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“Antigamente, dos grandes crimes escorria sangue. 

Hoje, escorre tinta de caneta”. 

(AUTOR DESCONHECIDO)1 

 
                                                
1 XEREZ, Hugo Vasconcelos. Crimes tributários: teoria à extinção da punibilidade pelo pagamento. Curitiba: 

Juruá Editora, 2017, p.  7. 



 

RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho consiste em analisar se, além do pagamento integral, 
as demais causas de extinção do crédito tributário operam a extinção da punibilidade nos 
crimes contra a ordem tributária. Inicia-se o estudo com a teoria geral dos delitos fiscais, 
abordando-se o bem jurídico tutelado, o regramento normativo e a relação com o processo 
administrativo fiscal. São temas que, além de polêmicos, retratam o olhar dos juristas sobre as 
razões de ser da criminalização do ilícito tributário. Em seguida, expõe-se o desenvolvimento 
da figura do pagamento integral do débito tributário como causa de extinção da punibilidade. 
Além das constantes mudanças legislativas, o instituto é alvo de severas críticas, as quais são 
analisadas neste trabalho. Por fim, explora-se a controvérsia acerca da extinção da 
punibilidade também na hipótese de extinção do crédito tributário, por meios distintos do 
pagamento. Para tanto, é trabalhado o posicionamento doutrinário, bem como o 
jurisprudencial, para, ao final, adotar-se uma linha de entendimento.  
 
Palavras-chave: Crimes contra a Ordem Tributária. Extinção da Punibilidade pelo 
Pagamento. Demais Hipóteses de Extinção do Crédito Tributário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RIASSUNTO 

 

Lo scopo di questo studio è di analizzare se, oltre al pagamento del debito tributario, 
le altre cause di estinzione del credito d'imposta operano per estinguere la punibilità del reato 
tributari. Lo studio inizia con la teoria generale dei delitti tributari, affrontando il bene 
giuridico tutelato, la norma normativa e il rapporto con il processo amministrativo fiscale. 
Queste questioni non sono solo controverse, ma rappresentano anche le opinioni dei giuristi 
sui motivi della criminalizzazione del illecito fiscale. Successivamente, viene esposto lo 
sviluppo della cifra del pagamento integrale del debito tributario quale causa di estinzione 
della punibilità. Oltre ai costanti cambiamenti legislativi, l'istituto è soggetto a severe critiche, 
analizzate in questo documento. Infine, la controversia sull'estinzione della punibilità è 
esplorata anche nell'ipotesi di estinzione del credito di imposta. Per questo, la posizione 
dottrinale, così come la giurisprudenza, è lavorata, al fine di, alla fine, adottare una linea di 
comprensione. 
 
Parole Chiave: Reati Tributari. Estinzione della Punibilità per il Pagamento del Debito 
Tributario. Altre Cause di Estinzione del Credito D’Imposta. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho visa estabelecer, de maneira clara, se, além do pagamento 

integral, as demais causas de extinção do crédito tributário operam a extinção da punibilidade 

nos crimes contra a ordem tributária. Para tanto, parte de uma análise sobre a doutrina e sobre 

os mais recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) acerca do tema. 

Em um primeiro momento, apresenta-se a teoria geral dos crimes contra a ordem 

tributária, a partir do estudo do bem jurídico tutelado, do panorama legislativo e da 

necessidade de prévio exaurimento da via administrativa. O objetivo principal dessa análise é 

o de estabelecer qual é a real finalidade da criminalização de parcela dos ilícitos tributários 

[se se trata de uma questão meramente patrimonial do Estado, ou se abarca, também, a 

proteção de interesses metaindividuais] bem como o de esclarecer se entendimento fixado no 

Enunciado n. 24 da Súmula Vinculante do STF. 

Em um segundo momento, adentra-se na hipótese do pagamento integral do débito 

tributário como causa de extinção da punibilidade nos crimes contra a ordem tributária de 

natureza material. Nessa oportunidade, aborda-se todo o desenvolvimento histórico desse 

benefício, além de se demonstrar qual é o entendimento em vigor. Ainda, compartilha-se as 

severas críticas feitas por parte da doutrina, que aponta, em síntese, a violação da 

proporcionalidade, em razão da proteção deficiente, e dos princípios da isonomia e da livre 

concorrência. 

Ao final, aprofunda-se o estudo sobre a questão central deste trabalho, qual seja, se 

as demais hipóteses de extinção do crédito tributário, além do pagamento integral, operam a 

extinção da punibilidade nos crimes contra a ordem tributária. Para tanto, parte-se das 

diferentes posições doutrinárias, bem como dos recentes precedentes do STJ, para, ao final, 

posicionar-se criticamente sobre o tema. 
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1 CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 

 

1.1 DIREITO TRIBUTÁRIO PENAL E DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO 

 

Acerca da relação existente entre o Direito Tributário e o Direito Penal, Kiyoshi 

Harada afirma que “nos chamados crimes tributários é indispensável levar em conta, de um 

lado, os princípios de Direito Penal, [...], e, de outro lado, levar em conta os princípios e 

noções de Direito Tributário [...]”2, sem os quais não seria possível compreender o verdadeiro 

significado de diversas figuras sobre as quais o Direito Penal carece de explicação. 

Parte significativa da doutrina costuma diferenciar as infrações tributárias das 

infrações penais a partir do binômio “Direito Tributário Penal x Direito Penal Tributário”.3 

Apesar de não ser uma distinção unânime, ela é relevante para compreender que, na seara dos 

crimes contra a ordem tributária, o Direito Penal e o Direito Tributário, embora estabeleçam 

uma conexão profunda, ainda preservam a autonomia de seus institutos e de seus princípios 

norteadores. 

No que se refere à distinção propriamente dita, o Direito Tributário Penal é o ramo do 

Direito Tributário que explora os ilícitos de cunho administrativo tributário e as respectivas 

sanções extrapenais. Por sua vez, o Direito Penal Tributário é o ramo do Direito Penal que 

aborda as infrações de natureza penal que ofendem a ordem tributária, abrangendo não só os 

ilícitos da Lei n. 8.137/90, como também outras infrações previstas no Código Penal (CP). 

Aprofundando a análise, Cezar Roberto Bitencourt e Luciana de Oliveira Monteiro 

lecionam que, no aspecto substancial, o crime tributário deve representar uma ofensa a um bem 

jurídico de maior relevância, apto a ensejar a tutela pelo direito penal, enquanto a infração 

fiscal atém-se à violação às normas de Direito Tributário.4 Ademais, os autores mencionam 

que a persecução das infrações penais tributárias deve respeitar os princípios e as regras de 

imputação específicos do Direito Penal.5 

 

 

                                                
2  HARADA, Kiyoshi; FILHO, Leonardo Musumecci; POLIDO, Gustavo Moreno. Crimes contra a ordem 

tributária. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015, p.95. 
3 C.f HARADA, ibid.; LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 5. 

ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2017, p. 48-49. 
4 BITENCOURT, Cezar Roberto; MONTEIRO, Luciana de Oliveira. Crimes contra a ordem tributária. São 

Paulo: Saraiva, 2013, p.28-29. 
5 BITENCOURT, ibid. 



 14 

1.2 FINALIDADE DO DIREITO PENAL E DEFINIÇÃO DO BEM JURÍDICO 

TUTELADO PELOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 

 

Diante do princípio da intervenção mínima e do caráter de ultima ratio, compreender 

a finalidade do direito penal, sobretudo com o enfoque sobre o bem jurídico tutelado, auxilia o 

intérprete a enxergar o alcance da incidência do direito penal sobre a ordem jurídica tributária.  

No direito brasileiro, prevalece o entendimento defendido por Rogério Greco, Luiz 

Regis Prado, Nilo Batista, entre outros autores, os quais lecionam que a finalidade imediata e 

primordial do Direito Penal é a de proteger os bens jurídicos tidos como os mais importantes 

para a sobrevivência individual e coletiva.6 

Sob a ótica desse último posicionamento, questiona-se: qual é o bem jurídico tutelado 

nos crimes contra a ordem tributária? 

O tema não é pacífico.  

O modelo patrimonialista sustenta que o bem jurídico tutelado é o patrimônio 

dinâmico da Fazenda Pública, cuja integridade deve ser protegida pelo Estado. Essa 

compreensão acerca dos delitos tributários ganha força com a qualificação legal do pagamento 

integral do tributo devido como causa de extinção da punibilidade. 

Nesse sentido, Kiyoshi Harada sustenta que 

 
 

O objetivo dos preceitos de Direito Penal Tributário é o de forçar o contribuinte 
recalcitrante a efetuar o pagamento do tributo. O bem jurídico por eles tutelado é o 
erário [...]. É verdade que suprimindo ou reduzindo tributos o agente causa carência 
de recursos financeiros ao Estado [...] Contudo, esse perigo não é direto, nem 
imediato, mesmo porque o Estado sempre encontra mecanismos compensatórios das 
receitas não realizadas.7 

 
 
Em sentido oposto, o modelo funcionalista nega que a arrecadação tributária seja o 

bem jurídico imediatamente tutelado, rejeitando a postura patrimonialista. Todavia, o próprio 

modelo funcionalista comporta diferentes bens jurídicos, a depender do posicionamento 

adotado. 

O jurista alemão Klaus Tiedemann entende que o bem jurídico tutelado é a ordem 

                                                
6 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. 16. ed.Niterói: Editora Impetus, 2014, vol. 1, p. 4; 

PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e constituição. São Pualo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 
47; BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 
116.  

7  HARADA, Kiyoshi; FILHO, Leonardo Musumecci; POLIDO, Gustavo Moreno. Crimes contra a ordem 
tributária. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015, p. 167. 
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econômica. 8  Isso porque o tributo corresponde a um relevante instrumento jurídico de 

intervenção estatal na economia, o qual é frequentemente utilizado para promover políticas 

econômicas. Esse entendimento é reforçado pelo incremento dos tributos com função 

extrafiscal. 

Por sua vez, Hugo de Brito Machado advoga que o bem jurídico protegido pela norma 

penal é a própria higidez da ordem tributária, compreendida com o conjunto de normas 

jurídicas concernentes à tributação.9 Para esse posicionamento, a função primária da tipificação 

dos delitos fiscais é a tutela do sistema tributário, uma vez que as ofensas causadas pela 

sonegação fiscal e pelos demais delitos provocam relevantes danos a toda ordem tributária, 

enquanto o interesse da Administração Pública na arrecadação é meramente secundário. 

Por seu turno, Luiz Régis Prado sustenta que a tutela da ordem tributária se justifica 

por sua natureza supraindividual, no sentido de que a tributação é um dos pilares econômicos 

que o Estado Democrático de Direito possui para fazer valer os mandamentos constitucionais 

de garantia da dignidade da pessoa humana e constitui a sua principal fonte de receita pública 

derivada.10 Ressalta-se, portanto, a função social desempenhada pelos tributos, no que diz 

respeito à consecução dos objetivos primordiais elencados na Constituição da República, 

notadamente a execução de políticas públicas e a prestação de serviços públicos. 

Nesse ponto, é valiosa a lição de Hugo Vasconcelos Xerez, no sentido de que cada um 

dos posicionamentos acima possui vantagens e desvantagens, a variar entre a segurança 

jurídica e a justiça social.11  Em sua lição, o autor conclui que os delitos contra a ordem 

tributária são, na realidade, pluriofensivos, isto é, causam tanto um prejuízo econômico 

imediato ao patrimônio estatal, como também um prejuízo metaindividual ao alcance concreto 

dos valores estabelecidos para o Estado Democrático de Direito. 

No presente trabalho, adere-se à tese da pluriofensividade dos crimes contra a ordem 

tributária. O prejuízo patrimonial do Estado, em caráter imediato, é evidente. Contudo, não é 

correto qualificar a função social do tributo como mera consequência secundária, distante da 

proteção penal, como quer o modelo patrimonialista. 

A função social desempenhada pela tributação, a qual revela o caráter supraindividual 

                                                
8 TIEDEMANN, Klaus. Manual de derecho penal y económico: parte general y especial. Valencia: Tirante lo 

Blanch, 2010, p. 263-279, traducción Manuel A. Abanto Vásquez et al apud XEREZ, Hugo Vasconcelos. 
Crimes tributários: teoria à extinção da punibilidade pelo pagamento. Curitiba: Juruá Editora, 2017, p. 139. 

9 MACHADO, Hugo de Brito. Crimes contra a ordem tributária. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015, p. 22-23. 
10 PRADO, Luiz Regis. Direito penal econômico. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 261-

263. 
11 XEREZ, Hugo Vasconcelos. Crimes tributários: teoria à extinção da punibilidade pelo pagamento. Curitiba: 

Juruá Editora, 2017, p. 150-157. 
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da lesão causada pelos crimes contra a ordem tributária, é nítida no Estado Democrático e 

Social de Direito e no Estado Fiscal, merecendo proteção à altura do prejuízo patrimonial do 

Estado. A Constituição da República (CRFB/88) reforça esse caráter transindividual, por 

exemplo, ao excepcionar o princípio da não afetação, previsto em seu art. 167, IV 12 , 

determinando a vinculação de parte da receita dos impostos estaduais e municipais à saúde e, 

acrescida da receita dos impostos federais, à educação, na forma dos arts. 198, §2º, II e III13, e 

212.14 

 

1.3 PANORAMA LEGISLATIVO 

 

Adentrando no direito positivo, é válido destacar que, em um primeiro momento, os 

crimes tributários se restringiam àqueles previstos no CP, inexistindo lei específica que os 

abordasse. Posteriormente, diante da necessidade de se tipificar determinadas condutas que 

prejudicavam a arrecadação tributária, o legislador editou as Leis n. 4.357/1964 e 4.792/1965, 

que tratavam, respectivamente, da apropriação indébita de imposto de renda, imposto sobre 

consumo e imposto do selo, e da sonegação fiscal. 

No contexto atual, a Lei n. 8.137/1990 é o centro normativo gravitacional dos crimes 

contra a ordem tributária. Em seu art. 1o, prevê as condutas correspondentes ao crime de 

sonegação fiscal em sentido próprio, correspondente a um crime de natureza material [à 

exceção do inciso V]15, que, na essência, representam a redução ou supressão de tributo, 

                                                
12 Art. 167. São vedados: [...] IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a 

repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de 
recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para 
realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 
212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 
165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;  

13 Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 
um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: § 2º A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos 
derivados da aplicação de percentuais calculados sobre I - no caso da União, a receita corrente líquida do 
respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); II - no caso dos Estados e 
do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que 
tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 
respectivos Municípios; III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos 
impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. 

14 Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente 
de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

15 Os crimes materiais são aqueles em que o tipo penal prevê, além da conduta criminosa, a existência de um 
resultado naturalístico, que deverá ocorrer para que haja a consumação do crime. Desse modo, nas hipóteses 
do art. 1o, somente haverá a consumação se o tributo for efetivamente reduzido ou suprimido, por meio da 
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contribuição social ou qualquer acessório, mediante a prática de uma conduta, ora omissiva, 

ora comissiva, que visa ludibriar a atividade tributária de arrecadação.16  

Ademais, a Lei n. 8.137/1990 continua a tipificação penal de crimes praticados por 

particulares, em seu art. 2o, no qual estabelece um rol de crimes formais17 contra a ordem 

tributária.1819 Nesse rol, tipifica-se o inadimplemento fraudulento de obrigação acessória, bem 

como a apropriação indébita tributária [inciso II]. Ainda, no art. 3o, a Lei n. 8.137/1990 

tipifica determinadas condutas praticadas por funcionário público contra a Administração 

Pública Fazendária. 

Por sua vez, o CP prevê, nos arts. 168-A e 337-A, respectivamente, os crimes de 

apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária, os quais, 

em um primeiro momento, haviam sido abrangidos pela Lei n. 8.137/1990. Ademais, o CP 

também aborda o delito de descaminho, no art. 334, além de outros crimes cuja previsão 

possa, porventura, repercutir na ordem tributária, como a prevaricação e o excesso de exação. 

 

1.4 PRÉVIO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA E PERSECUÇÃO PENAL 

 

Na vigência da Lei n. 4.729/1965, o crime de sonegação fiscal não era tratado como 

de natureza material, razão pela qual prevalecia a tese de que era possível haver decisão penal 

                                                
fraude praticada. 

