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do art. 46 da Lei de Crimes Ambientais, configura interesse genérico, mediato ou 
indireto da União, para os fins do art. 109, IV, da Constituição. A presença de in-
teresse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas e empresas — o 
que não se verifica no caso —, constitui pressuposto para que ocorra a competência 
da Justiça Federal prevista no art. 109, IV, da Constituição.
[HC 81.916, rel. min. Gilmar Mendes, j. 17-9-2002, 2ª T, DJ de 11-10-2002.]

 = RE 598.524 AgR, rel. min. Marco Aurélio, j. 21-6-2011, 1ª T, DJE de 17-8-2011

ORDEM TRIBUTÁRIA, ORDEM ECONÔMICA E 
RELAÇÕES DE CONSUMO

 � Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, I a 
IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.
[Súmula Vinculante 24.]
 � É pública incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal.

[Súmula 609.]
 � (...) em se tratando de infrações penais contra a ordem tributária, a extensão do 

dano causado pode ser invocada na primeira fase da dosimetria, como critério para 
exasperação da pena-base, sem que tanto implique bis in idem.
[HC 128.446, rel. min. Teori Zavascki, j. 15-9-2015, 2ª T, DJE de 29-9-2015.]
 � Título executivo condenatório. Preclusão. Quadro a revelar a preclusão do título 

condenatório afasta a observância do refinanciamento de débito previsto na Lei 
11.941/2009.
[HC 110.459, rel. min. Marco Aurélio, j. 24-9-2013, 1ª T, DJE de 5-12-2013.]
Vide HC 116.828, rel. min. Dias Toffoli, j. 13-8-2013, 1ª T, DJE de 17-10-2013
 � O pagamento integral de débito — devidamente comprovado nos autos — em-

preendido pelo paciente em momento anterior ao trânsito em julgado da condenação 
que lhe foi imposta é causa de extinção de sua punibilidade, conforme opção políti-
co-criminal do legislador pátrio. Precedente. Entendimento pessoal externado por 
ocasião do julgamento, em 9-5-2013, da AP 516 ED/DF pelo Tribunal Pleno, no 
sentido de que a Lei 12.382/2011, que regrou a extinção da punibilidade dos crimes 
tributários nas situações de parcelamento do débito tributário, não afetou o disposto 
no § 2º do art. 9º da Lei 10.684/2003, o qual prevê a extinção da punibilidade em 
razão do pagamento do débito, a qualquer tempo.
[HC 116.828, rel. min. Dias Toffoli, j. 13-8-2013, 1ª T, DJE de 17-10-2013.]
Vide HC 110.459, rel. min. Marco Aurélio, j. 24-9-2013, 1ª T, DJE de 5-12-2013
vide HC 81.929, rel. p/ o ac. min. Cezar Peluso, j. 16-12-2003, 1ª T, DJ de 27-2-2004
 � Passo, então, a analisar a segunda questão posta. Em síntese: a necessidade ou 

não da constituição do crédito tributário, como condição objetiva de punibilidade, 
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na hipótese de ação penal que tem como objeto o crime de sonegação de contri-
buição previdenciária, previsto no art. 337-A do CP: (...). E, de fato, não consigo 
encontrar justificativa razoável para sustentar tratamento distinto ao tipo previsto 
no art. 1º da Lei 8.137/1990 e àquele previsto no art. 337-A do CP. No que tange 
aos crimes tributários previstos nos incisos I a IV do art. 1º da Lei 8.137/1990, 
a necessidade de lançamento de crédito tributário para configuração típica desses 
delitos já é matéria pacificada, de tal modo que este STF editou o Enunciado 24 de 
sua Súmula Vinculante, que assim dispõe: (...). O norte precípuo desse enunciado é 
o fato de que, enquanto não constituído o crédito tributário, sequer é possível afirmar 
que este é devido. (...) O único argumento delineado pelo Ministério Público a ir 
de encontro à aplicabilidade desse enunciado ao presente caso consiste no fato de 
a Justiça do Trabalho ter competência para reconhecer créditos de contribuições 
sociais, o que demonstraria a prescindibilidade do lançamento definitivo de crédito 
previdenciário por parte da administração pública para configuração típica do crime. 
Ora, ocorre que esse argumento parte de premissa equivocada. A questão reside em 
saber se o crédito é ou não devido, e não em averiguar quem deve ou pode averiguar 
sua exigibilidade. (...) De fato, o Enunciado 24 da Súmula Vinculante desta Supre-
ma Corte não é de aplicabilidade obrigatória à hipótese em tela, uma vez que não 
versa expressamente sobre o art. 337-A do CP. Contudo, desde o julgamento do 
RE 146.733/SP, rel. min. Moreira Alves, esta Corte tem reiteradamente considerado, 
em seus julgados, que as contribuições devidas à previdência social possuem natureza 
tributária (...). Assim, a sistemática de imputação penal por crimes de sonegação 
contra a previdência social deve se sujeitar à mesma lógica aplicada àqueles contra 
a ordem tributária em sentido estrito.
[Inq 3.102, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 25-4-2013, P, DJE de 19-9-2013.]
 � O tipo penal do art. 3º, II, da Lei 8.137/1990 descreve crime de mão própria 

