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Extinção da punibilidade em relação ao crime de violação de sigilo funcional (CP, 
art. 325). Denúncia rejeitada por atipicidade de conduta.
[Inq 1.879, rel. min. Ellen Gracie, j. 10-9-2003, P, DJ de 7-5-2004.]
 � Crime de excesso de exação. Tipo penal. Ausência das elementares subjetiva — 

consistente no ato comissivo de exigir-se tributo ou contribuição social que sabe ou 
deveria saber indevido — e objetiva —, por não se enquadrar a taxa de iluminação 
pública na categoria de imposto. Atipicidade da conduta. Absolvição do paciente.
[RHC 81.747, rel. min. Maurício Corrêa, j. 16-4-2002, 2ª T, DJ de 29-8-2003.]
 � O agente público que exerce cargo em comissão também subsume-se ao conceito 

penal de funcionário público e expõe-se em face dessa particular condição funcional, 
à causa especial de aumento de pena a que se refere o art. 327, § 2º, do CP.
[HC 72.465, rel. min. Celso de Mello, j. 5-9-1995, 1ª T, DJ de 24-11-1995.]

 = HC 110.432, rel. min. Luiz Fux, j. 18-12-2012, 1ª T, DJE de 20-2-2013

Crimes Praticados por Particular contra a Administração em Geral

 � Desnecessária a constituição definitiva do crédito tributário na esfera adminis-
trativa para configuração dos crimes de contrabando e descaminho.
[HC 125.847 AgR, rel. min. Rosa Weber, j. 5-5-2015, 1ª T, DJE de 26-5-2015.]
Vide HC 99.740, rel. min. Ayres Britto, j. 23-11-2010, 2ª T, DJE de 1º-2-2011
 � Comete o crime do art. 333 do CP aquele que oferece vantagem ao servidor da 

Justiça Eleitoral para obter títulos de eleitor prontos para entrega aos eleitores alistados.
[AP 572, rel. min. Gilmar Mendes, j. 11-11-2014, 2ª T, DJE de 10-2-2015.]
 � Crime de descaminho. Valor sonegado inferior ao fixado no art. 20 da Lei 10.522/ 

2002, atualizado pelas Portarias 75/2012 e 130/2012 do Ministério da Fazenda. 
Retroatividade da norma mais benéfica. Princípio da insignificância. Aplicabilidade.
[HC 120.620 e HC 121.322, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 18-2-2014, 2ª T, 
DJE de 16-6-2014.]
Vide HC 120.617, rel. min. Rosa Weber, j. 4-2-2014, 1ª T, DJE de 20-2-2014
 � A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando-se 

todos os aspectos relevantes da conduta imputada. Para crimes de descaminho, con-
sidera-se, para a avaliação da insignificância, o patamar de R$ 20.000,00, previsto no 
art. 20 da Lei 10.522/2002, atualizado pelas Portarias 75 e 130/2012 do Ministério 
da Fazenda. Precedentes. Na espécie, aplica-se o princípio da insignificância, pois 
o descaminho envolveu elisão de tributos federais que perfazem quantia inferior 
ao previsto no referido diploma legal.
[HC 120.617, rel. min. Rosa Weber, j. 4-2-2014, 1ª T, DJE de 20-2-2014.]
Vide HC 120.620 e HC 121.322, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 18-2-2014, 2ª T, DJE 

de 16-6-2014



crimes em espécie

312sumário

 � O crime de desobediência se configura quando demonstrada a clara intenção do 
agente de não cumprir ordem emanada da autoridade pública. Para a configuração 
do delito, é insuficiente que a ordem não seja cumprida, sendo necessário que tenha 
sido endereçada diretamente a quem tem o dever de cumpri-la e que este, com 
vontade específica de contrariar, desatenda ao comando. No caso dos autos, ficou 
demonstrado que o réu não foi responsável pelo descumprimento da ordem judicial, 
inexistindo, ademais, qualquer proceder doloso no fato ocorrido.
[AP 633, rel. min. Teori Zavascki, j. 24-10-2013, P, DJE de 21-2-2014.]
 � 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 omitir da folha de pagamento 
informações sobre os empregados, meio pelo qual o empregador logra consumar a 
sonegação de contribuição previdenciária, também ofende-se legítimos interesses 
desses trabalhadores. Essa ofensa, porém, é um minus em relação à sustentabilidade 
da previdência social. Aliás, dessa 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 
com código de empresa filantrópica, sem ter o certificado necessário para tal. Ainda 
que fosse possível vislumbrar, em tese, a possibilidade de utilização dessa declaração 
falsa para outros fins, o delineamento fático do caso demonstra que essa suposta ação 
irradiou efeitos lesivos apenas aos interesses da previdência social. Insta observar 
que o suposto falso limita-se à inserção, nas guias próprias, do código de empresa 
filantrópica. Não houve, propriamente, falsificação material de documentos, muito 
menos do próprio certificado de empresa filantrópica. (...) Desse modo, é possível 
concluir que, quanto aos fatos imputados ao recorrido, o delito do art. 297, § 4º, 
há de ser considerado absorvido pela suposta prática do crime do art. 337-A, III.
[Inq 3.102, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 25-4-2013, P, DJE de 19-9-2013.]
 � Inquérito. Denúncia. Desacato (art. 331 do CP). Ex-vereador, atual deputado 

