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Resumo: 
Ao aplicar a 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”), a Turma deferiu habeas corpus para determinar, por ausência de 
tipicidade penal, a extinção do procedimento investigatório instaurado para apurar suposta 
prática de crimes de falsidade ideológica e contra a ordem tributária. Na espécie, o 
paciente, domiciliado no Estado de São Paulo, teria obtido o licenciamento de seu veículo 
no Estado do Paraná de modo supostamente fraudulento — indicação de endereço falso 
—, com o fim de pagar menos tributo, haja vista que a alíquota do IPVA seria menor. 
Inicialmente, salientou-se que o STJ reconhecera o prejuízo do habeas lá impetrado, em 
face da concessão, nestes autos, de provimento cautelar. Em seguida, observou-se que a 
operação desencadeada pelas autoridades estaduais paulistas motivara a suscitação de 
diversos conflitos de competência entre órgãos judiciários dos Estados-membros 
referidos, tendo o STJ declarado competente o Poder Judiciário paulista. Aquela Corte 
reconhecera configurada, em contexto idêntico ao dos autos do writ em exame, a 
ocorrência de delito contra a ordem tributária (Lei 8.137/90), em virtude da supressão ou 
redução de tributo, afastada a caracterização do crime de falsidade ideológica (CP, art. 
299). Reputou-se claro que o delito alegadamente praticado seria aquele definido no art. 
1º da Lei 8.137/90, tendo em conta que o crimen falsi teria constituído meio para o 
cometimento do delito-fim, resolvendo-se o conflito aparente de normas pela aplicação do 
postulado da consunção, de tal modo que a vinculação entre a falsidade ideológica e a 
sonegação fiscal permitiria reconhecer, em referido contexto, a preponderância do delito 
contra a ordem tributária. 
 
Ademais, determinou-se que, o reconhecimento da configuração do crime contra a ordem 
tributária, afastada a caracterização do delito de falsidade ideológica, tornaria pertinente a 
invocação, na espécie, da Súmula Vinculante 24. Destacou-se que, enquanto não 
encerrada, na instância fiscal, o respectivo procedimento administrativo, não se mostraria 
possível a instauração da persecução penal nos delitos contra a ordem tributária, tais 
como tipificados no art. 1º da Lei 8.137/90. Esclareceu-se ser juridicamente inviável a 
instauração de persecução penal, mesmo na fase investigatória, enquanto não se 
concluir, perante órgão competente da administração tributária, o procedimento fiscal 
tendente a constituir, de modo definitivo, o crédito tributário. Asseverou-se, por fim, que se 
estaria diante de comportamento desvestido de tipicidade penal, a evidenciar, portanto, a 
impossibilidade jurídica de se adotar, validamente, contra o suposto devedor, qualquer ato 
de persecução penal, seja na fase pré-processual (inquérito policial), seja na fase 
processual (“persecutio criminis in judicio”), pois comportamentos atípicos não 
justificariam a utilização pelo Estado de medidas de repressão criminal. 
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