praticado por funcionário público, mas não exige que o servidor tenha a atribuição 
específica de lançamento tributário. Subsunção da conduta ao tipo penal imputado.
[RHC 108.822, rel. min. Gilmar Mendes, j. 19-2-2013, 2ª T, DJE de 19-2-2013.]
 � Crimes tributários. Entrelaçamento. Processo administrativo-fiscal. Processo-

-crime. Suspensão. Estando os crimes tributários entrelaçados, cabe estender a 
todos, ante a formalização do processo administrativo-fiscal, o fenômeno da sus-
pensão do processo.
[HC 105.283, rel. min. Marco Aurélio, j. 29-11-2011, 1ª T, DJE de 8-2-2012.]
 � Crime tributário. Processo administrativo. Persecução criminal. Necessidade. 

Caso a caso, é preciso perquirir a necessidade de esgotamento do processo admi-
nistrativo-fiscal para iniciar-se a persecução criminal. Vale notar que, no tocante aos 
crimes tributários, a ordem jurídica constitucional não prevê a fase administrativa 
para ter-se a judicialização. Crime tributário. Justa causa. Surge a configurar a exis-
tência de justa causa situação concreta em que o Ministério Público haja atuado a 
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partir de provocação da Receita Federal tendo em conta auto de infração relativa 
à sonegação de informações tributárias a desaguarem em débito do contribuinte.
[HC 108.037, rel. min. Marco Aurélio, j. 29-11-2011, 1ª T, DJE de 1º-2-2012.]
Vide HC 101.900, rel. min. Celso de Mello, j. 21-9-2010, 2ª T, DJE de 11-3-2014
 � Crime tributário. Informações falsas. Surgindo da denúncia a notícia de falsi-

dade quanto a informações sobre a constituição de empresa visando driblar o fisco, 
inclusive com a utilização de interposta pessoa, descabe cogitar de inexistência de 
justa causa para o curso do processo.
[HC 104.325, rel. min. Marco Aurélio, j. 18-10-2011, 1ª T, DJE de 30-11-2011.]
 � Crime contra a ordem tributária. Art. 1º, I, da Lei 8.137/1990. (...) Alegada 

atipicidade da conduta baseada na circunstância de que os valores movimentados 
nas contas bancárias do paciente seriam provenientes de contravenção penal. (...) 
A jurisprudência da Corte, à luz do art. 118 do CTN, assentou entendimento de 
ser possível a tributação de renda obtida em razão de atividade ilícita, visto que a 
definição legal do fato gerador é interpretada com abstração da validade jurídica do 
ato efetivamente praticado, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. 
Princípio do non olet. Vide o HC 77.530/RS, Primeira Turma, rel. min. Sepúlveda 
Pertence, DJ de 18-9-1998.
[HC 94.240, rel. min. Dias Toffoli, j. 23-8-2011, 1ª T, DJE de 13-10-2011.]
 � (...) Crime de supressão ou redução de tributo (art. 1º, I a V, da Lei 8.137/1990). 