federal, que, no clamor de uma discussão, dirigiu expressões grosseiras contra policial 
militar no exercício de suas funções. (...) Tampouco se infere da conduta da apontada 
vítima a prática de crime de abuso de autoridade, porquanto não há comprovação 
de que houvesse o citado policial militar efetivado qualquer ato constritivo contra 
o denunciado, limitando-se, ao ser acionado em razão de notícia de agressões entre 
participantes de uma reunião, a empreender as diligências necessárias à formalização 
de termo circunstanciado adequado à situação. No caso, porém, não há tipificação 
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adequada que enseje a caraterização da prática de crime de desacato pelo então ve-
reador de Caxias do Sul/RS, metalúrgico (soldador montador) por profissão, que, não 
tendo tido envolvimento direto na contenda entre os autores da altercação, reagiu 
com indignação ao ser instado a comparecer à base policial para se fazer o registro da 
ocorrência. Não se pode inferir o necessário elemento volitivo tendente a depreciar a 
função pública na qual se encontrava investida a vítima. De outra parte, do simples 
fato de afirmar o denunciado, no curso de altercação verbal com o policial militar 
que desejava encaminhá-lo a uma base para prestar esclarecimentos, que “[ele] não 
era ninguém, [que] não era nada e não mandava nada”, não se abstrai, igualmente, 
o necessário dolo exigido para a tipificação da infração que lhe imputa o Parquet. 
As palavras, de fato, foram grosseiras, mal-educadas, prepotentes até, mas proferidas 
em cenário conturbado, no clamor de situação que ao investigado pareceu abusiva, 
não constituindo essas expressões, nesse contexto, infração penal típica a sujeitar 
qualquer das partes a um procedimento penal, providência essa que, na espécie, foi 
superada pelo mútuo consenso daqueles que deram início a toda a celeuma, não 
devendo, do acessório, resultar necessária uma segunda persecução penal.
[Inq 3.215, rel. min. Dias Toffoli, j. 4-4-2013, P, DJE de 25-9-2013.]
 � Capítulo III da denúncia. Subitem III.1. Corrupção passiva. Corrupção ativa. 

Peculato. Lavagem de dinheiro. (...) Restou comprovado o pagamento de vantagem 
indevida ao então presidente da Câmara dos Deputados, por parte dos sócios da 
agência de publicidade que, poucos dias depois, viria a ser contratada pelo órgão 
público presidido pelo agente público corrompido. Vinculação entre o pagamento 
da vantagem e os atos de ofício de competência do ex-presidente da Câmara, cuja 
prática os réus sócios da agência de publicidade pretenderam influenciar.
[AP 470, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 17-12-2012, P, DJE de 22-4-2013.]
 � Capítulo III da denúncia. Subitem III.3. Corrupção passiva, corrupção ativa, 

peculato e lavagem de dinheiro. Desvio de recursos oriundos de participação do 
Banco do Brasil no fundo Visanet. (...) Comprovou-se que o diretor de marketing 
do Banco do Brasil recebeu vultosa soma de dinheiro em espécie, paga pelos réus 
acusados de corrupção ativa, através de cheque emitido pela agência de publicidade 
então contratada pelo Banco do Brasil. Pagamento da vantagem indevida com fim de 
determinar a prática de atos de ofício da competência do agente público envolvido, 
em razão do cargo por ele ocupado.
[AP 470, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 17-12-2012, P, DJE de 22-4-2013.]
 � Capítulo VI da denúncia. Subitens VI.1, VI.2, VI.3 e VI.4. Corrupção ativa e 

