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A consumação do crime de descaminho ocorreria com a importação ou exportação de 
mercadoria sem o pagamento, no todo ou em parte, do imposto devido por sua entrada ou 
saída, logo, tratar-se-ia de crime formal, a não exigir resultado naturalístico. 
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SEGUNDA TURMA 
 
Pedido de extensão: falsidade ideológica e descaminho - 1 
 
A 2ª Turma denegou dois habeas corpus impetrados — ambos em favor dos mesmos 
pacientes — contra acórdãos proferidos em writs diversos no STJ. Nas situações dos 
autos, eles foram denunciados, com outros réus, em várias ações penais resultantes de 
uma operação policial. Num dos habeas, o STJ concedera a ordem para trancar, no que 
tange ao delito de falsidade ideológica (CP, art. 299), uma ação penal, cuja denúncia fora 
recebida também quanto ao crime de descaminho, estendendo a decisão aos demais co-
réus. No outro, aquela Corte determinara, quanto aos pacientes, o trancamento da 
mesma ação sobre o crime de descaminho (CP, art. 334). Inicialmente, observou-se que 
os casos não seriam exatamente iguais, apesar da proximidade das matérias. Em 
seguida, acrescentou-se que, no HC 104314/PR, pleiteara-se a extensão dos efeitos da 
decisão favorável aos pacientes para trancar as demais ações em trâmite que também 
tratassem de acusação relativamente aos delitos de falsidade ideológica. Já no HC 
100875/PR, requerera-se a extensão para aquelas referentes aos crimes de descaminho. 
Repeliu-se, nos dois habeas corpus, o pedido de extensão dos writs — sob a alegação de 
haver identidade de acusações, de réus e conexão probatória entre os feitos, a reclamar 
julgamento uniforme — formulado com base na interpretação sistemática do art. 580 do 
CPP. Destacou-se que tal dispositivo conferiria, em caráter excepcional, efeito extensivo 
às decisões benéficas com o objetivo de dar efetividade, no plano jurídico, à garantia de 
eq??idade. Explicitou-se que esta diria respeito ao tratamento igualitário aos agentes do 
delito quando houvesse concurso de pessoas, uma vez que o direito penal pátrio teria 
adotado a teoria monista ou unitária, segundo a qual todos aqueles que concorressem 
para a prática do crime sujeitar-se-iam às penas a ele cominadas. Consignou-se que a 
conexão seria o liame que as coisas, pessoas e fatos guardariam entre si; que tal instituto 
estaria ligado às regras de fixação da competência e não encontraria relação com regras 
do julgamento propriamente dito, razão pela qual não importaria necessariamente em 
julgamentos iguais. Além disso, asseverou-se que cada fato imputado aos pacientes, 
apesar da conexão, deveria ser julgado individualmente, de acordo com o livre 



convencimento motivado do magistrado. 
 
Pedido de extensão: falsidade ideológica e descaminho - 2 
 
Com relação ao crime de falsidade ideológica (HC 104314/PR), frisou-se manifestação da 
Procuradoria Geral da República, no sentido de que:  
 
a) o STJ, ao negar o pedido de extensão, concluíra que os fatos referentes às ações 
penais, embora semelhantes, quanto ao modus operandi, seriam diversos daqueles 
discutidos na ação penal cujo trancamento parcial fora determinado;  
 
b) o falsum, nas ações penais que se pretenderia ver trancadas, poderia extrapolar 
totalmente o campo deduzido e até mesmo integrar outra espécie de ilicitude que tivesse 
atingido não só a ordem tributária. Verificou-se, ainda, que — a despeito de a maior parte 
dos processos instaurados imputarem aos pacientes a prática dos delitos contidos nos 
artigos 299 e 334 do CP — em três denúncias a eles se atribuíra somente a primeira 
infração em continuidade delitiva. Inferiu-se, portanto, que as falsificações em tese 
perpetradas não poderiam ser entendidas, em todas as ações penais, apenas como meio 
para a execução do crime de descaminho. Ademais, assentou-se que reconhecer todas 
as imputações de prática do crime de falsidade ideológica, como meio para a execução 
de outros delitos, implicaria antecipação desse juízo, a inviabilizar a atividade do 
Ministério Público de comprovar as imputações. Por fim, não se vislumbrou, na hipótese, 
ausência de justa causa ou flagrante ile galidade demonstrada em inequívoca prova pré-
constituída, a justificar o trancamento da ação penal. 
 
Pedido de extensão: falsidade ideológica e descaminho - 3 
 
No tocante ao HC 100875/PR, entendeu-se que não haveria de prevalecer a posição 
adotada no STJ que, ao decidir o writ referente a uma das ações penais, considerara 
aplicável ao crime de descaminho o mesmo tratamento dado aos delitos mencionados no 
art. 1º da Lei 8.137/90. Reputou-se que o descaminho não deveria ter o tratamento 
aplicado aos crimes contra a ordem tributária. Desse modo, seria desnecessário o 
encerramento do processo administrativo fiscal para o desencadeamento da ação penal. 
Enfatizou-se que a consumação do crime em comento ocorreria com a importação ou 
exportação de mercadoria sem o pagamento, no todo ou em parte, do imposto devido por 
sua entrada ou saída, logo, tratar-se-ia de crime formal, a não exigir resultado natur 
alístico. Afirmou-se, entretanto, não ser possível a reforma do mencionado acórdão do 
STJ, inclusive, já transitado em julgado. A respeito do argumento de que seria aplicável às 
demais ações a solução jurídica determinada por essa Corte, naquele writ, tendo em 
conta a conexão entre elas, reportou-se ao que decidido na presente assentada. 
Salientou-se a conexão entre as ações em virtude do concurso de crimes. Por fim, não se 
conheceu do pleito de extensão dos efeitos do habeas corpus no STJ aos co-réus na 
ação penal trancada, o qual apresentado mediante petição no HC 100875/PR. No ponto, 
consignou-se não ser possível apreciar o pedido sob pena de supressão de instância. O 
Min. Ayres Britto registrou, ainda, que para chegar à conclusão de haver uma rigorosa 
identidade de situação no plano fático-processual seria necessário amplo revolvimento de 
fatos e provas, inadmissível na via eleita. 
  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