(...) O habeas corpus é via imprópria para apreciar fatos com o escopo de trancar 
excepcionalmente a ação penal, cujo fato gerador é de extrema complexidade, forjado 
por organização criminosa que, constituindo pessoa jurídica fictícia, visa à exclusão 
do crime fiscal pelo verdadeiro responsável tributário. A responsabilidade fiscal 
que tem como premissa fraude derivada da criação de interposta pessoa jurídica 
fictícia reclama prossiga a ação penal, cujo desate pode resultar em lançamento 
contra o verdadeiro sujeito passivo tributário. O STJ, no mesmo sentido, asseverou 
que “o habeas corpus não comporta mergulho profundo no seio da prova a fim de se 
averiguar o nível de vinculação dos pacientes com os supostos líderes de esquema 
fraudulento, de tal forma a tingir de ilegal a imputação de concurso de agentes”. 
Outrossim, in casu, os fatos imputados ao paciente amoldam-se perfeitamente ao 
figurino legal, porquanto refletem a inserção de elementos não correspondentes à 
realidade, especialmente quanto ao verdadeiro empresário e, por via de consequência, 
ao sujeito passivo das obrigações tributárias, tudo com a finalidade de suprimir ou 
reduzir tributos. Ademais, verificar se realmente houve a fraude é tarefa que cabe 
ao juízo da ação penal por ocasião do exame das provas produzidas no processo-
-crime, restando inviável, na via estreita do habeas corpus, verificar a complexidade 
dos crimes descritos na denúncia.
[RHC 99.778, rel. p/ o ac. min. Luiz Fux, j. 2-8-2011, 1ª T, DJE de 2-9-2011.]

 = HC 96.324, rel. min. Marco Aurélio, j. 14-6-2011, 1ª T, DJE de 17-8-2011
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 � Crime contra a ordem tributária (incisos I e II do art. 1º da Lei 8.137/1990). De-
núncia oferecida antes da constituição definitiva do débito tributário. (...) É pacífica 
a jurisprudência do STF quanto à necessidade do exaurimento da via administrativa 
para a validade da ação penal, instaurada para apurar infração aos incisos I a IV 
do art. 1º da Lei 8.137/1990. (...) Jurisprudência que, de tão pacífica, deu origem 
à Súmula Vinculante 24 (...). A denúncia ministerial pública foi ajuizada antes do 
encerramento do procedimento administrativo fiscal. A configurar ausência de 
justa causa para a ação penal. Vício processual que não é passível de convalidação.
[HC 100.333, rel. min. Ayres Britto, j. 21-6-2011, 2ª T, DJE de 19-10-2011.]

 = HC 81.611, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 10-12-2003, P, DJ de 13-5-2005
 � O reconhecimento da ilicitude da interceptação telefônica, empreendida anterior-

mente ao lançamento definitivo do tributo, não inibe a instauração de outras ações 
penais contra o paciente por crimes de natureza diversa daquele contra a ordem 
tributária, desde que sejam apresentados outros elementos probatórios.
[HC 106.271, rel. min. Cármen Lúcia, j. 12-4-2011, 1ª T, DJE de 6-5-2011.]
 � Crime contra a ordem tributária. Imputação penal deduzida contra sócios da 

empresa. Acusação que deve narrar, de modo individualizado, a conduta específica 
que vincula cada sócio ao evento supostamente delituoso. A questão dos delitos so-
cietários e a inadmissível formulação de acusações genéricas. Ofensa aos postulados 
constitucionais da plenitude de defesa e da presunção de inocência. Medida cautelar 
deferida. A invocação da condição de sócio e/ou de administrador de organização 
empresarial, sem a correspondente e individualizada descrição de determinada 
conduta típica que os vincule, de modo concreto, ao evento alegadamente delituoso, 
não se revela fator suficiente apto a justificar, nos delitos societários, a formulação 
de acusação estatal genérica ou a prolação de sentença penal condenatória.
[HC 105.953 MC, rel. min. Celso de Mello, dec. monocrática, j. 5-11-2010, DJE 
de 11-11-2010.]
 � No âmbito dos crimes contra a ordem tributária, tem-se admitido, tanto em sede 