corrupção passiva. (...) Conjunto probatório harmonioso que, evidenciando a sin-
cronia das ações de corruptos e corruptores no mesmo sentido da prática criminosa 
comum, conduz à comprovação do amplo esquema de distribuição de dinheiro a 
parlamentares, os quais, em troca, ofereceram seu apoio e o de seus correligionários 
aos projetos de interesse do Governo Federal na Câmara dos Deputados. A alegação 
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de que os milionários recursos distribuídos a parlamentares teriam relação com 
dívidas de campanha é inócua, pois a eventual destinação dada ao dinheiro não tem 
relevância para a caracterização da conduta típica nos crimes de corrupção passiva e 
ativa. Os parlamentares receberam o dinheiro em razão da função, em esquema que 
viabilizou o pagamento e o recebimento de vantagem indevida, tendo em vista a 
prática de atos de ofício. Dentre as provas e indícios que, em conjunto, conduziram 
ao juízo condenatório, destacam-se as várias reuniões mantidas entre os corréus 
no período dos fatos criminosos, associadas a datas de tomadas de empréstimos 
fraudulentos junto a instituições financeiras cujos dirigentes, a seu turno, reuni-
ram-se com o organizador do esquema; a participação, nessas reuniões, do então 
ministro-chefe da Casa Civil, do publicitário encarregado de proceder à distribuição 
dos recursos e do tesoureiro do partido político executor das ordens de pagamento 
aos parlamentares corrompidos; os concomitantes repasses de dinheiro em espécie 
para esses parlamentares corrompidos, mediante atuação direta do ex-tesoureiro 
do Partido dos Trabalhadores e dos publicitários que, à época, foram contratados 
por órgãos e entidades públicas federais, dali desviando recursos que permitiram o 
abastecimento do esquema; existência de dezenas de “recibos”, meramente informais 
e destinados ao uso interno da quadrilha, por meio dos quais se logrou verificar a 
verdadeira destinação (pagamento de propina a parlamentares) do dinheiro sacado 
em espécie das contas bancárias das agências de publicidade envolvidas; declara-
ções e depoimentos de corréus e de outras pessoas ouvidas no curso da ação penal, 
do inquérito e da chamada “CPMI dos Correios”; tudo isso, ao formar um sólido 
contexto fático-probatório, descrito no voto condutor, compõe o acervo de provas e 
indícios que, somados, revelaram, além de qualquer dúvida razoável, a procedência 
da acusação quanto aos crimes de corrupção ativa e passiva. Ficaram, ainda, devida-
mente evidenciadas e individualizadas as funções desempenhadas por cada corréu 
na divisão de tarefas estabelecida pelo esquema criminoso, o que permitiu que se 
apontasse a responsabilidade de cada um. A organização e o controle das atividades 
criminosas foram exercidos pelo então ministro-chefe da Casa Civil, responsável 
pela articulação política e pelas relações do Governo com os parlamentares. Conluio 
entre o organizador do esquema criminoso e o então tesoureiro de seu partido; 
os três publicitários que ofereceram a estrutura empresarial por eles controlada 
para servir de central de distribuição de dinheiro aos parlamentares corrompidos, 
inclusive com a participação intensa da diretora financeira de uma das agências 
de publicidade. Atuação, nas negociações dos repasses de dinheiro para parte dos 
parlamentares corrompidos, do então presidente do partido político que ocupava 
a chefia do Poder Executivo federal (subitens VI.1 e VI.3). Atuação, ainda, do ad-
vogado das empresas de publicidade, que também pagou vantagens indevidas para 
parte dos parlamentares corrompidos (subitem VI.1). Parlamentares beneficiários 
das transferências ilícitas de recursos detinham poder de influenciar os votos de 
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outros parlamentares de seus respectivos partidos, em especial por ocuparem as 
estratégicas funções de presidentes de partidos políticos, de líderes parlamentares, 
líderes de bancadas e blocos partidários. Comprovada a participação, no recebimento 
da propina, de intermediários da estrita confiança dos parlamentares, beneficiários 
finais do esquema. Depoimentos e recibos informais apreendidos no curso das 
investigações compõem as provas da prática criminosa.
[AP 470, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 17-12-2012, P, DJE de 22-4-2013.]
 � Em se tratando de cigarro a mercadoria importada com elisão de impostos, há 

não apenas uma lesão ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas a outros 
interesses públicos, como a saúde e a atividade industrial internas, configurando-se 
contrabando, e não descaminho. In casu, muito embora também haja sonegação de 
tributos com o ingresso de cigarros, trata-se de mercadoria sobre a qual incide proi-
bição relativa, presentes as restrições dos órgãos de saúde nacionais. A insignificância 
da conduta em razão de o valor do tributo sonegado ser inferior a R$ 10.000,00 
(art. 20 da Lei 10.522/2002) não se aplica ao presente caso, posto não se tratar de 
delito puramente fiscal.
[HC 100.367, rel. min. Luiz Fux, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8-9-2011.]

