
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Jurisprudência 

 
Título: 
STF - Lançamento Definitivo do CT - Condição Objetiva de Punibilidade (Leading Case) 
 
Subtítulo: 
HC 81611 / DF - DISTRITO FEDERAL - Primeiro Precedente 
 
Resumo: 
Falta justa causa para a ação penal pela prática do crime tipificado no art. 1º da L. 
8137/90 - que é material ou de resultado -, enquanto não haja decisão definitiva do 
processo administrativo de lançamento. 
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Descrição: 
EMENTA:  
I. Crime material contra a ordem tributária (L. 8137/90, art. 1º): lançamento do tributo 
pendente de decisão definitiva do processo administrativo: falta de justa causa para a 
ação penal, suspenso, porém, o curso da prescrição enquanto obstada a sua propositura 
pela falta do lançamento definitivo. 1. Embora não condicionada a denúncia à 
representação da autoridade fiscal (ADInMC 1571), falta justa causa para a ação penal 
pela prática do crime tipificado no art. 1º da L. 8137/90 - que é material ou de resultado -, 
enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo de lançamento, quer se 
considere o lançamento definitivo uma condição objetiva de punibilidade ou um elemento 
normativo de tipo.  
 
2. Por outro lado, admitida por lei a extinção da punibilidade do crime pela satisfação do 
tributo devido, antes do recebimento da denúncia (L. 9249/95, art. 34), princípios e 
garantias constitucionais eminentes não permitem que, pela antecipada propositura da 
ação penal, se subtraia do cidadão os meios que a lei mesma lhe propicia para 
questionar, perante o Fisco, a exatidão do lançamento provisório, ao qual se devesse 
submeter para fugir ao estigma e às agruras de toda sorte do processo criminal.  
 
3. No entanto, enquanto dure, por iniciativa do contribuinte, o processo administrativo 
suspende o curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem tributária que 
dependa do lançamento definitivo. 
 
Decisão: Após os votos dos Senhores Ministros Sepúlveda Pertence, Relator, e Gilmar 
Mendes, concedendo a ordem, pediu vista a Senhora Ministra Ellen Gracie. Falou pelo 
paciente o Professor Paulo José da Costa Júnior. Presidência do Senhor Ministro Marco 
Aurélio. Plenário, 16.10.2002.  
 
Decisão: Após os votos dos Senhores Ministros Sepúlveda Pertence, Relator, e 
Nelson Jobim, deferindo a ordem, e do voto da Senhora Ministra Ellen Gracie, 
indeferindo-a, pediu vista dos autos o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Renovado o 
relatório. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Maurício Corrêa, Presidente. 
Falaram, pelo paciente, o Prof. Paulo José da Costa Júnior e, pelo Ministério Público 
Federal, o Dr. Cláudio Lemos Fonteles, Procurador-Geral da República. Presidência do 
Senhor Ministro Nelson Jobim, Vice-Presidente. Plenário, 22.10.2003. 
 



Decisão: O Tribunal, por maioria, concedeu o habeas corpus, nos termos do voto do 
Relator, vencidos a Senhora Ministra Ellen Gracie e os Senhores Ministros Joaquim 
Barbosa e Carlos Britto, que o indeferiam. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro 
Maurício Corrêa. Plenário, 10.12.2003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