doutrinária quanto jurisprudencial, como causa supralegal de exclusão de culpabi-
lidade a precária condição financeira da empresa, extrema ao ponto de não restar 
alternativa socialmente menos danosa que não a falta do não recolhimento do tributo 
devido. Configuração a ser aferida pelo julgador, conforme um critério valorativo 
de razoabilidade, de acordo com os fatos concretos revelados nos autos, cabendo a 
quem alega tal condição o ônus da prova, nos termos do art. 156 do CPP. Deve o 
julgador, também, sob outro aspecto, aferir o elemento subjetivo do comportamento, 
pois a boa-fé é requisito indispensável para que se confira conteúdo ético a tal com-
portamento. Não é possível a aplicação da referida excludente de culpabilidade ao 
delito do art. 337-A do CP, porque a supressão ou redução da contribuição social 
e quaisquer acessórios são implementadas por meio de condutas fraudulentas — 
incompatíveis com a boa-fé — instrumentais à evasão, descritas nos incisos do caput 
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da norma incriminadora. Hipótese em que o conjunto probatório não revela, em 
absoluto, a precária condição financeira da empresa. Nítida é a deficiência da prova 
de tal condição, não havendo nos autos um só documento que permita concluir 
por modo diverso. De mais a mais, a posterior autuação da empresa, referente ao 
período de setembro de 2002 a abril 2004, demonstra a plena continuidade dos 
seus negócios, de maneira a patentear que os elementos de convicção constantes 
dos autos caminham em sentido contrário à tese defensiva.
[AP 516, rel. min. Ayres Britto, j. 27-9-2010, P, DJE de 20-9-2011.]
 � (...) o delito alegadamente praticado seria aquele definido no art. 1º da Lei 8.137/ 

1990, eis que o crimen falsi teria constituído meio para o cometimento do delito-fim, 
resolvendo-se o conflito aparente de normas pela aplicação do postulado da consunção, 
de tal modo que a vinculação entre a falsidade ideológica e a sonegação fiscal per-
mitiria reconhecer, em referido contexto, a preponderância do delito contra a ordem 
tributária (...). Cumpre ter presente que o reconhecimento da configuração de crime 
contra a ordem tributária, na espécie, torna pertinente a invocação da Súmula Vincu-
lante 24; pois, como tenho ressaltado em julgamentos de que fui relator nesta Corte 
(HC 84.092/CE — HC 84.262/DF — HC 86.032/RS — HC 90.957/RJ), revela-se 
juridicamente inviável a instauração de persecução penal, mesmo na fase investigatória, 
enquanto não se concluir, perante órgão competente da administração tributária, o 
procedimento fiscal tendente a constituir, de modo definitivo, o crédito tributário.
[HC 101.900, rel. min. Celso de Mello, j. 21-9-2010, 2ª T, DJE de 11-3-2014.]

 ≠ HC 108.037, rel. min. Marco Aurélio, j. 29-11-2011, 1ª T, DJE de 1º-2-2012
 � O crime previsto no inciso V do art. 1º da Lei 8.137/1990 (...) prescinde do 

processo administrativo-fiscal e a instauração deste não afasta a possibilidade de 
imediata persecução criminal.
[HC 96.200, rel. min. Marco Aurélio, j. 4-5-2010, 1ª T, DJE de 28-5-2010.]
 � Ação penal. Propositura. Crime tributário. A ação penal pode basear-se em 

prova documental decorrente do crivo do fisco. (...) Crime tributário. Art. 9º da 
Lei 10.684/2003. Uma vez alcançado o parcelamento do débito tributário, a teor 
do disposto no art. 9º da Lei 10.684/2003, impõe-se a suspensão da pretensão 
punitiva e dos prazos prescricionais, sendo que a liquidação do débito implica a 
extinção da punibilidade.
[HC 96.681, rel. min. Marco Aurélio, j. 13-4-2010, 1ª T, DJE de 10-2-2011.]
 � O recorrente pretende ver reconhecida nulidade de denúncia oferecida pela prá-

tica de crime de sonegação fiscal (art. 1º da Lei 8.137/1990), antes do encerramento 
do processo administrativo-fiscal. Não há nulidade na intimação do contribuinte 
por edital, quando infrutíferas as tentativas de intimação pessoal, no endereço cons-
tante de seu cadastro junto ao Fisco, nos termos do disposto no art. 23 do Decreto 
70.235/1972. (...) No caso em tela, não obstante a denúncia ter sido recebida antes 
do encerramento definitivo do procedimento fiscal, a ação penal ficou suspensa 
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durante toda a tramitação do processo administrativo na Receita Federal e somente 
retomou seu curso após o julgamento definitivo do feito pelo Conselho de Contri-
buintes. Ressalte-se que a suspensão do andamento da ação penal até o lançamento 
definitivo do crédito tributário foi requerida ao Magistrado de primeiro grau pelo 
próprio recorrente. De outro giro, a nulidade da denúncia por falta de justa causa, 
em razão de ter sido oferecida antes do encerramento do procedimento adminis-
trativo-fiscal, somente foi alegada pelo recorrente após a sentença condenatória. 
A jurisprudência do STF é firme no sentido de que “os vícios da denúncia devem 
ser arguidos antes da prolação da sentença” (RHC 84.849/PR, rel. min. Eros Grau, 
DJ de 12-8-2005) (...). Além disso, na presente hipótese, não houve prejuízo para 
o recorrente, já que a ação penal ficou suspensa, a pedido de sua própria defesa, 
durante todo o trâmite do procedimento administrativo-fiscal, somente retomando 
seu curso após a constituição definitiva do crédito tributário. Não se pode admitir 
que agora o recorrente pretenda anular todo o processo, quando foi a pedido de sua 
própria defesa que a ação penal foi suspensa até o encerramento do procedimento 
administrativo-fiscal. De fato, segundo o art. 565 do CPP, “nenhuma das partes 
poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido”.
[RHC 95.108, rel. min. Ellen Gracie, j. 24-11-2009, 2ª T, DJE de 18-12-2009.]
 � No caso, a denúncia descreveu, suficientemente, os fatos supostamente ilícitos, 