 = HC 110.964, rel. min. Gilmar Mendes, j. 7-2-2012, 2ª T, DJE de 2-4-2012
 � União. Descaminho. Insignificância. Há de ser observado o bem protegido. 

A possibilidade de o procurador da Fazenda Nacional pleitear, temporariamente, 
o arquivamento do executivo fiscal — Lei 10.522/2002, por si só, não autoriza a 
conclusão de tratar-se de crime de bagatela.
[HC 100.986, rel. min. Marco Aurélio, j. 31-5-2011, 1ª T, DJE de 1º-8-2011.]

 ≠ HC 92.438, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 19-8-2008, 2ª T, DJE de 19-12-2008
 � (...) ao dispor que o pagamento dos tributos antes do recebimento da denúncia 

extingue a punibilidade dos crimes previstos na Lei 4.729/1965, a Lei 9.249/1995 
acabou por abranger os tipos penais descritos no art. 334, § 1º, do CP, entre eles 
aquelas figuras imputadas ao paciente — alíneas c e d do § 1º. (...) afigura-se para-
doxal afirmar que a Lei 9.249/1995 se aplica aos crimes descritos na Lei 4.729/1965 
e não se aplica ao descaminho previsto no art. 334, § 1º, c e d, do CP, figura típica 
cuja redação é definida, justamente, pela Lei 4.729/1998 (...). Com efeito, quando 
do pagamento efetuado, a causa da extinção da punibilidade prevista no art. 2º da 
Lei 4.729/1965 não estava em vigor, por ter sido revogada pela Lei 6.910/1980. 
No entanto, com o advento da Lei 9.249/1995, a causa extintiva da punibilidade foi 
novamente positivada e, tratando-se de norma penal mais favorável, impõe-se a sua 
aplicação retroativa, na forma do art. 5º, XL, da CF. Ademais, é nítida a natureza 
tributária do crime de descaminho, mercê de tutelar o erário público e a atividade 
arrecadatória do Estado.
[HC 85.942, voto do rel. min. Luiz Fux, j. 24-5-2011, 1ª T, DJE de 1º-8-2011.]
Vide HC 99.740, rel. min. Ayres Britto, j. 23-11-2010, 2ª T, DJE de 1º-2-2011
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 � (...) o crime de corrupção ativa (CP, art. 333) é crime formal ou de mera conduta, 
consumando-se quando o oferecimento ou a promessa de vantagem indevida chega ao 
conhecimento do funcionário, independentemente da aquiescência. Em outras pala-
vras, trata-se de crime que se consuma ainda que a oferta seja recusada pelo funcionário.
[HC 105.478, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 1º-3-2011, 2ª T, DJE de 23-
3-2011.]
 � (...) a consumação do delito de descaminho e a posterior abertura de processo-cri-

me não estão a depender da constituição administrativa do débito fiscal. Primeiro, 
porque o delito de descaminho é rigorosamente formal, de modo a prescindir da 
ocorrência do resultado naturalístico. Segundo, porque a conduta materializadora 
desse crime é “iludir” o Estado quanto ao pagamento do imposto devido pela 
entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. E iludir não significa outra 
coisa senão fraudar, burlar, escamotear. Condutas essas minuciosamente narradas 
na inicial acusatória. Acresce que, na concreta situação dos autos, o paciente se 
acha denunciado pelo descaminho, na forma da alínea c do § 1º do art. 334 do CP. 
Delito que tem como elementos nucleares as seguintes condutas: vender, expor à 
venda, manter em depósito e utilizar mercadoria estrangeira introduzida clandes-
tinamente no País ou importada fraudulentamente. Pelo que não há necessidade 
de uma definitiva constituição administrativa do imposto devido para, e só então, 
ter-se por consumado o delito.
[HC 99.740, rel. min. Ayres Britto, j. 23-11-2010, 2ª T, DJE de 1º-2-2011.]
Vide HC 125.847 AgR, rel. min. Rosa Weber, j. 5-5-2015, 1ª T, DJE de 26-5-2015
 � (...) o fato de o tributo sonegado ser inferior a dez mil reais atrai a teoria da 

insignificância do ato para efeito penal. Óptica suplantada ante o somatório de 
valores considerados processos diversos a ultrapassar o montante referido.
[HC 97.257, rel. min. Marco Aurélio, j. 5-10-2010, 1ª T, DJE de 2-12-2010.]
 � Crime de descaminho. (...) O arquivamento das execuções fiscais cujo valor 

