagem de 
dinheiro nos moldes da Lei n. 12.683/2012.

Nos termos da redação (originária) da Lei n. 9.613/98, 
poderiam ser crimes antecedentes somente aqueles 

elencados nos incisos I a VIII do seu art. 1º (lei de segunda 
geração). 

Após a edição da Lei n. 12.683/2012, a redação do tipo 
penal foi alterada para considerar crime “ocultar ou 

dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores 
provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”.



No § 1º do art. 2º da Lei n. 12.683/2012 tem-
se que “a denúncia (pela lavagem) será 

instruída com indícios suficientes da 
existência da infração penal antecedente, 
sendo puníveis os fatos previstos nesta Lei, 

ainda que desconhecido ou isento de pena o 
autor, ou extinta a punibilidade da infração 

antecedente”.



Eis aqui mais um (dentre tantos) paradoxo que 
decorre dos efeitos da aplicabilidade da Súmula 

Vinculante n. 24 em conjunto com a Lei n. 
12.683/2012. 

Não se pode esquecer que, como grande (e 
importante) inovação, há previsão de punição pelo 

delito de lavagem de capitais “ainda que 
desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta 

a punibilidade da infração antecedente”.



Veja-se também o descompasso sistêmico 
existente em se mantendo a necessidade do 

exaurimento da esfera administrativa em relação 
aos crimes antecedentes de sonegação fiscal (lato 

sensu) praticados em território brasileiro. 

Mas não se for no exterior: É que, nos termos do 
art. 2º, II, da Lei n. 12.683/2012, “independem de 

processo e julgamento das infrações penais 
antecedentes, ainda que praticados em outro 

país, cabendo ao juiz competente para os crimes 
previstos nesta lei a unidade de processo e 

julgamento”.



Significa que se alguém praticar delito de 
sonegação fiscal no exterior (realizando a lavagem 

dos valores ulteriormente no Brasil) não será 
necessário nem o julgamento do processo pelo 
crime antecedente no exterior, muito menos a 

“exigência” de que se comprove o exaurimento da 
esfera administrativa (como condição de 

“existência” ou presença de “indícios de sua 
existência”) para que se possa processar o 

responsável pelo ulterior delito de lavagem de 
capitais em território pátrio.



No âmbito internacional, nunca é demais 
ressaltar a importância dos compromissos 

assumidos pelo Brasil, especialmente no que 
se refere à repressão – eficaz e eficiente – de 

determinados delitos. Como bem ressalta 
Baltazar Júnior, essa visão de hipertrofia de 

direitos de defesa “anula qualquer 
possibilidade de persecução penal efetiva”.



A propósito: em 2012, ao revisar suas 
recomendações, o GAFI incluiu os delitos 

fiscais na categoria de crimes designados 
como antecedentes da lavagem, o que 

denota a gravidade e importância para os 
organismos internacionais de tais condutas 
por estarem diretamente relacionadas com 

a lavagem de capitais.



Malgrado todos os “paradoxos”, compreendemos 
que é possível haver ação penal autônoma por 
lavagem de dinheiro mesmo que não exaurida 

a esfera administrativa.

Motivo: exige-se a presença de “índicios da 
existência do crime antecedente”.

Não a “certeza” (que – pela “tese da SV 24 - seria 
pelo “lançamento”)



Nunca é demais (re)lembrar que o Brasil admite o 
crime de “autolavagem”.

Na AP n. 470, o Ministro Cezar Peluso assentou : 
“se, por exemplo, alguém que recebe um dinheiro 

ilicitamente, ao invés de usá-lo por si, incumbe 
outrem de, em nome deste, adquirir-lhe bem ou 

bens, caso em que pratica duas ações típicas 
distintas, a do primeiro crime, consistente em 
receber ilicitamente, e a do segundo, que é a 

ocultação do produto do primeiro crime. Isso é 
autolavagem” (fl. 2.173 do acórdão). 



“Todas essas premissas identificam-se com 
inúmeros precedentes de cortes supranacionais 

que tratam dos direitos humanos, nos quais 
constantemente são reconhecidas as obrigações 
de as autoridades responsáveis pela persecução 

penal conduzirem procedimentos penais 
adequados, completos e eficazes, que permitam 
a busca efetiva do esclarecimento dos fatos e a 

identificação e consequente punição dos 
responsáveis pelo cometimento dos delitos”. 

(VALDEZ, Frederico; FISCHER, Douglas. Obrigações Processuais Penais positivas, 2019, 2 ed, p. 192)



“[...] encontram-se decisões das Cortes que, 
densificando como verdadeiras obrigações 

processuais de natureza penal, reconhecem que as 
cláusulas convencionais protetivas dos direitos 
fundamentais exigem dos sistemas jurídicos 

domésticos a condução de investigações 

aprofundadas, céleres e diligentes, que 
permitam esclarecer os fatos e punir os responsáveis 

ao final do processo”. 
(VALDEZ, Frederico; FISCHER, Douglas. Obrigações Processuais Penais 

positivas, 2019, 2 ed, p. 193)



“[...]Segundo a “jurisprudência mais desenvolvida 
do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, trata-
se de verdadeira obrigação imposta aos Estados 
membros de conduzir mecanismo penal apto ao 
esclarecimento dos fatos lesivos aos interesses 

das vítimas, havendo precedentes na mesma 
linha de inúmeros julgados da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos”. 

(VALDEZ, Frederico; FISCHER, Douglas. Obrigações Processuais Penais 
positivas, 2019, 2 ed, p. 193)



“[...] Os deveres processuais positivos decorrem 
diretamente, como implicações imediatas, dos direitos 
humanos protegidos nas Convenções. Essa perspectiva 

merece destaque, notadamente porque, em âmbito 
nacional, é muito comum – e aí o equívoco, segundo 

pensamos - uma visão apenas parcial de que a proteção 
constitucional estaria vinculada em matérias penal e 

processual penal exclusivamente a direitos 
fundamentais de quem estaria “num lado mais fraco” da 

relação: o investigado ou processado”. 
 (VALDEZ, Frederico; FISCHER, Douglas. Obrigações Processuais Penais 

positivas, 2019, 2 ed, p. 193)



Eram essas algumas considerações que gostaria de 
apresentar a todos.

Obrigado pela atenção.

douglas@mpf.mp.br
@professordouglasfischer

mailto:douglas@mpfl.mp.br
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