16 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. 

17 Os crimes formais são aqueles em que o tipo penal prevê tanto a conduta criminosa, quanto o resultado 
naturalístico que dela decorre, porém, a ocorrência do resultado é dispensável para que haja a consumação. 

18 Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: I - 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; II - 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; III - exigir, pagar ou receber, para si 
ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto 
ou de contribuição como incentivo fiscal; IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, 
incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento; V - utilizar ou 
divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir 
informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. 

19 Em relação ao crime de apropriação indébita tributária, previsto no art. 2o, II, da Lei 8.137/1990, Renato 
Brasileiro de Lima defende que, com base no princípio da isonomia, deve-se aplicar o mesmo entendimento 
referente ao crime de apropriação indébita previdenciária, qual seja, de que se trata de crime material. (LIMA, 
Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 5. ed. Salvador: Editora 
Juspodivm, 2017, p. 104). 
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condenatória, mesmo quando o processo administrativo tributário ainda estivesse em curso, 

por conta da independência e da autonomia das instâncias penal e tributária. 

Com o advento da Lei n. 8.137/1990 e após longos debates doutrinários e 

jurisprudenciais sobre o tema, o STF editou a Súmula Vinculante n. 24, preconizando que: 

 
 

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.20  

 
 
Em outros julgados, o STF optou pela expressão “constituição definitiva do crédito 

tributário”.21 

Uma análise comparativa auxilia a compreensão da questão.  

No direito tributário, o lançamento é entendido como  ato administrativo plenamente 

vinculado22 , por meio do qual, a partir da verificação da ocorrência do fato gerador, é 

estabelecido o que se deve e o quanto se deve, a título de tributo, além de se identificar o 

sujeito passivo e propor, se for o caso, a aplicação da penalidade cabível.  

Por seu turno, a constituição definitiva do crédito tributário é tema controvertido na 

doutrina, que se divide em três posições quanto ao momento em que se opera: a partir da 

inalterabilidade administrativa do lançamento23; a partir da notificação do sujeito passivo24; e 

                                                
20 A natureza jurídica do lançamento definitivo do tributo é controvertida. Hugo de Brito Machado e Eugênio 

Pacelli de Oliveira defendem que se trata de questão prejudicial heterogênea não relativa ao estado civil de 
pessoas. Por conseguinte, o Ministério Público não está obrigado a esperar o prévio exaurimento da via 
administrativa para dar início à ação penal, mas, uma vez oferecida a denúncia, o processo será suspenso, com 
base art. 93, do Código de Processo Penal, aguardando-se o fim do processo administrativo fiscal. Em linha 
diversa, Cezar Roberto Bitencourt sustenta que o lançamento definitivo do tributo é elementar dos crimes 
materiais contra a ordem tributária, integrando os dados essenciais do tipo penal. Sem esse lançamento, não há 
falar em crime. No entanto, o STF consagrou, na maioria dos seus julgados, o entendimento de que o 
lançamento definitivo do tributo é condição objetiva de punibilidade dos crimes materiais contra a ordem 
tributária e configura justa causa para persecução penal (C.f LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal 
especial comentada: volume único. 5. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2017, p. 180-182). 

21 STF, ARE 1009844 AgR, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/09/2017, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017; STF, HC 118985 AgR, 
Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016. 

22 Apesar de o CTN afirmar que o lançamento é um procedimento administrativo, parte da doutrina tem 
sustentado que o mesmo é, na realidade, um ato administrativo, sob o argumento de que o lançamento consiste 
no resultado de um procedimento, mas que com ele não se confunde. Seria, à luz desse entendimento, somente 
o ato administrativo final que torna líquida e certa a obrigação tributária, desconsiderando-se toda a cadeia de 
atos que o precederam. (AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 
373; CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 404). 

23  Hugo de Brito Machado, Sacha Calmon Navarro Coêlho e Ricardo Lobo Torres, entre outros autores, 
sustentam que a contagem do prazo prescricional de cinco anos se inicia com a inalterabilidade administrativa 
do lançamento, seja porque já houve decisão administrativa definitiva e o sujeito passivo foi notificado, seja 
porque escoou o prazo recursal, sem que tenha havido manifestação do sujeito passivo.  (MACHADO, Hugo 
de Brito. Curso de direito tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 236; COÊLHO, Sacha 
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a partir da inscrição do crédito na dívida ativa.25 

Já no direito penal, o significado dessas expressões está consolidado na 

jurisprudência. Apesar de a redação da Súmula Vinculante n. 24 não fazer transparecer o que 

seria o “lançamento definitivo do tributo” ou, como se preferiu em outros julgados, 

"constituição definitiva do crédito tributário", Kiyoshi Harada é direto ao afirmar que  

 
 

No entendimento da Corte Suprema, lançamento definitivo não é o que se dá com a 
notificação do sujeito passivo do ato do lançamento (art. 142, c.c art. 145, do CTN). 
É preciso que o crédito tributário constituído pelo lançamento fique acobertado pela 
coisa julgada administrativa, isto é, não mais esteja sujeito à modificação total ou 
parcial.26 

 
 

Nesse ponto, é importante frisar que o STF, de um lado, não se ateve ao conceito de 

lançamento próprio do direito tributário. Por outro lado, seguiu a lógica da corrente doutrinária 

que sustenta a constituição definitiva a partir da inalterabilidade administrativa do lançamento. 

No dizer da Súmula Vinculante n. 24, o lançamento definitivo do tributo e a constituição 

definitiva do crédito tributário referem-se ao termo final do procedimento administrativo fiscal, 

isto é, ao momento em que o ato inicial de lançamento se torna inalterável e se esgota a 

discussão na via administrativa. Havendo impugnação extrajudicial ou qualquer outro ato que 

inviabilize o fim do processo administrativo fiscal, não há que se falar em lançamento 

definitivo do tributo, nem em constituição definitiva do crédito tributário, e, por conseguinte, 

em deflagração da ação penal. 

Conforme mencionado acima, a Súmula Vinculante n. 24 diz-se aplicar somente aos 

delitos do art. 1o, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/1990. Resta saber, portanto, se a mesma 

também é aplicável aos demais crimes contra a ordem tributária, não previstos em sua 

                                                
Calmon Navarro; COÊLHO, Eduardo Junqueira. Decadência e prescrição em matéria tributária. Pesquisas 
Tributárias - nova série n. 13. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, v. 13, 2007, p. 10; TORRES, Ricardo 
Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 18. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 304). 

24 Kiyoshi Harada e Luciano Amaro, entre outros autores, defendem que o termo a quo é a notificação do sujeito 
passivo do ato do lançamento, independentemente da interposição de recurso administrativo ou do escoamento 
do prazo recursal, afirmando que não se deve confundir o processo administrativo tributário no qual se 
impugna o lançamento do crédito, com o próprio lançamento. (HARADA, Kiyoshi; FILHO, Leonardo 
Musumecci; POLIDO, Gustavo Moreno. Crimes contra a ordem tributária. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 
2015, p 55; AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 440-441). 

25 Zelmo Denari, em posição minoritária, afirma que a constituição definitiva do crédito tributário e, portanto, o 
termo inicial do prazo prescricional é com a inscrição do crédito na dívida ativa (DENARI, Zelmo. 
Decadência e prescrição tributária. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 20-21 apud HARADA, Kiyoshi; FILHO, 
Leonardo Musumecci; POLIDO, Gustavo Moreno. Crimes contra a ordem tributária. 2. ed. São Paulo: 
Editora Atlas, 2015, p 55; AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2010). 

26 HARADA, Kiyoshi; FILHO, Leonardo Musumecci; POLIDO, Gustavo Moreno. Crimes contra a ordem 
tributária. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015, p. 221. 



 20 

redação, como o do art. 1o, V [negar ou deixar de oferecer, quando obrigatório, nota fiscal ou 

documento equivalente] e os do art. 2o da mesma lei, os dos arts. 168-A [apropriação indébita 

previdenciária], 334 [descaminho] e 337-A [sonegação previdenciária] do CP. 

Entende-se que os delitos dos arts. 168-A [apropriação indébita previdenciária] e 

337-A [sonegação previdenciária] do CP possuem natureza material, razão pela qual lhes é 

aplicável o teor da Súmula Vinculante n. 24. Por força do princípio da isonomia, também há 

doutrina afirmando que o art. 2o, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, que trata da apropriação 

indébita tributária, também deve ser considerado crime material, para fins da incidência da 

súmula vinculante supracitada.27 

Por sua vez, à exceção do referido inciso II [apropriação indébita tributária], o art. 2o 

da Lei nº 8.137/1990 veicula crimes formais, cuja realização do resultado naturalístico é 

dispensável para a consumação do delito, razão pela qual a propositura da ação penal e a 

eventual condenação criminal não dependem do lançamento definitivo do tributo. 

Na esteira desse entendimento, o STJ entende que o crime do art. 334 [descaminho], 

assim como o delito do art. 1º, inciso V [negar ou deixar de oferecer, quando obrigatório, nota 

fiscal ou documento equivalente], da Lei nº 8.137/1990 não estão submetidos ao prévio 

exaurimento da via administrativa, em virtude da sua natureza formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 5. ed. Salvador: Editora 

Juspodivm, 2017, p. 104. 
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2 PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE 

 

2.1 A PUNIBILIDADE E A SUA EXTINÇÃO 

 

Na precisa lição de René Ariel Dotti, a punibilidade pode ser definida como “a 

possibilidade jurídica de o Estado aplicar a sanção penal ao autor do ilícito”.28 Para a grande 

maioria da doutrina, que adere à concepção tripartite do delito, a punibilidade não faz parte do 

conceito analítico de crime, sendo somente a consequência natural de sua prática.29 

Há, porém, casos expressamente previstos em lei em que o Estado abre mão ou perde 

esse direito de punir. Trata-se das causas de extinção da punibilidade, que correspondem a 

uma condição externa e posterior à conduta delitiva e aos substratos que compõem o tipo 

penal, sendo pressuposto negativo para aplicação da pena, cuja principal previsão, em caráter 

exemplificativo, encontra-se no art. 107 do CP.30 

Nesse ponto, é importante ressaltar que eventual extinção da punibilidade não 

interfere na infração penal, em si, que já ocorreu, de modo que o ilícito penal permanece 

gerando todos os demais efeitos civis e criminais.31 O que cessa, portanto, é a possibilidade de 

o Estado punir o agente.  

 

2.2 O PAGAMENTO INTEGRAL COMO CAUSA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO E COMO CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE  

 

2.2.1 Noções Gerais 

 

Nos crimes contra a ordem tributária, o pagamento integral do débito tributário, 
                                                
28 DOTTI, René Ariel. Teoria geral da punibilidade. Revista CEJ, Brasília: Centro de Estudos Judiciários, vol. 3, 

n. 7, 1999. Disponível em: <http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/177/339>. Acesso em: 25 
de out. de 2017. 

29 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2017., p. 289; TOLEDO 
Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 81; TAVARES, 
Juarez. Teorias do delito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1980, p. 1. 

30 Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; II - pela anistia, graça ou indulto; III - pela 
retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; IV - pela prescrição, decadência ou 
perempção; V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada; VI - pela 
retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; VII - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) VIII -
 (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. 

31 Esse entendimento decorre da adoção do conceito tripartite de crime pela grande maioria dos juristas. Para a 
posição minoritária que inclui a punibilidade no conceito de delito, a conclusão deve ser a de que a exclusão 
da punibilidade exclui, também, a própria existência do delito. 
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incluindo o de seus acessórios, pode produzir um duplo efeito, repercutindo, a um só tempo, 

na seara tributária e na seara penal.  

Em relação ao direito tributário, o pagamento é causa de extinção do crédito 

tributário, prevista no art. 156, I, do Código Tributário Nacional (CTN). Tratado nos arts. 157 

a 163 e 165 a 169 do mesmo Código, o pagamento corresponde à modalidade direta de 

extinção do crédito tributário, que dispensa autorização legal. Em regra, deve ser realizado em 

moeda corrente, mas o art. 162 do CTN permite que o pagamento seja efetivado por meio de 

cheque ou, nos casos previstos em lei, em estampilha, papel selado ou processo mecânico. 

Além disso, destaca-se que a imposição de penalidade não elide o pagamento 

integral do crédito tributário, conforme art. 157 do CTN, e que o pagamento parcial do crédito 

não importa em presunção do pagamento das demais parcelas. Do mesmo modo, o pagamento 

de um crédito não presume o pagamento dos demais referentes ao mesmo ou a outros tributos, 

na forma do art. 158 do CTN. 

Em relação aos crimes tributários, o pagamento integral do débito principal e de seus 

acessórios é causa de extinção da punibilidade nos crimes contra a ordem tributária de 

natureza material. São, na espécie, os crimes do art. 1o, I a IV [sonegação tributária 

propriamente dita], art. 2o, II [apropriação indébita tributária], da Lei n. 8.137/1990, bem 

como os dos arts. 168-A [apropriação indébita previdenciária] e 337-A [sonegação 

previdenciária] do CP. 

No que diz respeito aos crimes contra a ordem tributária de natureza formal32, a 

questão merece reflexão. São crimes tributários de natureza formal os previstos no art. 1o, V 

[negar ou deixar de oferecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente] e no 

art. 2o, à exceção do delito do inciso II [apropriação indébita previdenciária]33, da Lei n. 

8.137/1990, bem como o crime do art. 334 do CP [descaminho].34 

Tem prevalecido o entendimento de que os crimes contra a ordem tributária de 

natureza formal não estão abarcados pelo benefício da extinção da punibilidade por meio do 

pagamento integral do débito fiscal.35 Diversos são os argumentos para tanto.  

                                                
32 Assim como os crimes materiais, o crime formal prevê, em seu tipo, a conduta criminosa e o resultado 

naturalístico que dela decorre. Contudo, a diferença está no fato de que, no crime formal, a ocorrência desse 
resultado é dispensável para que haja a consumação do delito, bastando que o agente pratique o 
comportamento tipificado.  

33 II - 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. 

34 Art. 334.  Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou 
pelo consumo de mercadoria. 

35 Nesse sentido: STJ, REsp 1630109/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 
TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017; STJ, RHC 43.558/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 
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Inicialmente, é válido destacar que, devido a sua natureza, a consumação dos 

referidos delitos independe da real supressão ou redução de tributo. Na realidade, caso haja a 

efetiva redução ou supressão do tributo, a tipificação correta será a do art. 1o da Lei n. 

8.137/1990. Além disso, as normas legais que tratam da extinção da punibilidade pelo 

pagamento fazem referência expressa ao “pagamento integral dos débitos oriundos de tributos 

ou contribuição social”.36 

Nesse ponto, é imprescindível observar que, por força do art. 113, §2º, do CTN, o 

descumprimento de uma obrigação acessória provoca o nascimento de uma obrigação 

tributária principal, correspondente à multa imposta. E, uma vez realizado o lançamento, essa 

obrigação principal é constituída em crédito tributário. Todavia, esse crédito tributário não 

tem por base um tributo, mas a multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória. 

Como bem salienta o art. 3o do CTN, o tributo não se confunde com a multa, pois não pode 

ostentar o caráter sancionatório por um ato ilícito. 

Desse modo, considerando que há menção expressa do “pagamento integral de 

débitos oriundos de tributo” nos dispositivos legais, o pagamento de crédito tributário 

referente à multa imposta pelo descumprimento de obrigação acessória não extingue a 

punibilidade nos crimes tributários de natureza formal. Esse entendimento foi recentemente 

adotado pela 6a Turma do STJ.37  

Nesse precedente, a Ministra Relatora Thereza de Assis Moura ressaltou que o 

pagamento como instrumento de política criminal visa incrementar a arrecadação, pelo Fisco, 

de tributos que foram reduzidos ou suprimidos, o que difere da hipótese em que o crédito 

tributário é oriundo de multa por descumprimento de obrigação acessória. Conforme dito 

                                                
QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 13/02/2015; STJ, HC 271.650/PE, Rel. Ministro 
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 09/03/2016; 
XEREZ, Hugo Vasconcelos. Crimes Tributários: teoria à extinção da punibilidade pelo pagamento. Curitiba: 
Juruá Editora, 2017, p. 218. Em sentido contrário, defendendo a aplicação do benefício aos crimes tributários 
formais: MACHADO, Hugo de Brito. A extinção da punibilidade pelo pagamento no crime de 
inadimplemento fraudulento de obrigação tributária acessória. THEMIS - Revista da Escola Superior da 
Magistratura do Estado do Ceará, Fortaleza: v. 6, n. 2, ago./dez. 2008, p. 315; MACHADO, Hugo de Brito. 
Crimes contra a ordem tributária. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015, p. 426-427. 

