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Subtítulo: 
QUADRILHA - O tipo do artigo 288 do Código Penal é autônomo, prescindindo quer do 
crime posterior, quer, com maior razão, do anterior. 
 
Resumo: 
CRIME FISCAL - FRAUDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO  - PRESCINDIBILIDADE. 
Versando a imputação a prática de fraude, mediante constituição de empresas de 
fachada, para fugir-se às obrigações fiscais, mostra-se dispensável aguardar-se desfecho 
de processo administrativo. 
 
Descrição: 
HC nº 95.086-8 SP - CRIME FISCAL - FRAUDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO  - 
PRESCINDIBILIDADE 
 
Descabe realmente, ante as peculiaridades da espécie, acolher o entendimento sobre a 
necessidade de aguardar-se, para implemento da persecução criminal, desfecho de 
processo administrativo. Está-se diante de quadro a revelar imputação de fraude 
mediante a constituição de empresas fictícias que, não possuindo patrimônio, não teriam 
como suportar os efeitos de execução fiscal, ficando frustrada a atividade desenvolvida 
pela Fazenda em prol da coisa pública. 
 
Sob o ângulo do crime de quadrilha, atenho-me ao que previsto no artigo 288 do Código 
Penal, nele não vislumbrando requisito implícito para vir o Ministério Público a denunciar 
aqueles que se reuniram objetivando prática delituosa. Mostra-se suficiente a existência 
de associação de mais de três pessoas para o fim de cometer crimes, tratando-se de 
tipologia autônoma. Vale dizer que é dispensável a  ocorrência da prática criminosa, sob 
pena de, então, exigir-se, para atração do preceito, que, antes, defina-se a culpa 
considerado o que se aponta com crime antecedente e, diria mesmo, posterior à 
associação. 
 
Já agora, com a decisão do Superior Tribunal de Justiça (HC nº 88.590-RJ) e a 
manifestação da Procuradoria Geral da República, surge robustecido o convencimento 
retratado no ato mediante o qual deixei de acolher o pedido de concessão de medida 
acauteladora. Indefiro a ordem. 
 
Decisão: A Turma indeferiu o pedido de habeas corpus. Unânime. Ausente, 
justificadamente, o Ministro Menezes Direito. 1ª Turma, 04.08.2009. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


