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Resumo: 
 
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 - Súmula Vinculante 24. 
HC 97118/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 23.3.2010. (HC-97118)  
 
Descrição: 
Os delitos previstos no art. 1º da Lei 8.137/90 são de natureza material, exigindo para sua 
tipificação a constituição definitiva do crédito tributário para o desencadeamento da ação 
penal. Tendo em conta essa orientação, a Turma deferiu habeas corpus para reconhecer 
a nulidade de ação penal instaurada contra acusados pela suposta prática de crimes 
contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1º, III), por vislumbrar, no caso, falta de justa 
causa para o desencadeamento da ação penal. Alegava a impetração que a persecução 
penal iniciara-se antes mesmo de haver qualquer ato de fiscalização, e que o processo 
administrativo tendente a constituir o crédito tributário somente se encerrara pouco antes 
de prolatado acórdão pelo TRF da 3ª Região, em virtude de decisão do Conselho de 
Contribuintes, que negara provimento aos recursos interpostos pela empresa da qual os 
pacientes são sócios. Sustentava, assim, que a materialidade do crime não estaria 
configurada por ocasião do recebimento da denúncia e, em consequência, inexistiria justa 
causa apta a autorizar o desencadeamento da ação penal. Asseverou-se que careceria de 
justa causa qualquer ato investigatório ou persecutório judicial antes do pronunciamento 
definitivo da administração fazendária no tocante ao débito fiscal e responsabilidade do 
contribuinte. Considerou-se que o parquet não teria a faculdade de decidir subjetivamente 
sobre o que seria, numa visão prospectiva, “definitivo” em termos de lançamento 
tributário, autorizando, destarte, o oferecimento da denúncia antes de constituído o crédito 
em favor do Fisco. Ressaltou-se, ademais, que tal entendimento encontrar-se-ia, já por 
ocasião do recebimento da denúncia, pacificado no STF, e consubstanciada na Súmula 
Vinculante 24 (“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.”). 
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Título: 
STF - Súmula Vinculante 24 
 
Subtítulo: 
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. 
 
Resumo: 
Verbete: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, 
inciso I, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=24.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=b
aseSumulasVinculantes 

 
Descrição: 
Súmula Vinculante 24 (PSV 29) 
 
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. 
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Lei n. 8.137/90: 
Art. 1º. 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. 
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Título: 
STF - Trancamento de ação penal por suposto crime tributário porque o débito não estava 
definitivamente constituído 
 
Subtítulo: 
Crime previsto no inciso II, art. 1º, da Lei nº 8.13/90 - HC nº 91725 - SP 
 
Resumo: 
Informação da Receita Federal do Brasil de que ainda não há crédito definitivamente 
constituído contra C.W. e M.V.C.M., acusadas de suposto crime contra a ordem tributária, 
levou a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a determinar, nesta terça-
feira (10/11/2009), o trancamento de ação penal intentada contra ambas com fundamento 
no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.139/90. 
 
Elas eram acusadas de se terem utilizado de conta bancária para operar depósitos e 
movimentações de valores não contabilizados, sobre os quais teria havido sonegação de 
tributos federais. 
 
A Turma, no entanto, acompanhando voto do relator, ministro Eros Grau, que informou ter 
consultado a Receita Federal do Brasil sobre o suposto débito, determinou o trancamento 
da ação penal. A decisão foi tomada no julgamento do Habeas Corpus (HC) 91725. Em 
junho de 2007, o relator havia negado pedido de liminar e, em agosto do mesmo ano, 
também negou seguimento a agravo de instrumento interposto contra essa decisão. 
 
Ao mesmo tempo, o ministro Eros Grau dirigiu pedidos de informação às Delegacias da 
Receita Federal de Piracicaba e Ribeirão Preto, em São Paulo, e ao Primeiro Conselho de 
Contribuintes, em Brasília, a fim de que prestassem informações, que chegaram para 
sustentar a decisão de hoje. 
 
Nela, a Turma se baseou em jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que não 
cabe ação penal por débito tributário, enquanto o débito não for definitivamente 
constituído. 
 
Decisão: A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de habeas corpus, nos termos 
do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, neste julgamento, a Senhora Ministra 
Ellen Gracie e o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Presidiu, este julgamento, o Senhor 
Ministro Celso de Mello. 2ª Turma, 10.11.2009. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


