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“CRIMINAL. ‘HC’. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FORMAÇÃO E 
QUADRILHA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LEI 10.684/03. 
PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME ÚNICO. QUITAÇÃO DA 
DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE 
QUADRILHA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. ILEGALIDADE 
NÃO VERIFICADA. 

IMPROPRIEDADE DO ‘WRIT’. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 

I. Hipótese na qual os pacientes foram denunciados pela suposta prática do 
crime previsto no art. 1º, incisos I, II e IV, da Lei n.º 8.137/90, c/c art. 71 do 
Código Penal, e art. 288 do Estatuto Repressor. 

II. Comprovado o pagamento integral do débito tributário, incide, à hipótese dos 
autos, o § 2º do art. 9º da Lei n.º 10.684/2003, ensejando o trancamento da 
ação penal, eis que extinta a punibilidade. 

III. Precedentes do STF e desta Corte. 

IV. A continuidade delitiva consiste em uma ficção jurídica orientada a punir o 
agente pela prática de um ‘delito único’, se preenchidos os pressupostos legais, 
não obstante tenha cometido, de fato, diversos crimes. Não se trata 
propriamente de um único crime e, sim, de uma pluralidade de delitos, um 
verdadeiro concurso de condutas típicas representadas, no caso em tela, por 
quatro Notificações Fiscais, pois cada uma delas configura, em tese, um crime 
tributário. 

V. O fato de o Código Penal tratar tal hipótese de continuidade delitiva, ou 
crime continuado, como se uma prática criminosa fosse, não afasta a situação 
fática da ocorrência de diversos delitos. 

VI. O crime de quadrilha ou bando é permanente, protraindo-se no tempo 
enquanto perdure a conduta. É também autônomo e independente, bastando, 
para sua configuração, a reunião de três ou mais pessoas que tenham, por 
objetivo, a prática criminosa. 

VII. Independentes, são, também, os delitos eventualmente cometidos pela 
quadrilha, portadores de objeto jurídico diverso do tipo previsto no art. 288 do 
Estatuto Repressor. Da mesma forma, são autônomas as circunstâncias que 
qualificam cada delito, em particular. 

VIII. O trancamento da ação penal no tocante aos crimes tributários, em razão 
da extinção da punibilidade dos pacientes pelo pagamento do tributo, não o 
suposto delito de formação de quadrilha. 

IX. A configuração do delito do art. 288 do Estatuto Punitivo não depende da 
efetiva prática de outros crimes a que a quadrilha se destinava, pois, para que 



se aperfeiçoe, basta tão somente a convergência de vontades relacionadas ao 
cometimento, em tese, de crimes, independentemente do resultado. 

X. A inicial acusatória revela que a atividade supostamente criminosa perdurou 
por quase um ano, havendo, em tese, rotina orientada à execução dos delitos e 
divisão de tarefas entre os denunciados. 

XI. Descrição hábil a afastar a alegação do impetrante no sentido de que 
ocorreu simples negociação entre pessoas jurídicas, tornando descabido o 
pleito de trancamento da ação penal também quanto ao delito de quadrilha, 
pois a exposição dos acontecimentos constantes da inicial se amolda ao tipo 
penal do art. 288 do Estatuto Repressor, havendo descrição de atos cometidos 
pelos réus que, a princípio, demonstram o elo associativo do grupo. 

XII. Maiores incursões a respeito da existência, ou não, de vínculo associativo 
entre os acusados, bem como acerca do fato de que um dos pacientes não         
exercia atividade de gerência, não podem ser efetivadas na via do ‘habeas 
corpus’, diante da necessidade de incursões no conjunto fático-probatório, 
ainda mais se a denúncia menciona expressamente o nome da acusada 
quando relata a divisão de tarefas dos integrantes da suposta quadrilha. 

XIII. Deve ser reformado o acórdão recorrido, determinando-se o trancamento 
da ação penal instaurada contra os pacientes apenas quanto ao crime 
tributário, em virtude da extinção da punibilidade pelo pagamento integral do 
débito. 

XIV. Ordem parcialmente concedida, nos termos do voto do Relator.” 

 

 