seja igual ou inferior ao previsto no art. 20 da Lei 10.522/2002 é dever-poder do 
pro cura dor da Fazenda Nacional, independentemente de qualquer juízo de conve-
niência e oportunidade. Todavia, no caso em exame, o débito tributário certamente 
ultrapassará o limite legal de R$ 10.000,00, uma vez que o valor atribuído à mer-
cadoria apreendida é de R$ 9.000,00, incidindo alíquota do IPI de 330%. Daí não 
ser possível a aplicação do princípio da insignificância.
[HC 101.068, rel. min. Eros Grau, j. 2-2-2010, 2ª T, DJE de 7-5-2010.]
 � O procedimento especial previsto no art. 514 do CPP não é de ser aplicado ao 

funcionário público que deixou de exercer a função na qual estava investido.
[HC 95.402 ED, rel. min. Eros Grau, j. 2-6-2009, 2ª T, DJE de 7-8-2009.]

 = HC 110.361, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 5-6-2012, 2ª T, DJE de 1º-8-2012
 � Recorrente condenado pela infração do art. 334, caput, do CP (descaminho). 

Princípio da insignificância reconhecido pelo tribunal de origem, em razão da pou-
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ca expressão econômica do valor dos tributos iludidos, mas não aplicado ao caso 
em exame porque o réu, ora apelante, possuía registro de antecedentes criminais. 
Habeas corpus de ofício. Para a incidência do princípio da insignificância só devem 
ser considerados aspectos objetivos da infração praticada. Reconhecer a existência 
de bagatela no fato praticado significa dizer que o fato não tem relevância para 
o direito penal. Circunstâncias de ordem subjetiva, como a existência de registro 
de antecedentes criminais, não podem obstar ao julgador a aplicação do instituto.
[RE 514.531, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 21-10-2008, 2ª T, DJE de 6-3-2009.]

 = HC 96.309, rel. min. Cármen Lúcia, j. 24-3-2009, 1ª T, DJE 24-4-2009
 = HC 93.482, rel. min. Celso de Mello, j. 7-10-2008, 2ª T, DJE de 6-3-2009
 ≠ HC 118.686, rel. min. Luiz Fux, j. 19-11-2013, 1ª T, DJE de 4-12-2013
 � Descaminho. Montante dos impostos não pagos. (...) De acordo com o art. 20 

da Lei 10.522/2002, na redação dada pela Lei 11.033/2004, os autos das execuções 
fiscais de débitos inferiores a dez mil reais serão arquivados, sem baixa na distri-
buição, mediante requerimento do procurador da Fazenda Nacional, em ato admi-
nistrativo vinculado, regido pelo princípio da legalidade. O montante de impostos 
supostamente devido pelo paciente é inferior ao mínimo legalmente estabelecido 
para a execução fiscal, não constando da denúncia a referência a outros débitos 
em seu desfavor, em possível continuidade delitiva. Ausência, na hipótese, de justa 
causa para a ação penal, pois uma conduta administrativamente irrelevante não 
pode ter relevância criminal. Princípios da subsidiariedade, da fragmentariedade, 
da necessidade e da intervenção mínima que regem o direito penal.
[HC 92.438, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 19-8-2008, 2ª T, DJE de 19-12-2008.]

 = HC 97.096, rel. min. Dias Toffoli, j. 4-5-2010, 1ª T, DJE de 4-6-2010
 = HC 96.976, rel. min. Cezar Peluso, j. 10-3-2009, 2ª T, DJE de 8-5-2009
 ≠ HC 100.986, rel. min. Marco Aurélio, j. 31-5-2011, 1ª T, DJE de 1º-8-2011

Vide HC 122.213, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 27-5-2014, 2ª T, DJE de 12-6-2014
vide HC 100.367, rel. min. Luiz Fux, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8-9-2011
vide HC 97.257, rel. min. Marco Aurélio, j. 5-10-2010, 1ª T, DJE de 2-12-2010
Vide HC 101.068, rel. min. Eros Grau, j. 2-2-2010, 2ª T, DJE de 7-5-2010
 � Não se reveste de tipicidade penal — descaracterizando-se, desse modo, o delito 

de desobediência (CP, art. 330) — a conduta do agente, que, embora não atenden-
do a ordem judicial que lhe foi dirigida, expõe-se, por efeito de tal insubmissão, 
ao pagamento de multa diária (astreinte) fixada pelo magistrado com a finalidade 
específica de compelir, legitimamente, o devedor a cumprir o preceito. Doutrina 
e jurisprudência.
[HC 86.254, rel. min. Celso de Mello, j. 25-10-2005, 2ª T, DJ de 10-3-2006.]


