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Resumo: 
SONEGAÇÃO FISCAL. ABSORÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO. DOCUMENTO 
FALSO. 
 
Trata-se de recurso especial interposto pelo MP que busca a reforma do acórdão 
recorrido para que se determine o prosseguimento da apuração dos delitos previstos nos 
arts. 299 (falsidade ideológica) e 304 (uso de documento falso), ambos do CP. Noticiam 
os autos que o recorrido fez deduções em sua declaração de imposto de renda de 
despesas médico-odontológicas e, quando exigidos os comprovantes do efetivo 
pagamento das referidas despesas, o recorrido utilizou recibos falsos para tentar dar 
aparência de veracidade às informações prestadas ao Fisco, praticando, assim, o delito 
de falsidade ideológica. In casu, foi instaurado inquérito policial contra o recorrido a fim de 
apurar a eventual prática do crime do art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990 (crime contra a ordem 
tributária). No entanto, impetrado habeas corpus em seu favor, a ordem foi concedida 
para determinar o trancamento do inquérito policial, visto que houve o pagamento integral 
do débito tributário. Daí o REsp do MP, discutindo se o crime de sonegação fiscal absorve 
a eventual prática dos crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso. Para a 
Min. Relatora, não há como admitir que a extinção da punibilidade com relação ao crime 
de sonegação fiscal em razão da quitação integral dos débitos tributários atinja os demais 
crimes pelos quais estava sendo investigado o recorrido, visto que não há o nexo de 
dependência entre as condutas delituosas. Pois, conforme consta do próprio acórdão 
recorrido, a falsidade ideológica e o uso de documento falso foram praticados após a 
consumação do crime contra a ordem tributária, no intuito de ocultar o crime praticado, o 
que, em se tratando de condutas diversas, evidencia a autonomia entre os delitos. Diante 
do exposto, a Turma, por maioria, deu provimento ao recurso para cassar a decisão 
recorrida, determinando o prosseguimento do inquérito policial. Precedentes citados: HC 
98.993-MG, DJe 31/8/2009; HC 76.503-MG, DJe 8/2/2010, e HC 103.647-MG, DJe 
4/8/2008. REsp 996.711-PR, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 9/11/2010. 
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