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Subtítulo: 
Descaminho caracterizado por aquele que expõe à venda, mantém depósito, adquire e 
recebe em benefício próprio, no exercício de atividade comercial, mercadoria de 
procedência estrangeira introduzida clandestinamente no país (artigo 334, parágrafo 1º, 
alíneas “c” e “d” do Código Penal). 
 
Resumo: 
Encerrada ação penal de denunciado por descaminho que quitou o débito tributário 
 
Por unanimidade dos votos, na sessão de terça-feira (24 de maio de 2011), a Primeira 
Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu pedido de Habeas Corpus (HC 
85942) a F.B.S., para o trancamento da ação penal em trâmite na 7ª Vara Criminal da 
Justiça Federal em São Paulo. Ele foi denunciado pela suposta prática de descaminho 
(artigo 334, parágrafo 1º, alíneas “c” e “d” do Código Penal), caracterizado por aquele que 
expõe à venda, mantém depósito, adquire e recebe em benefício próprio, no exercício de 
atividade comercial, mercadoria de procedência estrangeira introduzida clandestinamente 
no país. 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=85942&classe=
HC&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M 
 
Descrição: 
Encerrada ação penal de denunciado por descaminho que quitou o débito tributário 
 
Por unanimidade dos votos, na sessão de terça-feira (24 de maio de 2011), a Primeira 
Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu pedido de Habeas Corpus (HC 
85942) a F.B.S., para o trancamento da ação penal em trâmite na 7ª Vara Criminal da 
Justiça Federal em São Paulo. Ele foi denunciado pela suposta prática de descaminho 
(artigo 334, parágrafo 1º, alíneas “c” e “d” do Código Penal), caracterizado por aquele que 
expõe à venda, mantém depósito, adquire e recebe em benefício próprio, no exercício de 
atividade comercial, mercadoria de procedência estrangeira introduzida clandestinamente 
no país. 
 
Ainda no curso do inquérito policial, a defesa requereu ao juízo da 7ª Vara Criminal a 
extinção da punibilidade, tendo em vista o pagamento dos débitos tributários. Isto porque, 
conforme os advogados, a Lei 9.249/95 é taxativa ao estabelecer em seu artigo 34, caput, 
a extinção da punibilidade da pessoa que promover o pagamento do tributo ou 
contribuição social antes do recebimento da denúncia. 
 
O pedido foi negado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) e no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). A defesa solicitava o trancamento do inquérito alegando a 
aplicabilidade do artigo 34, da Lei 9.249, ao crime de descaminho, para decretar-se 
extinta a punibilidade ante o pagamento de tributo. No entanto, o STJ entendeu que 
apenas poderia ser extinta a punibilidade em relação aos crimes definidos na Lei 8.137/90 
e na Lei 4.729/65, não podendo ser aplicada ao crime de descaminho. 
 
 



No Supremo, a defesa suscitava a extinção da punibilidade conforme uma lei especial que 
prevê um crime específico, com a mesma redação do delito de descaminho, estabelecido 
no Código Penal. 
 
Voto 
Responsável pela matéria, o ministro Luiz Fux manteve a liminar deferida pelo ministro 
Eros Grau, relator anterior do caso e atualmente aposentado. “Eu entendo que assiste 
razão ao impetrante”, avaliou Luiz Fux. Para ele, o artigo 34, da Lei 9.249/95, prevê a 
extinção da punibilidade dos crimes definidos na Lei 8.137/90 e na Lei 4.729/65, “quando 
o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessório, 
antes do recebimento da denúncia”. 
 
Segundo o relator, “os tipos imputados ao paciente na peça acusatória [artigo 334, 
parágrafo 1º, alíneas “c” e “d”, do Código Penal] tem redação definida ainda hoje pela Lei 
4.729/65, que dispõe o mesmo tipo do artigo 334, parágrafo 1º, do CP”. Para ele, 
“consentaneamente ao dispor que o pagamento do tributo antes do recebimento da 
denúncia extingue a punibilidade dos crimes previstos na Lei 4.729/65, a Lei 9.249/95 
acabou por abranger os tipos penais descritos”. 
 
Portanto, o ministro Luiz Fux considerou que o entendimento do TRF-3 e do STJ devem 
ser reformados. Ele explicou que, na época em que foi efetuado o pagamento, a causa de 
extinção da punibilidade prevista no artigo 2º, da Lei 4.729, não estava em vigor, por ter 
sido revogado pela Lei 6.910/80. “No entanto, com o advento da Lei 9.249/95, a causa 
extintiva da punibilidade foi novamente positivada e, tratando-se de norma penal mais 
favorável, impõe-se a sua aplicação na forma do artigo 5º, inciso LV, da Constituição 
Federal”, salientou o relator. 
 
Assim, o ministro concedeu o Habeas Corpus, ao entender que “é nítida a natureza 
tributária do crime de descaminho”. Ele foi seguido pela totalidade dos ministros da 
Primeira Turma, formada pelos ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli 
e Cármen Lúcia Antunes Rocha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