36 Lei n. 11.941/2009, Art. 69.  Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no art. 68 quando a pessoa 
jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e 
contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento; Lei n. 
10.684/2003, Art. 9o. § 2o Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa 
jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e 
contribuições sociais, inclusive acessórios; Lei n. 9.430/1996, Art. 83.  § 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 [grifo nosso]. 

37 STJ, REsp 1630109/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado 
em 14/02/2017, DJe 22/02/2017. 
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acima, caso haja a efetiva redução ou supressão do tributo, a tipificação correta será a do art. 

1o da Lei n. 8.137/1990 e, nesse caso sim, o pagamento integral do tributo e das multas que 

lhe forem conexas extingue a punibilidade. 

Em relação ao crime de descaminho, o STJ também tem negado a extinção da 

punibilidade pelo pagamento, acrescentando o argumento de que, nos dispositivos legais, não 

há referência expressa ao art. 334 do CP.38  

Por fim, adianta-se que, apesar das inúmeras sucessões de leis no tempo, a natureza 

jurídica do pagamento na esfera penal tributária quase não sofreu alteração. O grande alvo de 

mudança foi a existência ou não de um limite temporal para que o pagamento ostentasse a 

qualidade de causa extintiva da punibilidade.  

 

2.2.2 A Evolução Legislativa do Pagamento como Causa de Extinção da Punibilidade 

 

Inicialmente, a Lei n. 4.357/1964, em seu art. 11, §1º e 2º, previa a extinção da 

punibilidade pelo pagamento do tributo devido, no delito de apropriação indébita, se realizado 

antes do início da decisão administrativa de 1a instância.39  

Por seu turno, a Lei n. 4.729/1965, que tratava especificamente da sonegação fiscal, 

em seu art. 2o, estipulou que o recolhimento do tributo devido, antes do início do processo 

administrativo fiscal, extinguia a punibilidade dos crimes nela previstos.40 

Ademais, o art. 8o, do Decreto-Lei n. 94/1966, permitiu que, na hipótese do art. 2o da 

Lei n. 4.729/1965, mesmo já iniciado o processo administrativo, a extinção da punibilidade 

também se operava caso o agente promovesse o recolhimento do valor dos tributos e das 

multas até 31 de janeiro de 1967 e o depositasse na repartição competente, desde que ainda 

não houvesse sido julgado o processo.41 

                                                
38  STJ, RHC 43.558/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 

13/02/2015; STJ, HC 271.650/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 
julgado em 03/03/2016, DJe 09/03/2016. 

39 Art. 11. Inclui-se entre os fatos constitutivos do crime de apropriação indébita, definido no art. 168 do Código 
Penal, o não-recolhimento, dentro de 90 (noventa) dias do término dos prazos legais: [..] § 1º O fato deixa de 
ser punível, se o contribuinte ou fonte retentora, recolher os débitos previstos neste artigo antes da decisão 
administrativa de primeira instância no respectivo processo fiscal. § 2º Extingue-se a punibilidade de crime de 
que trata este (sic) artigo, pela existência, à data da apuração da falta, de crédito do infrator, perante a Fazenda 
Nacional, autarquias federais e sociedade de economia mista em que a União seja majoritária, de importância 
superior aos tributos não recolhido, executados os créditos restituíveis nos têrmos (sic) da Lei nº 4.155, de 28 
de novembro de 1962.  

40 Art. 2º Extingue-se a punibilidade dos crimes previstos nesta Lei quando o agente promover o recolhimento do 
tributo devido, antes de ter início, na esfera administrativa, a ação fiscal própria. 

41  Art. 8º Além do caso de que trata o artigo 2º da Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, também se extinguirá a 
punibilidade dos crimes nela previstos, se, mesmo iniciada a ação fiscal, o agente promover, até 31 de janeiro 
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Em seguida, a Lei n. 8.137/1990, ao revogar tacitamente os crimes previstos na Lei 

n. 4.729/1965, passou a permitir, em seu art. 14, a extinção da punibilidade, caso o pagamento 

fosse realizado antes do recebimento da denúncia, ainda que já exaurido o processo 

administrativo fiscal.42 Trata-se de lei penal mais benéfica, que, pela primeira vez, utilizou 

como termo final um ato próprio do processo judicial, e não administrativo, e cujo teor deve 

retroagir para alcançar fatos pretéritos, por força do art. 5o, XL, da CRFB/88. 

O art. 98 da Lei n. 8.383/1991 revogou o art. 14 da Lei n. 8.137/1990, bem como o 

art. 2o da Lei n. 4.729/65 e o art. 11, §1º e 2º da Lei n. 4.357/1964, momento em que o 

pagamento integral do débito fiscal deixou de ser considerado como hipótese extintiva da 

punibilidade.43  

Quatro anos depois, a Lei n. 9.249/1995, em seu art. 34, voltou a tratar o pagamento 

integral do crédito principal e de seus acessórios realizado antes do recebimento da denúncia 

como causa de extinção da punibilidade, retroagindo no tempo e alcançando, inclusive, os 

fatos ocorridos no período em que a Lei n. 8.383/1991 estava em vigor.44 

Posteriormente, com o surgimento dos Programas de Recuperação Fiscal (REFIS), o 

tratamento jurídico do pagamento integral se tornou mais complexo, sobretudo porque o 

parcelamento do crédito tributário começou a ganhar destaque na seara penal como causa de 

suspensão da pretensão punitiva. 

Nesse ponto, é relevante destacar que, embora, inicialmente, os Tribunais Superiores 

tenham equiparado o pagamento e o parcelamento para efeitos penais, atualmente, prevalece o 

entendimento de que os institutos possuem natureza jurídica distinta.45 

                                                
de 1967, o recolhimento dos tributos e multas ou, não estando ainda julgado o respectivo processo, depositar 
na repartição competente, em dinheiro ou em Obrigações do Tesouro, a importância nêle (sic) considerada 
devida. 

42 Art. 14. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos nos arts. 1° a 3° quando o agente promover o 
pagamento de tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. 

43 Art. 98. Revogam-se o art. 44 da Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, os §§ 1° e 2° do art. 11 da Lei n° 
4.357, de 16 de julho de 1964, o art. 2° da Lei n° 4.729, de 14 de julho de 1965, o art. 5° do Decreto-Lei n° 
1.060, de 21 de outubro de 1969, os arts. 13 e 14 da Lei n° 7.713, de 1988, os incisos III e IV e os §§ 1° e 2° 
do art. 7° e o art. 10 da Lei n° 8.023, de 1990, o inciso III e parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.134, de 27 
de dezembro de 1990 e o art. 14 da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990. 

44 Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e na Lei 
nº 4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, 
inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. 

45 Durante a vigência do art. 34 da Lei n. 9.249/1995, prevalecia o entendimento, sobretudo na STJ, que o 
parcelamento equivaleria ao pagamento integral, desde que realizado em momento anterior ao recebimento da 
denúncia. Isso porque não haveria distinção entre pagamento à vista ou parcelado e porque a expressão 
“promover o pagamento”, contida no dispositivo legal, deveria ser interpretada como qualquer manifestação 
concreta no sentido de pagar o tributo. Nesse sentido: STJ, Apn 349/MS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO 
MENEZES DIREITO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2004, DJ 13/12/2004, p. 187; STJ, REsp 
252.648/SC, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2000, DJ 
30/10/2000, p. 181; STJ, RHC 13.047/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 
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Ao contrário do pagamento, o parcelamento é causa de suspensão da pretensão 

punitiva do Estado, e não de extinção da punibilidade. Somente quando adimplidas todas as 

parcelas, opera-se a extinção da punibilidade. Por outro lado, havendo inadimplemento, o 

Estado está autorizado a prosseguir na persecução penal. 

O seguinte precedente do STJ elucida bem a questão, ao tratar, a um só tempo, da 

evolução do tratamento legal acerca da natureza jurídica do parcelamento e da legislação 

aplicável: 

 
 

EMENTA: [...] 1. O STJ firmou compreensão no sentido de que, por força do 
disposto no art. 34 da Lei nº 9.249/1995, o parcelamento do débito fiscal, antes do 
recebimento da denúncia, extingue a punibilidade dos crimes definidos nas Leis nº 
8.137/90 e 8.212/91, ainda que não se tenha efetuado o pagamento integral da 
dívida. 
2. Entretanto, após a edição da Lei nº 9.964/00, que instituiu o Programa de 
Recuperação Fiscal - REFIS, a extinção da punibilidade ficou condicionada ao 
pagamento integral do débito tributário ou contribuição social, inclusive dos 
acessórios, conforme se verifica da leitura do art. 15 desse diploma legal. 
3. Conforme noticiado nos autos, o paciente foi denunciado, no Processo nº 032230-
2, por fatos ocorridos no período compreendido entre julho de 1996 a dezembro de 
1997, tendo os débitos descritos na exordial sido incluídos no Programa de 
Recuperação Fiscal em 25 de abril de 2000. A denúncia, por sua vez, foi recebida 
em 10/8/2000. 
4. Com efeito, ao contrário do que alega o impetrante, não se aplica ao paciente o 
disposto no art. 34 da Lei 9.249/95, mas, sim, os preceitos constantes no art. 15 da 
Lei nº 9.964/00, de 11/04/2000, na medida em que a adesão ao REFIS implica a 
submissão às condições trazidas pela nova legislação, independentemente da época 
em que foram constituídos os débitos ensejadores da ação penal. 
5. No caso, apesar de o parcelamento ter ocorrido antes do oferecimento da 
denúncia, a adesão ao programa de recuperação fiscal se operou sob a égide da Lei 
nº 9.964/00, o que afasta a incidência da Lei nº 9.249/95. [...] (HC 37.541/SC, Rel. 
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2009, DJe 
13/10/2009) 

 
 
Superada a diferenciação dos institutos, retoma-se a analise da evolução legislativa. 

A primeira lei do REFIS, a Lei n. 9.964/2000, em seu art. 15, dispôs que o pagamento integral 

do débito tributário que houver sido objeto de concessão de parcelamento antes do 

recebimento da denúncia criminal extingue a punibilidade dos crimes previstos nos arts. 1o e 

2o da Lei n. 8.137/1990 e no art. 95 da Lei n. 8.212/1991.46 

                                                
06/02/2003, DJ 02/08/2004, p. 568; STJ, AgRg no REsp 1026214/RS, Rel. Ministro HAMILTON 
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 29/04/2008, DJe 04/08/2008. Contudo, esse não foi o 
posicionamento adotado pelo Pleno do STF, o qual exigiu o completo pagamento do débito, ainda que 
mediante parcelamento, para que se operasse a extinção da punibilidade (Inq 1028 QO-QO, Relator(a):  Min. 
MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/1997, DJ 16-05-1997 PP-19953 EMENT VOL-01869-
01 PP-00078). 

46 Art. 15. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1o e 2o da Lei 
no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e no art. 95 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, durante o período 
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Posteriormente, o art. 9o da Lei n. 10.684/2003 (PAES/REFIS 2) trouxe a 

possibilidade de parcelamento, ainda que após o recebimento da denúncia, pois fora 

suprimida do texto normativo a expressão temporal “antes do recebimento da denúncia”.47 

Ademais, qualificou o pagamento integral do débito e de seus acessórios como causa de 

extinção da punibilidade, sem, igualmente, determinar um termo final para que se operasse a 

extinção da punibilidade dos crimes dos arts. 1o e 2o da Lei n. 8.137/1990 e dos arts. 168-A e 

337-A do CP. 

Nesse ponto, é relevante ressaltar que, em um primeiro momento, discutiu-se a 

aplicação do referido dispositivo ao crime de apropriação indébita previdenciária [art. 168-A 

do CP]. O debate originou-se em decorrência do veto presidencial ao art. 5o, §2º, da Lei n. 

10.684/2003, sem a devida exclusão da referência ao art. 168-A, do CP, no caput do art. 9o da 

Lei n. 10.684/2003. 

A partir do veto supracitado, manteve-se a vedação contida no art. 7o da Lei n. 

10.666/2003, cujo teor vedava a concessão de parcelamento aos débitos tributários oriundos 

das contribuições descontadas dos empregados, trabalhadores avulsos, contribuintes 

individuais, entre outros, que, em suma, são aptas a configurar o delito de apropriação 

indébita previdenciária. 

Apesar de vozes minoritárias48  sustentarem a inaplicação do art. 9o mencionado 

                                                
em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no Refis, desde que a 
inclusão no referido Programa tenha ocorrido antes do recebimento da denúncia criminal. § 1o A prescrição 
criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva. § 2o O disposto neste artigo aplica-
se, também: I - a programas de recuperação fiscal instituídos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios, que adotem, no que couber, normas estabelecidas nesta Lei; II - aos parcelamentos referidos nos 
arts. 12 e 13. § 3o Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa jurídica 
relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições 
sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento antes do recebimento da 
denúncia criminal. 

47 Art. 9o É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1o e 2o da Lei 
no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168A e 337A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos 
crimes estiver incluída no regime de parcelamento. § 1o A prescrição criminal não corre durante o período de 
suspensão da pretensão punitiva. § 2o Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a 
pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e 
contribuições sociais, inclusive acessórios. 

48 Thadeu José Piragibe Afonso, parafraseando o Ministro Alexandre de Moraes, utiliza como argumento a 
impossibilidade de se realizar o veto presidencial de palavras, frases ou orações isoladas, de modo que, apesar 
de vetar o art. 5o, §2º, da Lei n. 10.684/2003, não foi possível excluir do caput à menção aos delitos 
previdenciários. Ademais, o autor afirma que os crimes de apropriação previdenciária não podem ser 
comparados aos delitos tributários ordinários, por serem considerados mais graves. (AFONSO, Thadeu José 
Piragibe.  Direito penal tributário e os instrumentos de política criminal fiscal. Rio de Janeiro, 2011. 196 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2011). Alguns julgados mais antigos do STJ também caminhavam nesse sentido (HC 36.357/RS, Rel. 
Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 07/03/2005, p. 295 HC 35.331/SP, 
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2004, DJ 18/10/2004, p. 310). 
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acima, prevaleceu o entendimento de que este seria, sim, aplicável aos delitos previstos nos 

arts. 168-A e 337-A do CP, pois o caput do dispositivo legal previa expressamente a sua 

incidência e, sendo idênticas as situações fáticas, o tratamento distinto violaria o princípio da 

igualdade.49 

Com a Medida Provisória n. 303, de 29 de junho de 2006 (REFIS 3), institui-se uma 

modalidade de parcelamento especial, sem que houvesse referência expressa à extinção da 

punibilidade ou, mesmo, à suspensão da pretensão punitiva. Fábio Machado de Almeida 

Delmanto, João Daniel Rassi e Gauthama Fornaciari defendem que a mera omissão não 

inviabiliza a aplicação dos benefícios previstos nos arts. 9o, §2º, da Lei n. 10.684/2003 

(REFIS 2) e 34 da Lei n. 9.249/1995.50  

Em 28 de maio de 2009, entrou em vigor a Lei n. 11.941/2009 (REFIS 4), que tratou 

o parcelamento e o pagamento do débito tributário de modo semelhante ao que fora feito pela 

Lei n. 10.684/2003.51 Contudo, em seu art. 67, inovou ao criar uma condição específica de 

procedibilidade às ações penais em crimes tributários, pois, caso já haja adesão ao regime de 

parcelamento, o oferecimento da denúncia fica condicionado ao inadimplemento das parcelas 

referentes ao crédito objeto da ação penal. 52  Ainda, referiu-se, de maneira clara, à 

possibilidade de ser aplicada aos delitos dos arts. 168-A e 337-A do CP. 