sendo descabido o nível de detalhamento requerido na impetração. Denúncia que 
permitiu aos acusados o mais amplo exercício do direito de defesa. Pelo que não é de 
ser considerada como fruto de um arbitrário exercício do poder-dever de promover 
a ação penal pública. O quadro empírico do feito não permite enxergar a flagrante 
ausência de justa causa da ação penal quanto ao delito contra a ordem tributária. Isso 
porque a impetração não demonstrou, minimamente, a pendência de constituição 
definitiva do crédito tributário objeto da acusação ministerial pública. Além disso, a 
natureza filantrópica da fundação investigada também não é de molde a afastar, de 
plano, eventual prática de crime tributário. Por outro lado, a denúncia objeto deste 
habeas corpus, no tocante ao delito de formação de quadrilha, é mera reiteração de 
acusação que tramita no juízo processante da causa, tanto que se trata de simples 
transcrição literal da inicial previamente ajuizada. A constituir patente situação de 
bis in idem, o que autoriza o trancamento da ação penal, no ponto.
[HC 92.959, rel. min. Ayres Britto, j. 17-11-2009, 1ª T, DJE de 12-2-2010.]
 � O tipo penal previsto no art. 2º, I, da Lei 8.137/1990 é crime formal e, portanto, 

independe da consumação do resultado naturalístico correspondente à auferição 
de vantagem ilícita em desfavor do Fisco, bastando a omissão de informações ou a 
prestação de declaração falsa, não demandando a efetiva percepção material do ardil 
aplicado. Dispensável, por conseguinte, a conclusão de procedimento administrativo 
para configurar a justa causa legitimadora da persecução.
[RHC 90.532 ED, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 23-9-2009, P, DJE de 6-11-2009.]
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 � A questão posta no presente writ diz respeito à possibilidade de instauração de 
inquérito policial para apuração de crime contra a ordem tributária, antes do encer-
ramento do procedimento administrativo-fiscal. O tema relacionado à necessidade 
do prévio encerramento do procedimento administrativo-fiscal para configuração 
dos crimes contra a ordem tributária, previstos no art. 1º da Lei 8.137/1990, já 
foi objeto de aceso debate perante esta Corte, sendo o precedente mais conhecido 
o HC 81.611 (min. Sepúlveda Pertence, Plenário, julgamento em 10-12-2003). 
A orientação que prevaleceu foi exatamente a de considerar a necessidade do exau-
rimento do processo administrativo-fiscal para a caracterização do crime contra a 
ordem tributária (Lei 8.137/1990, art. 1º). No mesmo sentido do precedente referi-
do: HC 85.051/MG, rel. min. Carlos Velloso, DJ de 1º-7-2005; HC 90.957/RJ, rel. 
min. Celso de Mello, DJ de 19-10-2007; e HC 84.423/RJ, rel. min. Carlos Britto, 
DJ de 24-9-2004. Entretanto, o caso concreto apresenta uma particularidade que 
afasta a aplicação dos precedentes mencionados. Diante da recusa da empresa em 
fornecer documentos indispensáveis à fiscalização da Fazenda estadual, tornou-se 
necessária a instauração de inquérito policial para formalizar e instrumentalizar o 
pedido de quebra do sigilo bancário, diligência imprescindível para a conclusão da 
fiscalização e, consequentemente, para a apuração de eventual débito tributário. 
Desse modo, entendo possível a instauração de inquérito policial para apuração de 
crime contra a ordem tributária, antes do encerramento do processo administrati-
vo-fiscal, quando for imprescindível para viabilizar a fiscalização.
[HC 95.443, rel. min. Ellen Gracie, j. 25-8-2009, 2ª T, DJE de 19-2-2010.]
 � Versando a imputação a prática de fraude, mediante constituição de empresas 