Em 2011, a Lei n. 12.382/2011 trouxe significativas mudanças e alterou o art. 83 da 

Lei n. 9.430/1996 [legislação tributária federal, contribuições à seguridade social, processo 

administrativo de consulta e outras providências], cuja redação voltou a condicionar a 

                                                
49 ALONSO, Leonardo. Aplicabilidade da regra de extinção da punibilidade pelo pagamento do chamado refis ii 

para os crimes de apropriação indébita previdenciária. Ciências Penais: revista da associação brasileira de 
ciências penais, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, vol. 1, n. 1, jul./dez. 2004. Na jurisprudência: STF, 
HC 85048, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Primeira Turma, julgado em 30/05/2006, DJ 01-09-2006 PP-
00021 EMENT VOL-02245-04 PP-00783 LEXSTF v. 28, n. 334, 2006, p. 367-379 RJSP v. 54, n. 347, 2006, 
p. 161-169 RMDPPP v. 3, n. 13, 2006, p. 90-98 RDDT n. 134, 2006, p. 218; STF, AP 613 QO, 
Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-107 DIVULG 03-06-2014 PUBLIC 04-06-2014; STF, RHC 128245, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, 
Segunda Turma, julgado em 23/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 
PUBLIC 21-10-2016; STJ, AgRg no RHC 44.679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 
julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017. STJ, HC 90.308/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA 
TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 12/06/2015. 

50 DELMANTO, Fábio Machado de Almeida; ROSSI, João Daniel; FORNICIARI, Gauthama. Efeitos Penais do 
REFIS III (MP nº 303/06), Boletim do IBCCrim, setembro de 2006, p. 2. Disponível em: 
<http://www.delmanto.com/conteudo/arts./2006/fabio/efeitos%20penais%20do%20refis%20iii%20(mp%20n
%C2%BA%20303_06).pdf> Acesso em: 22 de nov. de 2017. 

51 Art. 69.  Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no art. 68 quando a pessoa jurídica relacionada com o 
agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive 
acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento. Parágrafo único. Na hipótese de pagamento 
efetuado pela pessoa física prevista no § 15 do art. 1o desta Lei, a extinção da punibilidade ocorrerá com o 
pagamento integral dos valores correspondentes à ação penal.  

52 Art. 67.  Na hipótese de parcelamento do crédito tributário antes do oferecimento da denúncia, essa somente 
poderá ser aceita na superveniência de inadimplemento da obrigação objeto da denúncia. 
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suspensão da pretensão punitiva, pela adesão ao regime de parcelamento, a um limite 

temporal, qual seja, momento anterior ao recebimento da denúncia: 

 
 

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)  
Parágrafo único. 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 pelo juiz. 
§ 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 pelo juiz. (Renumerado do Parágrafo 
único pela Lei nº 12.382, de 2011). 

 
 

Nesse ponto, ressalta-se que o termo final trazido pela Lei n. 12.382/2011 somente é 

aplicado aos crimes posteriores à sua entrada em vigor (1o de março de 2011), sob pena de 

retroatividade da lei penal maléfica. 

Ademais, a Lei 12.382/2011 não revogou expressamente o art. 9o da Lei n. 

10.684/2003 (REFIS 3) e o art. 68 da Lei n. 11.941/2009 (REFIS 4), mas continuou a tratar da 

extinção da punibilidade pelo pagamento em relação aos créditos tributários objetos de 

concessão de parcelamento. 

Diante desse cenário, surgiu a discussão acerca de eventual revogação tácita do 

regime anterior de parcelamento e de extinção da punibilidade pelo pagamento do débito 

tributário, a partir da entrada em vigor da nova lei. 

Para Luiz Flávio Gomes, a Lei n. 12.382/2011 em nada afetou o disposto no art. 9o, 
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§2, da Lei n. 10.684/2003 (REFIS 3).53 Haveria, então, dois regimes jurídicos distintos de 

pagamento: o do pagamento direto, regido pela Lei 10.684/2003 (REFIS 3), que é a regra 

geral e que acarreta a extinção da punibilidade a qualquer tempo; e o do pagamento mediante 

parcelamento, que é disciplinado pelo art. 83 da Lei n. 9.430/1996, alterado pela Lei n. 

12.382/2011, cuja principal consequência é limitar a suspensão da pretensão punitiva aos 

pedidos de parcelamento formalizados antes do recebimento da denúncia criminal. 

Na mesma linha de raciocínio, Kiyoshi Harada sustenta que a edição da Lei n. 

12.382/2011 não revogou o art. 9o, §2º, da Lei n. 10.684/2003, o qual continua em vigor.54 

Ademais, o STF já se pronunciou nesse sentido, em mais de uma oportunidade.55 

Adotando o mesmo pensar na maioria de seus julgados, o STJ continua a aplicar a 

causa do art. 9o, §2º, da Lei n. 10.684/2003, como fundamento para a extinção da punibilidade 

pelo pagamento integral do débito.56 

Em sentido diverso, Renato Brasileiro de Lima defende que a Lei n. 12.382/2011, ao 

alterar o art. 83 da Lei n. 9.430/1996, revogou tacitamente o art. 9o, §2º, da Lei n. 

10.684/2003 e o art. 69 da Lei n. 11.941/2009, que autorizavam o pagamento integral do 

débito como causa de extinção da punibilidade a qualquer tempo da persecução penal.57 

Para o referido jurista, o pagamento integral do débito só extingue a punibilidade se 

realizado antes do recebimento da denúncia, sendo essencial que o magistrado, antes de 

proceder à análise da admissibilidade da peça acusatória, intime o acusado para que proceda 

ao parcelamento ou ao pagamento.58 

Como argumento, Renato Brasileiro de Lima afirma que o art. 83 recém-alterado, ao 

vincular a extinção da punibilidade ao pagamento do débito que tiver sido objeto de 

concessão de parcelamento, unificou o regime jurídico de termo final aplicável, de modo que, 

se o pedido de parcelamento deve ser realizado até o recebimento da denúncia, também deve 

                                                
53 GOMES, Luiz Flávio; EL TASSE, Adel. Os crimes tributários e a extinção da punibilidade. Revista Consultor 

Jurídico, São Paulo: 2011. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2011-mar-17/coluna-lfg-crimes-
tributarios-extincao-punibilidade>. Acesso em: 25 de out. de 2017. 

54 HARADA, Kiyoshi; FILHO, Leonardo Musumecci; POLIDO, Gustavo Moreno. Crimes contra a ordem 
tributária. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015, p. 180-181. 

55 STF, HC 116828, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/08/2013, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 16-10-2013 PUBLIC 17-10-2013; STF, RHC 128245, Relator(a):  Min. 
DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 
20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016. 

56  STJ, HC 362.478/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 
20/09/2017. STJ, REsp 1630109/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 
TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017. 

57 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 5. ed. Salvador: Editora 
Juspodivm, 2017, p. 175. 

58 LIMA, ibid.  
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o ser o pagamento.59 

Acrescentando a linha argumentativa, o autor afirma que, ao fazer referência 

expressa à aplicação do art. 34 da Lei n. 9.249/1995 60  aos processos administrativos e 

judiciais em curso, desde que não recebida a denúncia, o art. 83, §6º, da Lei n. 9.430/1996 

deixa claro que a intenção do legislador é condicionar a extinção da punibilidade pelo 

pagamento à sua realização antes do recebimento da peça acusatória.61 

Adotando a mesma linha de posicionamento, Thadeu José Piragibe Afonso é claro ao 

advogar que: 

 
 

Com efeito, em uma interpretação sistemática do dispositivo, dando-se a suspensão 
da punibilidade somente quando a adesão ao parcelamento correr antes do 
recebimento da denuncia, pode-se concluir que o pagamento integral para efeitos de 
extinção da punibilidade somente poderá ser reconhecido se realizado antes do 
início da ação penal.62 

 
 
Em sede jurisprudencial, a 5a Turma da STJ, em julgado aparentemente isolado e 

referindo-se à suspensão da pretensão punitiva pelo parcelamento, já decidiu que a Lei n. 

12.382/2011 revogou as disposições em sentido contrário do art. 9o da Lei n. 10.684/2003, 

concluindo pela impossibilidade de suspensão do processo criminal pela adesão ao regime de 

parcelamento, pois foi realizada após o acolhimento da inicial acusatória.63 

 

2.3 CRÍTICAS À POLÍTICA CRIMINAL DE PAGAMENTO INTEGRAL COMO CAUSA 

DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 

 

2.3.1 A Política Criminal e a Defesa da Descriminalização dos Crimes contra a Ordem 

Tributária 

 

Ao começar este tópico, convém citar Renato Brasileiro de Lima: 

                                                
59 LIMA, ibid. 
60 O art. 34 supracitado estabelecia como termo final para a extinção da punibilidade o recebimento da denúncia: 

Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e na Lei 
nº 4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, 
inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. 

61 LIMA, ibid. 
62 AFONSO, Thadeu José Piragibe.  Direito penal tributário e os instrumentos de política criminal fiscal. Rio de 

Janeiro, 2011. 196 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011, p. 131-132. 

63  STJ, HC 278.248/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 
12/09/2014. 
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Não temos o menor pudor em afirmar que, no Brasil, o Direito Penal Tributário é 
utilizado como mero instrumento de coerção para a arrecadação fazendária. São 
tantos os benefícios alcançados com o parcelamento e o pagamento do débito 
tributário que não há dúvidas de que o Direito Penal é utilizado única e 
exclusivamente para promover a arrecadação dos valores devidos pelo 
contribuinte.64 

 
 
Em continuação à afirmação acima, o autor traz o seguinte trecho do voto do 

Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento do HC 81.929/RJ, ao se referir ao art. 9o da Lei 

n. 10.684/2003: “a nova Lei tornou escancaradamente clara que a repressão penal nos crimes 

contra a ordem tributária é apenas uma forma reforçada de execução fiscal”.65 

Diante de instrumentos tão potentes quanto à possibilidade de suspensão da 

pretensão punitiva pelo parcelamento e de extinção da punibilidade pelo pagamento integral, 

mesmo após o início da ação penal, a impressão que vem se consolidando na doutrina e na 

jurisprudência é a de que os delitos tributários servem, unicamente, para que o Estado consiga 

arrecadar os valores devidos com maior eficácia, tendo em vista a maior coerção exercida 

pelo ius puniendi.  

Hugo de Brito Machado compartilha desse entendimento e afirma que “a 

criminalização do ilícito tributário decorre do comodismo dos encarregados da arrecadação 

dos tributos [...] Comodismo simplesmente, e nada de fundamento moral”.66 Além disso, o 

autor enumera razões pelas quais a criminalização do ilícito tributário é ilegítima, quais 

sejam, a ausência ou má qualidade de serviços públicos, o mau exemplo dos governadores, o 

tratamento tributário injusto, conflito com garantias constitucionais, entre outros. 67 

Em posição semelhante, há quem sustente a descriminalização dos crimes contra a 

ordem tributária, deixando que os ilícitos sejam abrangidos pelo direito administrativo 

sancionador. Esse posicionamento se baseia na feição meramente coercitiva conferida a esses 

crimes pelo ordenamento jurídico, na inflação da legislação penal e na hipertrofia do sistema 

carcerário, bem como no princípio da adequação social e no princípio da intervenção 

mínima.68  

                                                
64 LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 5. ed. Salvador: Editora 

Juspodivm, 2017, p. 164. 
65 LIMA, ibid. 
66 MACHADO, Hugo de Brito. Crimes contra a ordem tributária. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015, p. 209. 
67 MACHADO, ibid. 
68 Cf. MARQUES, Renan do Vale Melo. Crimes tributários à luz do conceito de bem jurídico penal e do 

princípio da intervenção mínima: criminalização ou descriminalização? 2011. 137 f. Dissertação (Mestrado 
em Ciências Jurídicas) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2011; HUGO, Maicon Guedes. 
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Para os que se filiam a esse entendimento, o Direito Penal Tributário, além de não 

cumprir a função para a qual foi proposto, viola o caráter de ultima ratio da seara criminal, 

pois os ilícitos podem ser suficientemente tutelados pelo Direito Administrativo Sancionador. 

 

2.3.2 Análise Crítica 

 

É crescente o número de críticas à política criminal adotada nos crimes contra a 

ordem tributária visando à efetiva tutela do bem jurídico salvaguardado.69 Nesse ponto, é 

válido destacar que, em um primeiro momento, foi proposta a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 3002 pelo Procurador Geral da República, tendo como objeto a 

declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 10.684/2003. 

Entretanto, a supracitada ação foi julgada prejudicada, em virtude da perda 

superveniente do seu objeto, pois, no julgamento, entendeu-se que o art. 68 da Lei n. 

11.941/2009 revogou tacitamente o art. 9o da Lei n. 10.684/2003. Diante dessa decisão, 

propôs-se a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.273, ainda pendente de julgamento pelo 

STF70, cujo objeto é a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 67, 68 e 69 da Lei n. 

11.941/2009, assim como a do art. 9o da Lei 10.684/2003, para se evitar eventual efeito 

repristinatório. 

Em seguida, serão analisados os principais fundamentos elencados nas Ações Diretas 

de Inconstitucionalidades mencionadas, bem como aqueles utilizados pela doutrina 

especializada no tema. 

 

  

                                                
Política criminal no direito penal tributário: uma abordagem pela descriminalização substitutiva utilizando o 
direito administrativo sancionador. 2007, 173 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2007; PALHARES, Cinthia Rodrigues Menescal. Crimes tributários - uma visão prospectiva 
de sua despenalização. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2004. 

69 “Há profunda antinomia entre o poder de punir e a possibilidade de afastá-lo mediante a reparação do dano, 
concreto ou projetivo, decorrente de crime fiscal, através do pagamento do tributo ou contribuição social. O 
poder punitivo não é bem comerciável e torná-lo significa mercantilizar atividade essencial do Estado. Assim, 
no futuro, seria aconselhável que se retornasse à regra do art. 16 do CP, premiando o infrator que satisfaz a 
ordem tributária com o recolhimento do tributo ou contribuição, por intermédio da diminuição da pena”. 
(NETO, André Nabarrete. Extinção da punibilidade nos crimes contra a ordem tributária. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, ano. 5, vol. 17, jan./mar. 1997 apud LIMA, 
Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 5. ed. Salvador: Editora 
Juspodivm, 2017, p. 164). 

70  Consulta realizada no sítio eletrônico do STF, no dia 26 de novembro de 2017. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=4273&processo=4273> 
Acesso em: 26 de nov. de 2017. 
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2.3.2.1 Inconstitucionalidade Formal 

 

A Lei n. 10.684/2003 e a Lei n. 11.941/2009, que, além de regime de parcelamento, 

tratam da suspensão da pretensão punitiva e da extinção da punibilidade nos crimes contra a 

ordem tributária, são diplomas normativos que resultaram da conversão das Medidas 

Provisórias n. 107/2003 e 449/2008, respectivamente. Conforme se extrai do art. 62, §1º, 

inciso I, alínea “b”, da CRFB/8871, é vedado que a medida provisória trate de temas relativos 

ao direito penal, sendo certo que a sua conversão em lei não convalida os vícios existentes. 

Por conseguinte, Thadeu José Piragibe Afonso afirma que a Lei n. 10.684/2003, no 

que se refere à suspensão da pretensão punitiva e à extinção da punibilidade, é formalmente 

inconstitucional, pois viola o referido dispositivo constitucional, vez que é dispositivo 

resultante de conversão de medida provisória.72 Ademais, cita que o mesmo entendimento é 

aplicável à Lei n. 11.941/2009.73 

 

2.3.2.2 Inconstitucionalidade Material 

 

Além da tese da inconstitucionalidade formal, pode-se vislumbrar, ao menos, três 

fundamentos que justificam a inconstitucionalidade material dessa política criminal: a 

proteção deficiente pelo Estado, a violação ao princípio da isonomia e a ofensa ao princípio 

da livre concorrência. 

 

2.3.2.2.1 Proteção Estatal Deficiente 

 

A principal crítica à política criminal da extinção da punibilidade pelo pagamento é a 

insuficiência da proteção pelo Estado dos bens jurídicos tutelados nos crimes tributários. 

Atualmente, predomina o entendimento de que a regra da proporcionalidade possui 

duas facetas: a proibição de excesso, com vistas a controlar o excesso dos poderes estatais; e a 

proibição de insuficiência [ou proibição da proteção deficiente], com vistas a determinar que 

os poderes estatais atuem de maneira eficiente na proteção de valores e direitos 
                                                
71 Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com 

força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. § 1º É vedada a edição de medidas 
provisórias sobre matéria: I - relativa a:  [...] b) direito penal, processual penal e processual civil;   

72 AFONSO, Thadeu José Piragibe.  Direito penal tributário e os instrumentos de política criminal fiscal. Rio de 
Janeiro, 2011. 196 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011, p. 113;118. 

73 AFONSO, ibid. 
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salvaguardados pela ordem jurídica fundamental, inclusive por meio de mandamentos 

constitucionais de criminalização. 

Como bem esclarece Virgílio Afonso da Silva, em didático artigo sobre o tema: 

 
 

Conquanto a regra da proporcionalidade ainda seja predominantemente entendida 
como instrumento de controle contra excesso dos poderes estatais, cada vez mais 
vem ganhando importância a discussão sobre a sua utilização para finalidade oposta, 
isto é, como instrumento contra a omissão ou contra a ação insuficiente dos poderes 
estatais. [...] Já há algum tempo fala-se também em Untermaßverbot, que poderia ser 
traduzido por proibição de insuficiência.74 

 
 
Essa concepção acerca da regra da proporcionalidade é acolhida pelo STF, cujo 

precedente tradicionalmente citado é o HC 102.087/MG, em virtude da longa explanação feita 

pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto.75 Destaca-se o seguinte trecho, no qual o Ministro 

relacionou a intervenção do direito penal com a proibição da proteção deficiente: 

 
 

Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de 
intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um postulado de proteção 
(Schutzgebote). Utilizando-se da expressão de Canaris, pode-se dizer que os direitos 
fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso (Übermassverbote), 
como também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou 
imperativos de tutela (Untermassverbote) [...]  
Os mandatos constitucionais de criminalização [...] impõem ao legislador, para o seu 
devido cumprimento, o dever de observância do princípio da proporcionalidade 
como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. A ideia é a de 
que a intervenção estatal por meio do Direito Penal, como ultima ratio, deve ser 
sempre guiada pelo princípio da proporcionalidade.  
A reserva de lei penal configura-se como reserva legal proporcional (Vorbehalt des 
verhältnismässigen Gesetzes): a proibição de excesso (Übermassverbot) funciona 
como limite máximo, e a proibição de proteção insuficiente, (Untermassverbot) 
como limite mínimo da intervenção legislativa penal. 

 
 
No que diz respeito aos crimes contra a ordem tributária, parece sustentável que a 

atual política criminal de extinção da punibilidade pelo pagamento a qualquer tempo viola a 

regra da proporcionalidade, na medida em que provoca uma proteção deficiente do Estado aos 

bens jurídicos tutelados. 

Conforme se analisou no capítulo anterior, a arrecadação tributária corresponde, em 

média, a um terço do PIB brasileiro e constitui a sua principal fonte de receita pública 

                                                
74 SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, ano 91, n. 798, abr. 2002, p. 27. 
75 STF, HC 102087, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, 

Segunda Turma, julgado em 28/02/2012, DJe-159 DIVULG 13-08-2012 PUBLIC 14-08-2012 
REPUBLICAÇÃO: DJe-163 DIVULG 20-08-2013 PUBLIC 21-08-2013 EMENT VOL-02699-01 PP-00001. 
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derivada.76 Ademais, tendo em vista que a tributação corresponde a um dos principais pilares 

do Estado Democrático e Social de Direito para a consecução de seus objetivos 

constitucionais, tais como a promoção do desenvolvimento nacional, a erradicação da 

pobreza, a constituição de uma sociedade livre, justa e solidária, entre outros, os crimes 

tributários, que se valem de fraude para suprimir ou reduzir o valor do tributo, ostentam ainda 

maior danosidade social do que o mero inadimplemento da obrigação tributária, e findam por 

afetar toda a sociedade, não só o erário. 

Consoante lição de José Maria Panoeiro, os “tributos não são um custo ou um ônus, 

são o preço necessário a ser pago para que possa o Estado garantir o modelo de sociedade em 

que todos tenham liberdade [...] e possa atingir a plenitude de suas capacidades”.77 Em razão 

disso, afirma-se que o bem jurídico tutelado nos crimes contra a ordem tributária é, também, 

de natureza supraindividual. 

A título de exemplo, a sonegação de imposto federal, estadual ou municipal afeta 

diretamente as despesas estatais com a saúde e com a educação, tão carentes em nosso país, 

pois a CRFB/88, nos arts. 198, §2º, incisos II e III, e 212, caput, qualificou parte da receita 

dos impostos como despesa obrigatória nessas áreas. 

Por seu turno, estima-se que a sonegação fiscal provoque, anualmente, o prejuízo de 

quase um terço do valor total que é efetivamente arrecadado.78 Além disso, não há qualquer 

indício de que os instrumentos de política criminal mais benéficos tenham efetivamente 

contribuído para a redução da criminalidade fiscal, mas, pelo contrário, a impressão que se 

tem é a de que, diante da possibilidade de se efetuar o pagamento a qualquer tempo, esses 

instrumentos acabam por estimular a prática delituosa.79 

                                                
76 MARTELLO, Alexandro. Carga Tributária sobre para 32,66% do PIB em 2015, diz Receita Federal. G1, 

Brasília, 19 de set. de 2016, Economia. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/09/carga-
tributaria-sobe-para-3266-do-pib-em-2015-diz-receita-federal.html> Acesso em: 16 de nov. de 2017; ibidem. 
Carga Tributária recua para 33,47% do PIB em 2014, diz Receita Federal. G1, Brasília, 29 de out. de 2015, 
Economia. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/10/carga-tributaria-recua-para-3347-
do-pib-em-2014-diz-receita-federal.html> Acesso em: 16 de nov. de 2017. 

77 PANOEIRO, José Maria de Castro. As controvérsias da lei n. 8.137/1990 (sonegação fiscal) e suas 
repercussões econômico-criminais, p. 305. In: SOUZA, Artur de Brito Gueiros (Org.). Inovações no direito 
penal econômico: contribuições criminológicas, político-criminais e dogmáticas. Brasília: ESPMU, 2011. 

78 SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL. Sonegação no Brasil - 
Uma Estimativa do Desvio da Arrecadação do Exercício de 2013. Brasília, 2014. Disponível em: 
<http://www.quantocustaobrasil.com.br/arts.-pdf/sonegacao-no-brasil-uma-estimativa-do-desvio-da-
arrecadacao-do-exercicio-de-2013.pdf> Acesso em: 16 de nov. de 2017.  

79 Com essa percepção, Heleno Cláudio Fragoso já afirmava que “não corre o delinquente risco algum: se for 
pego, efetua o pagamento. Julgará que vale a pena tentar. A ameaça pela reduz-se a zero.”. No mesmo sentido, 
Maria Luiza Schäfer Streck conclui: “a pergunta que se faz é: se de antemão ele sabe que não tem nada a 
perder, porque não arriscar? Se for pego paga a dívida, se não, sai com o lucro de sua ação criminosa”. Indo 
além, Thadeu José Piragibe Afonso afirma que “conferir ao réu a possibilidade de, a qualquer momento, ainda 
que depois de oferecida a denúncia, quitar o débito tributário e, consequentemente, ver extinta a punibilidade, 
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Nessa linha de raciocínio, Lênio Streck é enfático ao afirmar que: 

 
 

O art. 9 da Lei 10.684 é inconstitucional porque viola o princípio da proibição da 
proteção deficiente (Untermassverbot). Afinal, o legislador federal não tem 
liberdade de conformação para retirar a proteção penal dos crimes de sonegação de 
tributos, que são bens jurídicos de nítida feição transindividual.80 

 
 
Ademais, o autor cita parte da sentença 55/96 do Tribunal Constitucional da 

Espanha, ao afirmar que somente é possível classificar a norma penal como não necessária 

quando, à luz de um raciocínio lógico, for possível comprovar, empiricamente, a manifesta 

suficiência de um meio alternativo menos restritivo de direitos para a consecução igualmente 

eficaz das finalidades desejadas pelo legislador.81 

E, em seguida, conclui que  

 
 

Não há qualquer justificativa de cunho empírico que aponte para a desnecessidade 
da utilização do direito penal para a proteção dos bens jurídicos que estão abarcados 
pelo recolhimento de tributos [...] Mais do que isto, para abrir mão - mesmo que de 
forma indireta - da proteção penal do bem jurídico ínsito a ideia de Estado Social, o 
legislador deveria demonstrar, antes, que os meios alternativos à sanção, com o 
pagamento do tributo antes do recebimento da denúncia, tenha, nos últimos anos [...] 
proporcionado resultado que aponte, de forma efetiva, para a diminuição da 
sonegação de tributos. Ao contrário, parece que [...] houve considerável aumento na 
sonegação, a ponto de, agora, introduzir-se a fórmula do REFIS, pelo qual o 
sonegador é aquinhoado com prazos que, por vezes, chegam a mais de cem anos.82 

 
 
Por fim, é válido destacar que a necessidade da tutela penal eficiente às infrações 

contra a ordem tributária, sob pena de proteção deficiente do Estado, também foi reconhecida 

pelo Tribunal Constitucional de Portugal o qual, após longo debate, concluiu que “o dever de 

pagar impostos seja um dever fundamental [...] e que a violação deste dever, essencial para a 
                                                

significaria, em última análise, retirar do Ministério Público a titularidade da ação penal” (FRAGOSO, Heleno 
Cláudio. O novo direito penal tributário e econômico. Revista Brasileira de Criminologia e Direito Penal, Rio 
de Janeiro: Instituto de Criminologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ano III, n. 12, 1966. 
Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/12889-12890-1-PB.pdf> Acesso 
em: 10 de nov. de 2017); STRECK, Maria Luiza Schäfer. O direito penal e o princípio da proibição da 
proteção deficiente: face oculta da proteção dos direitos fundamentais. São Leopoldo, 2008. 161f. Dissertação 
(Mestrado em Direito) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São 
Leopoldo, 2008, p. 143; AFONSO, Thadeu José Piragibe.  Direito penal tributário e os instrumentos de 
política criminal fiscal. Rio de Janeiro, 2011. 196 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011, p. 114. 

80  STRECK, Lenio Luiz. A dupla face do princípio da proporcionalidade: da proibição de excesso 
(übermassverbot) à proibição de proteção deficiente (untermassverbot) ou de como não há blindagem contra 
normas penais inconstitucionais. Revista da Associação dos Juízos do Rio Grande do Sul, Porto Alegre: 
AJURIS, ano 32, n. 97, mar. 2005, p. 190-193. 

81 STRECK, ibid. 
82 STRECK, ibid. 
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realização dos fins do Estado possa ser assegurado através da cominação de sanções 

criminais”.83 

 

2.3.2.2.2 Violação ao Princípio da Isonomia e a Seletividade do Direito Penal 

 

O principal fundamento que sustenta a tese da violação ao princípio da isonomia é a 

incoerência em se negar a aplicação da política criminal em comento aos delitos patrimoniais 

cuja prática ocorreu sem a utilização de violência ou grave ameaça. Ora, se essencialmente 

esses delitos se assemelham aos crimes tributários e, ainda, se são nitidamente menos graves e 

danosos à sociedade, por qual motivo não lhes seria aplicável a extinção da punibilidade pelo 

pagamento integral a qualquer tempo? 

Em contramão, sabe-se que, caso haja posterior reparação do dano, a conduta servirá 

apenas para minorar a pena, com a qualidade de arrependimento posterior [art. 16 do CP]84. 

A justificativa mais evidente para a doutrina é o tradicional tratamento diferenciado 

aos crimes de colarinho branco. Edwin H. Sutherland, já na década de 40, afirmava que, 

embora o custo financeiro desses crimes provavelmente seja muito maior que o daqueles 

crimes tradicionalmente considerados como “problema criminal”, a imposição de multas e 

penas privativas de liberdades aos crimes de colarinho branco ocorrem apenas em situações 

extremas e excepcionais.85  

Uma das principais razões para que isso aconteça é a percepção equivocada de que 

os agentes dos crimes de colarinho branco não são considerados verdadeiramente como 

criminosos, seja por eles mesmos, seja pela sociedade e seja pelos criminólogos. Essa visão é 

compartilhada por Hugo Vasconcelos Xerez, o qual afirma que  

 
 

Muito em função de que ao pagamento de imposto não corresponde por parte do 
Estado uma contraprestação de conteúdo individualizado, pairam sobre grandes 
sonegadores fiscais a figura do bem-sucedido homem de negócios.86 

                                                
83 Acórdão 312/2000, de 20/06/200, do Tribunal Constitucional de Portugal. Disponível em: 

<http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20000312.html>. Acesso em: 25 de out. de 2017 apud 
XEREZ, Hugo Vasconcelos. Crimes Tributários: teoria à extinção da punibilidade pelo pagamento. Curitiba: 
Juruá Editora, 2017, p. 205-206. 

84 Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, 
até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois 
terços. 

85 SUTHERLAND, Edwin Hardin. White-collar criminality, American Sociological Review, v.5, n.1, fev. 1940, 
p. 4-5; 7-8; ibid, Revista eletrônica de direito penal e política criminal - UFRGS, Rio Grande do Sul: vol. 2, n. 
2, 2014. Traduzido por Lucas Minorelli. 

86 XEREZ, Hugo Vasconcelos. Crimes Tributários: teoria à extinção da punibilidade pelo pagamento. Curitiba: 
Juruá Editora, 2017, p. 213. 
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Além disso, esse tratamento diferenciado dos crimes tributários em relação aos 

demais crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça torna ainda mais nítido o caráter 

seletivo do Direito Penal.  

Thadeu José Piragibe Afonso sintetiza a questão da seguinte forma: 

 
 

Em geral, os delinquentes do crime de furto são pessoas pobres, sendo o patrimônio 
privado um bem jurídico superestimado por aqueles economicamente favorecidos, 
enquanto que o patrimônio público costuma ser visto como um bem sem dono e não 
como pertencente a toda à sociedade. Desta maneira, punem-se com extrema rigidez 
estes crimes, enquanto os delitos usualmente praticados por pessoas de alto e médio 
poder aquisitivo contam com vasto rol de benesses legais para evitar sua punição.87 

 
 
Ainda, esse tratamento não isonômico promove a quebra da coerência axiológica 

própria de um sistema jurídico88, pois a tutela ao patrimônio individual é mais severa do que à 

destinada ao patrimônio de “todos”, bem de natureza supraindividual. Como bem apontou 

Hugo Vasconcelos Xerez, o contexto torna-se mais grave quando a política criminal de 

extinção da punibilidade pelo pagamento sequer é aplicável aos delitos do art. 2o da Lei 

8.137/1990, em virtude da sua natureza formal, não obstante apresentarem danosidade social 

muito menos grave do que a dos delitos do art. 1o.89 

 O STJ, atento à violação do princípio da isonomia, mitigou o entendimento adotado 

anteriormente sobre a aplicação do benefício aos crimes patrimoniais pela jurisprudência e 

fixou o seu entendimento, no sentido de permitir, pelo menos, que a extinção da punibilidade 

pelo pagamento seja aplicada na hipótese de furto de energia elétrica ou de água, tendo em 

vista a relação de proximidade existente entre os tributos e o preço público.90 

 

2.3.2.2.3 Ofensa ao Princípio da Livre Concorrência 

 

                                                
87 AFONSO, Thadeu José Piragibe.  Direito penal tributário e os instrumentos de política criminal fiscal. Rio de 

Janeiro, 2011. 196 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011, p. 119. 

88 Cf. BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 6. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1995, p. 71. Apresentação Tércio Sampaio Ferraz Júnior; Tradução Maria Celeste C. J. Santos. 

89 XEREZ, Hugo Vasconcelos. Crimes Tributários: teoria à extinção da punibilidade pelo pagamento. Curitiba: 
Juruá Editora, 2017, p. 218. 