de fachada, para fugir-se às obrigações fiscais, mostra-se dispensável aguardar-se 
desfecho de processo administrativo.
[HC 95.086, rel. min. Marco Aurélio, j. 4-8-2009, 1ª T, DJE de 28-8-2009.]
 � A impetração de mandado de segurança, após o lançamento definitivo do crédito 

tributário, não tem o condão de impedir o início da ação penal, principalmente 
porque a ordem foi denegada em primeiro grau, e a apelação interposta, ainda 
pendente de julgamento, não tem efeito suspensivo.
[HC 95.578, rel. min. Menezes Direito, j. 10-3-2009, 1ª T, DJE de 17-4-2009.]

 = RHC 95.108, rel. min. Ellen Gracie, j. 24-11-2009, 2ª T, DJE de 18-12-2009
Vide HC 81.611, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 10-12-2003, P, DJ de 13-5-2005
 � Inquérito. Sonegação fiscal. Processo administrativo. Estando em curso processo 

administrativo mediante o qual questionada a exigibilidade do tributo, ficam afas-
tadas a persecução criminal e — ante o princípio da não contradição, o princípio 
da razão suficiente — a manutenção de inquérito, ainda que sobrestado.
[Inq 2.537 AgR, rel. min. Marco Aurélio, j. 10-3-2008, P, DJE de 13-6-2008.]
 � A adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) não implica a novação, 

ou seja, a extinção da obrigação, mas mero parcelamento. Daí a harmonia com a 
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Carta da República preceito a revelar a simples suspensão da pretensão punitiva 
do Estado, ficando a extinção do crime sujeita ao pagamento integral do débito — 
art. 9º da Lei 10.684/2003.
[RHC 89.618, rel. min. Marco Aurélio, j. 6-2-2007, 1ª T, DJ de 9-3-2007.]

 = AP 613 QO, rel. min. Cármen Lúcia, j. 15-5-2014, P, DJE de 4-6-2014
 � Crime contra a saúde pública. Colocação, no mercado, de duas garrafas de refri-

gerante impróprio para consumo. Art. 7º, IX e parágrafo único, c/c art. 11, caput, 
da Lei 8.137/1990. Fato típico. Princípio da insignificância. Impossibilidade de 
reconhecimento em habeas corpus. Delito que atenta de imediato contra as relações 
de consumo. Habeas corpus denegado. Constitui, em tese, delito contra as relações de 
consumo, pôr no mercado refrigerantes em condições impróprias para consumo.
[HC 88.077, rel. min. Cezar Peluso, j. 31-10-2006, 2ª T, DJ de 16-2-2007.]
 � (...) essa nova disciplina, a do art. 9º da Lei 10.684/2003, se aplica, indistinto, 

a todos os crimes tributários e a todas as formas de parcelamento, qualquer que 
seja o programa ou o regime que, instituído pelo Estado, sob este ou aquele nome, 
no exercício de sua competência tributária, possibilite o pagamento parcelado do 
débito tributário. Donde ser agora adiáforo tratar-se do Refis ou doutro programa 
legal. (...) O ora paciente obteve, da autoridade competente, o parcelamento de 
seus débitos, em conformidade com o disposto na Lei 9.964/2000. É certo que, 
quando o obteve, a eficácia penal do parcelamento atuava só até o “recebimento da 
denúncia” (...). Mas a nova disciplina (art. 9º da Lei 10.684/2003), sobre ser geral, 
é mais benéfica ao réu, precisamente porque suprimiu aquele termo final da eficácia 
do parcelamento. E, já não a limitando, retroage (art. 5º, XL, da CF), ainda quando 
estivera coberto pela coisa julgada (art. 2º, parágrafo único, do CP) (...).
[HC 85.273, voto do rel. min. Cezar Peluso, j. 30-5-2006, 1ª T, DJ de 1º-9-2006.]
 � Código de Defesa do Consumidor. Art. 73. Responsabilidade penal objetiva. 