90 Precedentes recentes: STJ, AgRg no AREsp 796.250/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 
julgado em 26/09/2017, DJe 04/10/2017. STJ, RHC 73.520/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 
TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017. STJ, RHC 59.324/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 
QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 21/10/2015. Precedentes anteriores: STJ, HC 159.609/RS, 
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 28/02/2012; STF, HC 98218, 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 12/04/2011, DJe-082 DIVULG 03-05-
2011 PUBLIC 04-05-2011 EMENT VOL-02514-01 PP-00028 RTJ VOL-00220-01 PP-00464. 
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A liberdade de concorrência está prevista no art. 170, IV, da CRFB/8891, como um 

dos princípios que regem a ordem econômica e financeira. À luz da lição de Fábio Ulhoa 

Coelho, esse princípio constitucional “implica, em primeiro lugar, a coibição de determinadas 

práticas empresariais, incompatíveis com sua afirmação”, as quais acabam por prejudicar os 

seus concorrentes sem o respaldo do ordenamento jurídico.92 

Considerando que a grande concentração de crimes contra a ordem tributária ocorre 

no meio do exercício da empresa, é lógico concluir que a política criminal adotada para esses 

delitos, além de incentivar a sua prática, corrobora com a concorrência desleal entre aquele 

que corretamente adimple com suas obrigações tributárias diante dos que não o fazem, por 

meio de fraude.   

Essa também é a percepção de Hugo Vasconcelos Xerez, para o qual  

 
 

No caso de sonegação fiscal, inexistem dúvidas da presença da deslealdade da 
concorrência na medida em que não há igualdade na competição quando um dos 
concorrentes se exime fraudulentamente do pagamento dos impostos devidos em 
razão de suas operações comerciais.93 

 
 
Esse cenário ganha contornos mais relevantes no momento em que se constata que a 

criminalidade tributária provoca o denominado “efeito em espiral”, isto é, estimula todos os 

concorrentes a adotarem o mesmo modus operandi, para não se ver prejudicados no 

mercado.94 Compartilhando esse entendimento, José Maria de Castro Panoeiro.95 

 

 

 

3 EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS 

TIPOS PENAIS TRIBUTÁRIOS 

 

3.1 INTRODUÇÃO À PROBLEMÁTICA 
                                                
91 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
[...] IV - livre concorrência [...]. 

92 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 17. ed. 2a tiragem. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 73. 
93 XEREZ, Hugo Vasconcelos. Crimes Tributários: teoria à extinção da punibilidade pelo pagamento. Curitiba: 

Juruá Editora, 2017, p. 219. 
94  Cf. BAJO FERNANDEZ, Miguel; BACIGALUPO, Silvina. Derecho penal económico. 2. ed. Madrid: 

Editorial Centro de Estudos Ramón Areces, 2010, p. 26 apud XEREZ, Hugo Vasconcelos. Crimes 
Tributários: teoria à extinção da punibilidade pelo pagamento. Curitiba: Juruá Editora, 2017. 

95 PANOEIRO, José Maria de Castro. Política criminal e direito penal econômico: um estudo interdisciplinar 
dos crimes econômicos e tributários. Porto Alegre: Núria Fabris, 2014, p. 231-232. 
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Conforme analisado anteriormente, a punibilidade e a consumação dos crimes contra 

a ordem tributária de natureza material estão condicionadas à constituição definitiva do 

crédito tributário, à luz do entendimento fixado pelo STF. Ademais, consagrou-se o 

pagamento integral do débito fiscal como causa de sua extinção. 

Diante desses exemplos, é possível notar que há uma inequívoca relação de contato 

entre os institutos próprios do direito tributário e aqueles do direito penal, quando se trata de 

tipos penais tributários, sendo imprescindível, para garantir a coerência do ordenamento 

jurídico, definir o alcance dessa interação entre os diferentes ramos do direito. 

É justamente nesse ponto que se insere a discussão sobre a repercussão penal das 

causas de extinção do crédito tributário, elencadas no art. 156 do CTN.96  A doutrina é 

divergente e o Poder Judiciário, principalmente o STJ, tem sido chamado, cada vez mais, a se 

pronunciar sobre o tema.  

 

3.2 POSICIONAMENTO DOUTRINÁRIO 

 

Em uma primeira corrente, José Maria de Castro Panoeiro defende que somente o 

pagamento, compreendido como ato voluntário por meio do qual o devedor solve a dívida, 

autoriza a extinção da punibilidade, sob o fundamento de que a interpretação do dispositivo 

legal deve ser restritiva e que a lei não faz menção à extinção do crédito, mas ao pagamento.97 

Já para uma segunda corrente, a extinção do crédito tributário por força do art. 156 

do CTN, ainda que por hipótese diversa da do pagamento, extingue a punibilidade dos crimes 

contra a ordem tributária, seja por interpretação extensiva da norma penal, seja por integração 

analógica, a depender do autor. 

A premissa adotada por esse posicionamento é a de que o pagamento tem a mesma 

natureza jurídica tributária e o mesmo efeito extintivo das demais causas de extinção do 

crédito tributário, não havendo justificativa plausível para cerceá-las a extinção da 
                                                
96 Diante da redação legal do art. 141, tradicionalmente se entendeu que o rol previsto no CTN é de natureza 

taxativa, pois o crédito tributário somente se extingue “nos casos previstos nesta Lei”. Contudo, é crescente o 
número de autores que se filiam à tese de que o rol elencado no art. 156 é exemplificativo, sob o argumento de 
que, se a lei pode o mais [perdoar a dívida tributária], também poderia o menos [prever outra hipótese de 
extinção do crédito tributário]. Ademais, há institutos previstos no Código Civil que, segundo esse 
posicionamento, também são aplicáveis ao crédito tributário, quais sejam, a novação e a confusão. (AMARO, 
Luciano. Direito tributário brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 416; TORRES, Ricardo Lobo. 
Curso de direito financeiro e tributário. 18. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 290). 

97  PANOEIRO, José Maria de Castro. As controvérsias da lei n. 8.137/1990 (sonegação fiscal) e suas 
repercussões econômico-criminais, p. 328. In: SOUZA, Artur de Brito Gueiros (Org.). Inovações no direito 
penal econômico: contribuições criminológicas, político-criminais e dogmáticas. Brasília: ESPMU, 2011. 
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punibilidade, sobretudo porque configura tratamento mais benéfico ao réu. 

Como expoente dessa tese, Hugo de Brito Machado sustenta que, por interpretação 

extensiva, as demais causas de extinção do crédito tributário, quando acarretarem, também, a 

extinção da obrigação jurídica tributária, extinguem a punibilidade dos tipos penais fiscais, tal 

como o pagamento integral.98 

 Nesse ponto, é válido ressaltar que, para o referido autor, é possível que haja a 

extinção do crédito tributário apenas como entidade formal, sem que haja a extinção da 

obrigação tributária. Trata-se da hipótese em que houve vício formal em sua constituição e na 

qual a Fazenda Pública poderá realizar novo lançamento.99  

 De modo ainda mais abrangente, Edmar Oliveira Andrade Filho leciona que “o termo 

‘pagamento’ deve ser entendido em sentido amplo, de modo a abranger todas as formas de 

extinção do crédito tributário referidas no art. 156 do CTN”.100 

  Em uma terceira corrente, de caráter intermediário, Andreas Eisele e Aurora Tomazini 

de Carvalho afirmam que não só o pagamento propriamente dito, como também as causas de 

extinção do crédito tributário de cunho satisfativo provocam a extinção da punibilidade dos 

crimes contra a ordem tributária. São as hipóteses de compensação, transação, conversão do 

depósito em renda, consignação em pagamento e dação de bem imóvel.101 

 O fundamento desse raciocínio está no fato de que, para os seus defensores, a 
                                                
98 “É inegável que todas essas causas são produtoras do mesmo efeito extintivo do crédito tributário, embora 

excepcionalmente algumas delas não produzam a extinção da relação obrigacional tributária [...] Assim, com a 
ressalva das causas de extinção do crédito tributário apenas como entidade formal, sem extinção da relação 
obrigacional tributária, elas devem ser consideradas como sinônimo de pagamento [...] Para chegar-se a tal 
conclusão, basta a interpretação extensiva da norma penal que estabelece a extinção da punibilidade pelo 
pagamento do crédito tributário”. (MACHADO, Hugo de Brito. Extinção do crédito e extinção da 
punibilidade nos crimes contra a ordem tributária. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo: n. 137, 
fev. 2007, p. 80). 

99 “A extinção do crédito tributário, porém, nem sempre implica a extinção da obrigação tributária respectiva. 
Nas hipóteses de extinção do crédito tributário em decorrência de decisão administrativa irreformável, ou de 
decisão judicial passada em julgado (letras “j” e “1”, acima), não ocorrerá a extinção da obrigação tributária se 
a decisão extinguir o crédito tributário por vício formal em sua constituição. Nessas duas hipóteses, portanto, 
pode ocorrer ou não a extinção da obrigação tributária. Se a decisão, seja administrativa ou judicial, extinguir 
o crédito tributário por entender indevido o tributo respectivo, restará extinto tanto o crédito como a obrigação. 
Entretanto, se a decisão, seja administrativa ou judicial, extinguir o crédito tributário em virtude de vicio 
formal em sua constituição, afirmando, por exemplo, que houve cerceamento do direito de defesa do 
contribuinte, não ocorrera a extinção da obrigação tributária respectiva e a Fazenda Pública poderá fazer novo 
lançamento, no prazo de cinco anos, que começa da data em que se tomar definitiva a decisão” (MACHADO, 
Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 210.) 

100 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Direito penal tributário: crimes contra a ordem tributária e contra a 
previdência social. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 155 apud CARVALHO, Aurora Tomazini de. Decadência 
e prescrição do direito tributário como causas de extinção da punibilidade penal, p. 330. In: CARVALHO, 
Aurora Tomazini de (Org.). Decadência e prescrição em direito tributário, São Paulo: MP Editora, 2007. 

101 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Decadência e prescrição do direito tributário como causas de extinção da 
punibilidade penal, p. 330. In: CARVALHO, Aurora Tomazini de (Org.). Decadência e prescrição em direito 
tributário, São Paulo: MP Editora, 2007; EISELE, Andreas. Crimes contra a ordem tributária. 2. ed. São 
Paulo: Dialética, 2002, p. 128-129. 
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legislação penal, ao se referir ao “pagamento”, fê-lo numa acepção mais ampla, de modo a se 

referir, na realidade, à satisfação do crédito tributário.  

Desse modo, não são todas as causas de extinção do crédito tributário que acarretam a 

extinção da punibilidade, mas tão somente àquelas de cunho satisfativo. Isso porque, apesar 

de todas as hipóteses do art. 156 do CTN terem a mesma natureza jurídica, elas se 

diferenciam quanto à sua causa, dividindo-se em satisfativas, anulatórias [decisões 

administrativas ou judiciais] e declinatórias [remissão, prescrição e decadência]. 

 

3.3 POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL 

 

Inicialmente, é válido ressaltar que o STJ fixou o entendimento de que a pendência 

de discussão acerca da exigibilidade do crédito tributário perante o Poder Judiciário não 

obriga a suspensão da ação penal, dada a independência das instâncias.102 

Todavia, por caracterizar questão prejudicial heterogênea facultativa, poderá ocasionar 

a suspensão do curso do processo penal, a critério do juiz natural da causa, o que tem ocorrido 

em certas hipóteses, principalmente quando há depósito judicial do valor integral do débito 

fiscal ou quando há decisão judicial desfavorável à Fazenda Pública ainda sujeita a recurso.103 

Além disso, em relação à garantia aceita em execução fiscal, a STJ entende que não 

extingue a punibilidade nos crimes contra a ordem tributária, nem fulmina a justa causa para a 

persecução penal, pois não possui a natureza jurídica de pagamento da exação.104 Nesse 

ponto, o STF já afirmou que a contratação de seguro-garantia como tentativa de assegurar o 

futuro adimplemento do crédito tributário não equivale ao pagamento e, portanto, não é causa 

de extinção da punibilidade.105 

                                                
102 STJ, HC 351.035/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 

09/08/2016, DJe 23/08/2016; STJ, RHC 57.238/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016; STJ, AgRg no REsp 1504695/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA 
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015; STJ, HC 277.970/PR, Rel. 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 
04/02/2015. 

103 STJ, AgRg no AgRg no REsp 1332292/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 
TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016; STJ, HC 266.462/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. 
p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 25/02/2014, REPDJe 
30/04/2014, DJe 12/03/2014; STJ, HC 161.462/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA 
TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 25/06/2013. 

104 STJ, HC 341.173/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, 
DJe 07/04/2017. STJ, RHC 67.209/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 
TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 29/04/2016; STJ, AgRg no AREsp 831.642/PI, Rel. Ministro 
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016. 

105 STF, RHC 117173 ED, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/05/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 22-05-2014 PUBLIC 23-05-2014. 
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No que se refere às causas de extinção do crédito tributário propriamente ditas, o STJ 

tem entendido que a decadência em matéria tributária inibe a configuração do delito tributário 

de natureza material.106 Como não há lançamento válido, não se constituiu o crédito tributário 

e, por conseguinte, não há justa causa para a persecução criminal.  

 Em relação à prescrição tributária, o STJ, em diversos precedentes, vem adotando a 

tese de que a referida causa de extinção do crédito não extingue a punibilidade, pois não se 

equipara ao pagamento.107 Outrossim, o STF também já decidiu nesse sentido.108 

Como fundamentação jurídica, os órgãos de superposição optaram por reconhecer a 

independência das esferas tributária e penal, afirmando que, caso se entendesse de modo 

oposto, admitir-se-ia que o prazo de prescrição penal passaria a ser, também, de cinco anos, 

por conta da prescrição tributária, qualquer que fosse o delito penal tributário cometido. 

Ademais, uma vez regular e definitivamente constituído o crédito, sua eventual extinção na 

esfera tributária, pela prescrição, em nada afetaria o jus puniendi. 

 Nos precedentes mais recentes do STJ109, a 6a Turma tem decidido que: 

 
 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM 
TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISOS I, DA LEI 8.137/1990. CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO REGULAR E DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO. EXTINÇÃO 
POSTERIOR DO CRÉDITO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO 
INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE REFLEXO NO ÂMBITO PENAL. 
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA REGRA DO ART. 9º, §2º, DA LEI 
10.684/03. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.  
1. A constituição regular e definitiva do crédito tributário é suficiente à tipificação 
das condutas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/90. 
2. A circunstância de, posteriormente, ter sido extinta a execução fiscal ajuizada, 
diante da caracterização da prescrição intercorrente do crédito tributário, não afeta a 
persecução penal. 
Precedentes. 
3. Embora constitua a prescrição uma causa de extinção do crédito tributário (CTN, 
art. 156,V), tal circunstância não implica que a obrigação tributária não tenha 
nascido regularmente, gerando, a seu tempo, o dever de pagamento do tributo e, 
consequentemente, a consumação do delito. 
4. Não é possível a aplicação analógica da norma prevista no art. 9º, § 2º, da Lei nº 
10.684/2003 - que prevê a extinção da punibilidade dos crimes tributários em caso 

                                                
106 HC 56.799/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2007, DJ 16/04/2007, 

p. 220; HC 37.418/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
27/03/2007, DJ 30/04/2007, p. 344.; STJ, HC 77.986/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 
QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2007, DJe 07/04/2008. 

107 STJ, RHC 67.771/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 
17/03/2016; STJ, AgRg no AREsp 202.617/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 16/04/2013. 

108 STF, HC 116152, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/05/2013, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 20-05-2013 PUBLIC 21-05-2013. 

109 STJ, REsp 1597580/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado 
em 21/06/2016, DJe 30/06/2016; STJ, REsp 1597580/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 30/06/2016. 
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de pagamento integral do quantum debeatur -, dada a inexistência de semelhança 
relevante entre o pagamento e a prescrição, à luz da ratio legis que informa o 
dispositivo. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento. 
(RHC 81.446/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 
TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017) 

 
 

 Ainda, é interesse notar que, nos precedentes supracitados da 6a Turma do STJ, a 

Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura registrou, em seu voto, a título de obiter 

dictum110, o entendimento de que seria possível a extinção da punibilidade nos crimes contra a 

ordem tributária quando a causa de extinção do crédito tributário for de índole satisfativa, 

assim como é o pagamento, por analogia, conforme se transcreve a seguir: 

 
 

[...] tem-se que, por razões de política arrecadatória, o legislador houve por bem 
prever, no artigo 9º, § 2º, da Lei nº 10.684/2003, a extinção da punibilidade, entre 
outros, dos crimes previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/90, em relação ao agente que 
efetua “o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições 
sociais, inclusive acessórios”. A norma, porém, não contemplou outras formas de 
extinção do crédito tributário como causas de extinção da punibilidade. Inviável, 
portanto, aplicar-se a analogia ao caso da prescrição [...]. 
No caso concreto, a ratio legis da norma cuja analogia se pretende aplicar se afigura 
evidente: incentivar os sujeitos passivos das obrigações tributárias a quitar os seus 
débitos para se livrar da persecução penal.  
Desse modo, parece claro que, por exemplo, também a compensação e a transação 
se encontram no âmbito de aplicação da finalidade da norma: a compensação 
satisfaz a pretensão do Estado, através do encontro entre créditos e débitos, ao passo 
que a transação o faz por meio de acordo entre os envolvidos. Em qualquer dos 
casos, a pretensão arrecadatória do Estado é satisfeita.111 

 
 

No caso, citou-se que tanto a compensação, como a transação se encontram no âmbito 

de aplicação da finalidade da norma, que é a satisfação da pretensão arrecadatória do Estado, 

o que pode sinalizar o posicionamento futuro da Corte. 

 

                                                
110Acerca da definição de obiter dictum, Fredie Didier Jr, Rafael Alexandria de Oliveira e Paulo Sarno Braga 

esclarecem que “é o argumento jurídico, consideração, comentário exposto apenas de passagem na motivação 
da decisão, que se convole em juízo normativo acessório, provisório, secundário [...] Trata-se de uma 
colocação ou opinião jurídica adicional, paralela e dispensável para a fundamentação e conclusão da decisão. 
É mencionada pelo juiz ‘incidentalmente’ ou ‘a proprósito’ (‘by the way’)”. E, posteriormente, acrescentam 
que “o obiter dictum, embora não sirva como precedente, não é desprezível [...] pode sinalizar uma futura 
orientação do tribunal, por exemplo”. (DIDIER J., Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria; BRAGA, Paulo 
Sarno. Curso de direito processual civil, vol. 2. 10. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2015, p. 444-446). Por 
seu turno, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero definem-no como “aquilo que é 
dito durante um julgamento ou consta em uma decisão sem referência ao caso ou que concerne ao caso, mas 
não constitui proposição necessária para sua solução”. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 
Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, 
vol. II. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 614). 

111 STJ, RHC 81.446/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
13/06/2017, DJe 30/06/2017. 
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3.4 POSICIONAMENTO ADOTADO 

 

3.4.1 Tese Jurídica Central 

 

 Com a devida vênia aos que pensam de maneira distinta, adere-se ao posicionamento 

de que apenas a extinção do crédito tributário de índole satisfativa é apta a operar a extinção 

da punibilidade do respectivo delito fiscal, a partir de uma interpretação extensiva do termo 

“pagamento”, benefício que, conforme analisado no tópico 2.1, só é aplicável aos crimes 

contra a ordem tributária de natureza material. 

 Inicialmente, é válido ressaltar que a presente discussão tem origem no pagamento 

como causa de extinção da punibilidade e que, conforme já ilustrado nos tópicos anteriores, 

este tratamento legal tem como única finalidade alcançar a satisfação do débito tributário, a 

partir de um benefício legal fornecido ao agente dos crimes tributários.  

Com efeito, apesar de se compartilhar das críticas feitas à política criminal que erigiu 

o pagamento como causa extintiva da punibilidade, não há diferença substancial entre o 

pagamento propriamente dito e as demais formas de extinção satisfativa do crédito a 

corroborar o tratamento normativo distinto. Há, na realidade, similitude fática no que se refere 

à arrecadação fazendária. 

 Assim, por um lado, a interpretação puramente literal do termo “pagamento” é 

demasiadamente restrita, pois o Fisco terá o seu direito de crédito satisfeito também na 

hipótese de compensação, dação em pagamento de bem imóvel, transação, conversão do 

depósito em renda, no pagamento antecipado com homologação do lançamento e na 

consignação em pagamento.  

Por outro lado, ampliar a aplicação desse regramento legal a todas as causas de 

extinção do crédito tributário é desvirtuar a finalidade pela qual foi editada a norma, visto que 

nem em todas elas o Estado terá satisfeito o seu direito de crédito. Além disso, considerando a 

relevância dos bens jurídicos tutelados pelos crimes tributários e o fato de que já há a sua 

distorção pela política criminal arrecadatória, entende-se que a expansão do alcance do 

tratamento normativo também às hipóteses em que o crédito é extinto, mas a pretensão 

arrecadatória não é satisfeita, fragiliza, ainda mais, a razão de ser da tutela penal sobre a 

ordem tributária, bem como a sua eficácia. 

Nesse ponto, é imprescindível rememorar que a criminalização do ilícito tributário não 

decorre simplesmente do inadimplemento de um tributo, mas da prática de fraude ou de 

apropriação do valor já descontado em desfavor da Administração Fazendária. 
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Por isso, a relação estabelecida entre os tipos penais tributários e a extinção do 

respectivo crédito, na seara tributária, não demandam tratamento absolutamente idêntico. 

 

3.4.2 Demais Causas de Extinção da Punibilidade do Art. 156 do CTN 

 

 A partir do posicionamento adotado acima, opta-se por fazer uma análise separada das 

demais modalidades de extinção do crédito tributário previstas no art. 156 do CTN. 

 

3.4.2.1 Compensação 

  

A compensação corresponde à modalidade de extinção do crédito tributário na qual 

ambos os sujeitos são devedores e credores, concomitantemente. Trata-se de modalidade 

indireta de extinção do crédito tributário, uma vez que necessita de lei autorizativa, e que 

pode alcançar qualquer espécie de tributo. 

Em regra, aplica-se o disposto no art. 170 do CTN.112 A partir desse dispositivo, a 

compensação somente pode abarcar créditos tributários líquidos e certos, sejam eles vencidos 

ou vincendos, sendo necessária a autorização prévia da autoridade fazendária e a verificação 

anterior do quantum pela autoridade fiscal. Além disso, o art. 170-A do CTN veda que a 

compensação seja realizada pelo aproveitamento de tributo pago, mas que esteja sendo 

discutido judicialmente, sem que tenha havido o trânsito em julgado.113  

Na prática, sendo o indébito tributário confirmado em sentença declaratória 

transitada em julgado, cabe ao sujeito passivo escolher se receberá a restituição em precatório 

ou em compensação, à luz da Súmula n. 461 do STJ.114 

Diante do exposto, é certo que a compensação é uma causa de extinção do crédito 

tributário que satisfaz o direito creditício da Administração Pública Fazendária, assim como é 

o pagamento. Ademais, a exigência de lei autorizativa confere maior legitimidade ao seu 

caráter satisfativo. Por conseguinte, a compensação é causa de extinção do crédito tributário 

apta a extinguir a punibilidade dos crimes contra a ordem tributária, por meio de interpretação 

                                                
112Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir 

à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, 
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. 

113  STJ, AgRg no REsp 1240038/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
08/04/2014, DJe 02/05/2014. 

114 Súmula n. 461-STJ. O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o 
indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.  
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extensiva do termo “pagamento”. 

 

3.4.2.2 Transação 

 

Disciplinada no art. 171 do CTN, a transação é uma modalidade indireta de extinção 

do crédito tributário na qual há um acordo com concessões recíprocas, estabelecendo o fim do 

litígio. Por ser uma modalidade indireta, é necessária lei autorizativa, na qual indicar-se-á a 

autoridade competente para realizá-la e explicitar-se-á quais as concessões que serão 

possíveis de serem ofertadas.  

Trata-se, portanto, de modalidade satisfativa de extinção do crédito tributário. 

Eventuais reduções do valor final do crédito tributário, incluindo o de seus acessórios, tem, 

como base, a lei autorizativa e, por isso, não retira a possibilidade de se equiparar ao 

pagamento para fins de extinção da punibilidade nos crimes tributários.  

 

3.4.2.3 Remissão 

 

A remissão, prevista no art. 172 do CTN, é uma modalidade indireta de extinção do 

crédito tributário na qual há o perdão da dívida pelo Fisco. Para que o contribuinte-devedor 

seja remitido, mostra-se imprescindível que haja, não só lei autorizativa emanada pelo ente 

federativo com competência para instituir o tributo, mas que esteja preenchida alguma das 

razões elencadas nos seguintes incisos: 

 
 

Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho 
fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo: I - à 
situação econômica do sujeito passivo; II - ao erro ou ignorância escusáveis do 
sujeito passivo, quanto a matéria de fato; III - à diminuta importância do crédito 
tributário; IV - a considerações de equidade, em relação com as características 
pessoais ou materiais do caso; V - a condições peculiares a determinada região do 
território da entidade tributante. 

 
 

Em relação aos crimes contra a ordem tributária, é necessário destacar que, na 

remissão, apesar de haver a extinção do crédito tributário, não há a satisfação do direito 

creditício do Fisco. Destarte, estender à remissão a qualidade de causa de extinção da 

punibilidade seria condicionar a persecução penal, após a definitiva constituição do crédito 

tributário, a um comportamento da autoridade fazendária, que nada tem a ver com a 

voluntariedade do agente em adimplir com o seu débito. 
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Ademais, os motivos legais elencados acima que dão ensejo à remissão não se 

adequam à extinção da punibilidade pelo pagamento.  

Exemplificando, a diminuta importância do crédito tributário pode ser considerada, 

na verdade, como causa de atipicidade material, por aplicação do princípio da insignificância. 

Inclusive, os Tribunais Superiores, na aplicação da bagatela própria aos crimes contra a 

ordem tributária, têm levado em consideração as disposições fazendárias sobre a importância 

dos respectivos créditos.115  

A situação econômica do sujeito passivo, por sua vez, mais se assemelha à 

inexigibilidade de conduta diversa ou ao estado de necessidade.116 Ademais, é situação que 

será considerada na fixação da pena base e da multa. Ainda, erro ou ignorância escusáveis do 

sujeito passivo, quanto à matéria de fato, aproxima-se do erro de tipo essencial, a depender do 

caso concreto. 

 

3.4.2.4 Decadência Tributária 

 

Prevista no art. 173 do CTN, a decadência é uma modalidade direta de extinção do 

crédito tributário instituída com base no valor da segurança jurídica. Nela, em razão do 

decurso do tempo e da sua inércia, o Fisco perde o direito de proceder ao lançamento e de 

constituir o crédito tributário.117 Assim, apesar de ter surgido a obrigação tributária, esta não 

poderá ser exigida do seu sujeito passivo, pois carece de liquidez e de certeza. 

Em artigo específico sobre o tema, Aldo de Paula Junior e Heloisa Estellita afirmam 

                                                
115 STF, HC 107041, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/09/2011, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 06-10-2011 PUBLIC 07-10-2011; STF, HC 100004, Relator(a):  Min. 
ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-
2009 EMENT VOL-02384-03 PP-00574 RTJ VOL-00217-01 PP-00420 RIOBTP v. 21, n. 247, 2010, p. 161-
166; STJ, REsp 1112748/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, 
DJe 13/10/2009; STJ, REsp 1393317/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, 
julgado em 12/11/2014, DJe 02/12/2014. 

116 STJ, AgRg no REsp 1264697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
17/12/2015, DJe 02/02/2016; STF, HC 113418, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 
24/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 16-10-2013 PUBLIC 17-10-2013. 

117 O prazo de decadência tributária é quinquenal. A regra geral, prevista no inciso I do art. 173 do CTN, dispõe 
que a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício financeiro subsequente [leia-se, 
do ano seguinte] àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Essa regra é aplicável aos tributos 
cujo lançamento se opera de ofício, por declaração ou por homologação, quando, neste último caso, não há o 
pagamento antecipado ou quando não há sequer a declaração do débito. Por outro lado, a regra especial 
prevista no art. 150, § 4º, do CTN, é destinada aos tributos lançados por homologação, quando há pagamento 
antecipado. Nessa hipótese, o prazo decadencial de 5 anos e contado do fato gerador, salvo se a lei fixar outro 
prazo para a homologação, ou se houver prova de dolo, fraude ou simulação. Ainda em relação ao termo 
inicial, o parágrafo único do art. 173, do CTN, prevê que, caso haja uma medida preparatória de lançamento, o 
prazo de cinco anos será contado a partir de sua notificação ao contribuinte. 
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que o lançamento é o único ato administrativo capaz de afirmar a existência do crédito 

tributário e que a decadência provoca a sua nulidade desde o início, inviabilizando, inclusive, 

um novo lançamento.118  

Posteriormente, concluem que a decadência do crédito tributário acarreta a “perda da 

justa causa para a propositura da ação penal ou para condenação do agente pela ausência de 

um de seus elementos constitutivos, o tributo”.119 

Para chegar-se a essa conclusão, deve-se considerar que a punibilidade dos crimes 

materiais contra a ordem tributária está condicionada à constituição definitiva do crédito 

tributário, por força da Súmula Vinculante n. 24, e que, no caso de decadência tributária, ao 

contrário do pagamento, não há crédito tributário, nem há sua constituição definitiva. 

Por conseguinte, a decadência tributária não provoca a extinção da punibilidade dos 

delitos tributários materiais, pois o fato típico, ilícito e culpável sequer se tornou punível, aos 

olhos do direito penal. Na realidade, quando há a decadência tributária, o Estado carece, ab 

initio, da condição objetiva de punibilidade e de justa causa necessárias para iniciar a 

persecução penal, de modo que não será possível iniciar a persecução penal e, caso esta já 

tenha sido iniciada indevidamente, deverá ser extinta. 

 

3.4.2.5 Prescrição Tributária 

 

Disciplinada no art. 174 do CTN, a prescrição tributária é modalidade direta de 

extinção do crédito tributário na qual, em razão do decurso do tempo e da inércia do Poder 

Público, há a perda do direito subjetivo de ajuizar a ação de execução fiscal.120  

                                                
118 PAULO JUNIOR, Aldo de; ESTELLITA, Heloisa. Efeitos da decadência do crédito nos crimes contra a 

ordem tributária, p. 22-23. In: PEIXOTO, Marcelo Magalhães; ELALI, André; SANTÁNNA, Carlos Soares 
(Coord.). Direito penal tributário. São Paulo: MP Editora, 2005. 

119 PAULO JUNIOR; ESTELLITA. Ibid. No mesmo sentido: CARVALHO, Aurora Tomazini de. Decadência e 
prescrição do direito tributário como causas de extinção da punibilidade penal, p. 332-333. In: CARVALHO, 
Aurora Tomazini de (Org.). Decadência e prescrição em direito tributário, São Paulo: MP Editora, 2007; 
DELMANTO, Fábio Machado de Almeida; KNOPFELMACHER, Marcelo. Legislador esqueceu da extinção 
do crédito tributário. Revista Consultor Jurídico, São Paulo: 2007. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2007-set-09/legislador_esqueceu_extincao_credito_tributario>. Acesso em: 09 de 
nov. de 2017. 

120 O prazo prescricional também é de cinco anos, cujo termo inicial é a constituição definitiva do crédito 
tributário para o direito tributário, existindo intensa discussão sobre o assunto, que foi abordada no Tópico 1.4 
da presente obra. Nos precedentes mais atuais, o STJ tem afirmado que a notificação do contribuinte acerca do 
lançamento é apta a caracterizar a constituição definitiva do crédito tributário, caso não haja nenhuma causa 
de suspensão da exigibilidade do crédito ou interrupção da prescrição. Em agosto de 2016, o STJ, em recurso 
repetitivo, fixou a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA é apta a constituir 
definitivamente o crédito tributário e que o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao do vencimento da 
obrigação (STJ, AgRg no REsp 1168514/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe 08/06/2011; STJ, AgRg no REsp 1495435/SC, Rel. Ministro 
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Distintamente da decadência, na prescrição tributária, o crédito já foi definitivamente 

constituído, mas é posteriormente extinto por conta da inércia do Fisco em promover a 

cobrança judicial do débito tributário. Tal cenário é, sob o ponto de vista criminal, 

desvantajoso para o réu, pois autoriza a persecução penal e inibe que haja o pagamento 

integral do débito. 