Inadmissibilidade. Por eventual irregularidade na prestação de informações à autori-
dade judiciária sobre registros de consumidor, em banco de dados, deve ser respon-
sabilizado, penalmente, o funcionário responsável, e não o presidente da instituição.
[HC 84.620, rel. min. Ellen Gracie, j. 23-11-2004, 2ª T, DJ de 10-12-2004.]
 � Crime material contra a ordem tributária (Lei 8.137/1990, art. 1º): lançamento 

do tributo pendente de decisão definitiva do processo administrativo: falta de justa 
causa para a ação penal, suspenso, porém, o curso da prescrição enquanto obstada a sua 
propositura pela falta do lançamento definitivo. Embora não condicionada a denúncia 
à representação da autoridade fiscal (ADI 1.571 MC), falta justa causa para a ação 
penal pela prática do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/1990 — que é material 
ou de resultado —, enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo 
de lançamento, quer se considere o lançamento definitivo uma condição objetiva de 
punibilidade ou um elemento normativo de tipo. Por outro lado, admitida por lei a 
extinção da punibilidade do crime pela satisfação do tributo devido, antes do recebi-
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mento da denúncia (Lei 9.249/1995, art. 34), princípios e garantias constitucionais 
eminentes não permitem que, pela antecipada propositura da ação penal, se subtraia 
do cidadão os meios que a lei mesma lhe propicia para questionar, perante o Fisco, a 
exatidão do lançamento provisório, ao qual se devesse submeter para fugir ao estigma 
e às agruras de toda sorte do processo criminal. No entanto, enquanto dure, por ini-
ciativa do contribuinte, o processo administrativo suspende o curso da prescrição da 
ação penal por crime contra a ordem tributária que dependa do lançamento definitivo.
[HC 81.611, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 10-12-2003, P, DJ de 13-5-2005.]

 = HC 100.333, rel. min. Ayres Britto, j. 21-6-2011, 2ª T, DJE de 19-10-2011
 = HC 97.118, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 23-3-2010, 1ª T, DJE de 23-4-2010
 = Inq 2.486, rel. min. Ayres Britto, j. 8-10-2009, P, DJE de 18-12-2009

Vide HC 108.037, rel. min. Marco Aurélio, j. 29-11-2011, 1ª T, DJE de 1º-2-2012
vide RHC 99.778, rel. p/ o ac. min. Luiz Fux, j. 2-8-2011, 1ª T, DJE de 2-9-2011
vide HC 96.324, voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 14-6-2011, 1ª T, DJE de 17-8-2011
vide HC 101.900, rel. min. Celso de Mello, j. 21-9-2010, 2ª T, DJE de 11-3-2014
vide RHC 90.532 ED, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 23-9-2009, P, DJE 6-11-2009
vide HC 95.443, rel. min. Ellen Gracie, j. 25-8-2009, 2ª T, DJE de 19-2-2010
vide HC 95.578, rel. min. Menezes Direito, j. 10-3-2009, 1ª T, DJE de 17-4-2009

PREVIDÊNCIA SOCIAL

 � A apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do CP) prevalece sobre o tipo 
previsto no art. 1º, XIV, do DL 201/1967, quando a hipótese versa descumprimento 
de lei municipal atinente a recolhimento a autarquia previdenciária.
[AP 450, rel. min. Teori Zavascki, j. 18-11-2014, 2ª T, DJE de 11-2-2015.]
 � Na hipótese, como destacado pelo magistrado de primeiro grau, o crime de 

falso é meio — frise-se, necessário — à consumação do crime de sonegação de 
contribuição previdenciária. E a simples leitura dos incisos do art. 337-A do CP 
evidencia essa afirmação. (...) É verdade que, ao se omitirem da folha de pagamento 
informações sobre os empregados, meio pelo qual o empregador logra consumar a 
sonegação de contribuição previdenciária, também se ofendem legítimos interesses 
desses trabalhadores. Essa ofensa, porém, é um minus em relação à sustentabilidade 
da previdência social. Aliás, desta decorre a própria subsistência do direito daquele 
trabalhador. Apesar de a potencialidade ofensiva, de fato, ser distinta, a saber, o crime 
de falsificação atenta contra a fé pública, ao passo que o de sonegação previdenciária 
fere a própria saúde financeira da previdência social, há de ser averiguada a ofensa 
da conduta supostamente delitiva, pautando-se na concretude dos fatos narrados 
na inicial. Pelo relato da inicial acusatória, o denunciado teria informado às Guias 
de Recolhimento do FGTS e da GFIP as remunerações pagas a seus empregados 