A legislação penal tributária italiana, no art. 14, do Decreto Legislativo n. 74, de 10 

de março de 2000, permite que o acusado, no caso de prescrição tributária do débito e em 

momento anterior à declaração de abertura da fase de dibattimento em primeira instância, 

pague uma quantia que seja considerada justa, como forma de reparar a violação ao interesse 

público tutelado pelas normas ofendidas, e que tenha a pena diminuída até a metade.121 

A legislação penal tributária do Brasil não possui previsão semelhante. No entanto, 

não há como equiparar a prescrição tributária com o pagamento do débito, para fins de 

extinção da punibilidade, pois, não obstante o pagamento e a prescrição tributária possuam a 

mesma natureza jurídica no direito tributário, o pressuposto fático que lhes deu origem e as 

consequências patrimoniais que deles decorrem são distintos. Naquele, há o comportamento 

do sujeito passivo, isolada ou conjuntamente com a Administração Fazendária, e a 

consequente satisfação do débito. Nessa, há apenas a inércia do Fisco, após o lançamento 

definitivo, e não há a satisfação do crédito tributário. 

Apesar de o Direito Penal Tributário ser marcado pela constante interseção entre 

esses diferentes ramos do direito, há momentos em que é necessário garantir a independência 

das esferas. Aceitar que a prescrição tributária acarrete a extinção da punibilidade do 

respectivo crime fiscal corresponde a condicionar, na prática, a ação penal à atuação positiva 

                                                
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015; STJ, REsp 
1320825/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 
17/08/2016). 

121Art. 14.  Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito 
tributario 1.  Se i debiti indicati nell'articolo 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l'imputato di 
taluno dei delitti previsti dal presente decreto può chiedere di essere ammesso a pagare, prima della 
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa 
riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata. 2.  La somma, commisurata 
alla gravità dell'offesa, non può essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma 
dell'articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato. 3.  Il giudice, sentito il 
pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni 
per il pagamento (39). 4.  Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e non si 
applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12. Si osserva la disposizione prevista dal comma 3 
dell'articolo 13. 5.  Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita. (39) Con D.M. 
13 giugno 2000 sono state definite le modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari 
previsti dal presente comma (ITÁLIA. Decreto Legislativo n. 74, de 10 de março de 2000. Nova disciplina dos 
crimes contra a ordem tributária sobre a renda e o seu valor agregado, nos termos do art. 9o, da Lei n. 205, de 
25 de junho de 1999. Disponível em: <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00074dl.htm> Acesso em: 
14 de nov. de 2017). 
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do Fisco na seara tributária. Isso porque, caso assim fosse, a atuação negligente do Fisco, 

deixando consumar o prazo prescricional, impossibilitaria a persecução criminal, 

independentemente da atuação criminal do Ministério Público e até mesmo do 

comportamento do agente do crime contra a ordem tributária. 

Compartilhando desse entendimento, Aurora Tomazini de Carvalho assevera que: 

 
 

Nos casos de prescrição, a obrigação tributária (elemento do tipo) existe devido à 
sua pontual formalização e é extinta, posteriormente, não por um fato satisfativo do 
contribuinte perante o fisco, mas pela inércia deste na sua execução [...]. Para 
melhor esclarecer, citamos o exemplo do fato-crime do furto, que não se torna 
atípico pela perda do objeto furtado.122 

 
 
Por fim, é válido ressaltar que tem sido crescente o posicionamento doutrinário123 e 

jurisprudencial, no sentido de que, em virtude de expressa previsão no art. 156, V, do CTN, a 

prescrição tributária alcança, não só a pretensão, como também o próprio crédito tributário, 

promovendo a sua extinção. Nessa linha de raciocínio, havendo a prescrição do crédito 

tributário, este deixa de existir e, consequentemente, o pagamento realizado deverá ser objeto 

de restituição. Esse entendimento é adotado pela 2ª Turma do STJ, em determinados 

julgados.124 

 Isso, contudo, não autoriza que a prescrição tributária acarrete a extinção da 

punibilidade do crime fiscal. A uma, porque a extinção do crédito tributário não implica 

necessariamente a extinção do crime contra a ordem tributária, considerando que a legislação 

de referência consagrou a extinção da punibilidade quando o agente infrator promover a 

satisfação do débito, por meio do pagamento, e não quando o débito seja extinto, por qualquer 

das hipóteses previstas no art. 156 do CTN. A duas, porque a tipificação dos crimes contra a 

ordem tributária decorre da prática de fraude para suprimir ou reduzir o valor do tributo pago, 

e não do mero inadimplemento. Há um bem jurídico de natureza supraindividual a ser 

tutelado que suplanta a inviabilização do adimplemento da dívida tributário.  

 

                                                
122 CARVALHO, Aurora Tomazini de. Decadência e prescrição do direito tributário como causas de extinção da 

punibilidade penal, p. 333. In: CARVALHO, Aurora Tomazini de (Org.). Decadência e prescrição em direito 
tributário, São Paulo: MP Editora, 2007. 

123 HARADA, Kiyoshi; FILHO, Leonardo Musumecci; POLIDO, Gustavo Moreno. Crimes contra a ordem 
tributária. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015, p. 54. 

124 STJ, REsp 1335609/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
16/08/2012, DJe 22/08/2012; STJ, REsp 646.328/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009. 



 53 

3.4.2.6 Conversão de Depósito em Renda 

 

Havendo processo administrativo ou judicial de natureza fiscal em curso, autoriza-se 

que o devedor promova o depósito [necessariamente] integral do débito tributário discutido, 

para que seja suspensa a sua exigibilidade, na forma do art. 151, II, do CTN. Ao final, se 

houver decisão favorável à Fazenda Pública, o depósito integral é convertido em renda, 

extinguindo-se o crédito tributário, na forma do art. 156, VI, do CTN. 

Diante da sua natureza satisfativa, a conversão de depósito em renda extingue a 

punibilidade nos crimes contra a ordem tributária, por meio de interpretação extensiva do 

termo “pagamento”. 

 

3.4.2.7 Pagamento Antecipado e Homologação do Lançamento 

 

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o sujeito passivo recolhe as 

informações necessárias e realiza o pagamento do tributo de modo antecipado, isto é, sem que 

tenha ocorrido o lançamento pela autoridade administrativa. Esse pagamento, que é realizado 

com base na mensuração do próprio particular, deverá ser homologado pela Administração 

Tributária, a qual possui o prazo de cinco anos para fazê-lo, ou para rejeitar o pagamento já 

realizado e proceder ao lançamento de ofício de eventual incorreção.  

Passado o prazo de cinco anos, contado da ocorrência do fato gerador, sem que haja 

pronunciamento da Fazenda, há homologação tácita e decadência do direito de o Fisco exigir, 

por meio de lançamento de ofício, o resíduo tributário.  

Desse modo, somente quando há a homologação, seja expressa, seja tácita pelo 

decurso do prazo decadencial de 5 anos, a partir do fato gerador, o pagamento antecipado 

extingue o crédito tributário, na forma do art. 156, VII, do CTN. 

Tendo em vista que a homologação do lançamento, no caso de pagamento 

antecipado, satisfaz o direito de crédito do Fisco do mesmo modo que o pagamento 

propriamente dito, aquela causa de extinção do crédito tributário também extingue a 

punibilidade nos crimes contra a ordem tributária. 

 

3.4.2.8 Consignação em Pagamento Julgada Procedente 

 

A consignação em pagamento julgada procedente também promove, ao seu término, 
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a extinção do crédito tributário. Trata-se de hipótese prevista no art. 156, VIII, do CTN, em 

que o sujeito passivo ajuíza ação consignatória, efetuando o depósito judicial do valor devido, 

a qual, julgada procedente, promove a extinção do crédito, a partir da sua satisfação perante a 

Fazenda Pública. 

Nesse ponto, é válido ressaltar que a ação consignatória somente pode ser ajuizada 

com fundamento nas hipóteses dos incisos do art. 164 do CTN.125 Ademais, a ação só pode 

abranger os créditos os quais o consignante pretende pagar. Julgada procedente, o depósito 

realizado é convertido em renda. 

Dessa forma, é certo que a consignação em pagamento julgada procedente é causa de 

extinção do crédito tributário de índole satisfativa e, em razão disso, promove a extinção da 

punibilidade nos crimes tributários, por meio de interpretação extensiva do termo 

“pagamento”. 

 

3.4.2.9 Decisão Administrativa Irreformável 

 

A decisão da própria Administração Pública, quando insuscetível de reforma na via 

administrativa e favorável ao contribuinte, tem o condão de extinguir o crédito tributário 

anteriormente constituído, por força do art. 156, IX, do CTN.  

Nessa hipótese, não há constituição definitiva do crédito tributário, para fins penais, 

pois o processo administrativo fiscal é finalizado com uma decisão que é contrária à sua 

constituição.  

Desse modo, nem se cogita que a decisão administrativa irreformável é uma causa de 

extinção da punibilidade, apesar de inviabilizar a persecução criminal dos crimes materiais 

contra a ordem tributária, pois, conforme demonstrado nos capítulos anteriores, a constituição 

definitiva, nos termos da Súmula Vinculante n. 24, é condição objetiva de punibilidade e justa 

causa nos crimes materiais contra a ordem tributária e, se não atendida, o fato sequer será 

punível e haverá ausência de justa causa para a instauração da ação penal. 

 

                                                
125 Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos   

casos: I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou 
ao cumprimento de obrigação acessória; II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências 
administrativas sem fundamento legal; III - de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, 
de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador. § 1º A consignação só pode versar sobre o crédito que o 
consignante se propõe pagar. § 2º Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a 
importância consignada é convertida em renda; julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, 
cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
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3.4.2.10 Decisão Judicial Transitada em Julgado 

 

A decisão judicial transitada em julgado, quando favorável ao contribuinte, também 

tem o condão de extinguir o crédito tributário, por força do art. 156, X, do CTN. Conforme 

ensina Hugo de Brito Machado, essa decisão pode reconhecer que o crédito tributário foi 

constituído sem que existisse obrigação tributária que lhe desse suporte ou que o lançamento 

foi realizado com irregularidade. 

De um modo ou de outro, essa modalidade extintiva do crédito não tem índole 

satisfativa, mas anulatória. Declarando-se a invalidade do lançamento tributário ou a 

inexistência de obrigação tributária a lhe dar suporte, há a supressão de seus efeitos, dentre 

eles, o de constituir o crédito objeto da ação penal. Haverá ausência de justa causa para a 

persecução criminal e de condição objetiva de punibilidade, e não a extinção da punibilidade. 

 

3.4.2.11 Dação em Pagamento de Bem Imóvel 

  

A dação em pagamento de bens imóveis tornou-se causa extintiva do crédito 

tributário, a partir da Lei Complementar n. 104/2001, que a incluiu no rol do art. 156 do CTN. 

É modalidade indireta, que depende de lei autorizativa. 

Trata-se de procedimento administrativo que se encerra com a entrega voluntária de 

um bem imóvel pelo contribuinte-devedor, com a finalidade de quitar o débito existente, e que 

encontra respaldo, inclusive, no art. 3o do CTN126, quando afirma que o tributo se traduz em 

prestação “em pecúnia ou em cujo valor nessa se possa exprimir”.  

Assim, a dação em pagamento de bem imóvel promove a satisfação do crédito 

tributário perante o Fisco e, por conseguinte, pode extinguir a punibilidade nos crimes contra 

a ordem tributária. O fato de que a satisfação irá ser concretizada pela entrega de um bem 

imóvel, e não por meio de moeda corrente, não é robusto o suficiente para sustentar 

tratamento distinto entre o pagamento propriamente dito e a dação em pagamento de bem 

imóvel, sobretudo quando esta só pode ocorrer quando há autorização legislativa. 

CONCLUSÃO 

 

Ao longo do presente trabalho, desenvolveu-se os contornos basilares do Direito 

                                                
126 Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que 

não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada. 
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Penal Tributário, buscando, a cada momento, fazer a conexão necessária entre os conceitos e 

os institutos do direito tributário e do direito penal.   

Iniciou-se com a abordagem dos principais tópicos referentes à teoria geral dos 

crimes tributários. Nesse ponto, merece destaque o teor da Súmula Vinculante n. 24 do STF, 

que elencou, para fins penais, o lançamento definitivo do crédito, isto é, o exaurimento do 

processo administrativo fiscal, como condição objetiva de punibilidade e justa causa nos 

crimes materiais contra a ordem tributária. Enquanto, no direito tributário, os termos 

“lançamento” e “constituição definitiva do crédito tributário” são alvo de polêmica, nos 

crimes contra a ordem tributária, resumem-se ao esgotamento da instância administrativa. 

Em seguida, viu-se que a definição do bem jurídico tutelado pelos crimes contra a 

ordem tributária é equívoca, dividindo-se em dois modelos principais. O modelo 

patrimonialista prega que o bem jurídico é apenas o patrimônio dinâmico do Estado. Já o 

modelo funcionalista, apesar de não negar a proteção ao erário, elenca, a depender do autor, 

outros bens jurídicos que são objetos de tutela. Aderiu-se, no presente trabalho, à tese da 

pluriofensividade dos crimes tributários, considerando-se, sobretudo, a função social 

desempenhada pela tributação no Estado Democrático e Social de Direito. 

Além disso, demonstrou-se, a partir do seu desenvolvimento histórico, que a política 

criminal da extinção da punibilidade pelo pagamento foi objeto de indiscriminada expansão, 

principalmente a partir da subtração do termo final para a produção de seu principal efeito. 

Por conseguinte, a doutrina não a poupou de severas críticas, como a violação à 

proporcionalidade, em razão da proteção deficiente, bem como a ofensa aos princípios da 

isonomia e da livre concorrência. Trata-se de mais um exemplo de tratamento legal mais 

benéfico aos crimes de colarinho branco. 

No que se refere à extinção do crédito tributário como causa de extinção da 

punibilidade, analisou-se o posicionamento tanto da doutrina, como da jurisprudência. Em 

linhas gerais, há, na doutrina, um posicionamento ampliativo e um posicionamento restritivo, 

assim como um intermediário. Na jurisprudência, o STJ tem precedentes no sentido de que a 

decadência tributária configura ausência de justa causa para a ação penal, enquanto a 

prescrição tributária em nada influencia a persecução criminal. 

Adotou-se o entendimento de que somente as causas extintivas do crédito tributário 

que satisfaçam a pretensão arrecadatória do Fisco autorizam a extinção da punibilidade, a 

partir da interpretação extensiva do termo “pagamento”. Isso porque, apesar das elogiáveis 

críticas à supracitada política criminal, a ratio legis das normas legais sobre o pagamento nos 

delitos tributários é a de promover a arrecadação da dívida fiscal, inexistindo diferença 
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substancial a corroborar tratamento distinto entre o pagamento propriamente dito e as 

referidas causas de extinção do crédito. 

Em relação às demais causas, o tratamento varia caso a caso.  

Na decadência tributária, na decisão administrativa irreformável e na decisão judicial 

transitada em julgado favorável ao contribuinte, sequer há constituição definitiva do crédito 

tributário, para fins penais, fator que inibe a persecução criminal dos crimes tributários de 

natureza material, por ausência de justa causa e de condição objetiva de punibilidade. 

Já na remissão, os motivos legais que a autorizam melhor se adaptam a outros 

institutos do direito penal, como a inexigibilidade de conduta diversa, o estado de 

necessidade, a insignificância, entre outros.  

Por fim, a prescrição tributária, à luz do que vem sendo decidido pelo STJ, não 

merece o mesmo tratamento legal do pagamento propriamente dito. Apesar de possuírem a 

mesma natureza jurídica para o direito tributário, os seus pressupostos fáticos e as suas 

consequências são distintos e entender de modo contrário acabaria por condicionar a 

persecução criminal à atuação positiva do Fisco, na seara tributária. 
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