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Título: 
STJ - Movimentação Financeira Incompatível (MFI) - Lei nº 9.430/96, art. 42. 
 
Subtítulo: 
Crime contra a Ordem Tributária - art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90 
 
Resumo: 
Lançamento de ofício em razão da existência de depósitos bancários não 
contabilizados que traduzem omissão de receita (por presunção legal) 
 
Descrição: 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CRIME 
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INCISO I, DA LEI 8.137/90 c/c ART. 
69 DO CPB). OMISSÃO DE RENDIMENTOS CONSISTENTES EM 
DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTABILIZADOS NA DECLARAÇÃO DE 
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO 
PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO EVIDENCIADA. RECORRENTES QUE 
SÃO OS ÚNICOS SÓCIOS-GERENTES COM PODERES DE GESTÃO E 
ADMINISTRAÇÃO. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 
DO CPP E POSSIBILITA O AMPLO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. 
PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.  RECURSO 
DESPROVIDO. 
 
1. É certo que a peça denunciatória tem de trazer no seu próprio contexto os 
elementos que demonstram a certeza da acusação e a seriedade da 
imputação, não se admitindo expressões genéricas, abstratas ou meramente 
opinativas, o que induz a sua peremptória inaceitabilidade; porém, neste caso, 
ao contrário do que afirma o recurso, a denúncia atende aos requisitos 
elencados no art. 41 do CPP, pois contém a exposição clara dos fatos tidos 
como delituosos, a qualificação dos acusados e a classificação do crime, de 
maneira a permitir a articulação defensiva, satisfazendo a exigência da 
imputação objetiva. 
 
2. O trancamento da Ação Penal por inépcia da denúncia só pode ser acolhido 
quando sua deficiência impedir a compreensão da acusação e, 
consequentemente, a defesa dos réus, o que não se verifica na hipótese dos 
autos, pois a inicial contém a exposição clara dos fatos tidos como delituosos, 
salientando que, instados pela Receita a comprovar a origem dos depósitos em 
conta corrente da empresa, os acusados nada fizeram, tendo sido autuados e 
inscritos na dívida ativa. 
 
3. Não é inepta a denúncia que, em crimes societários ou de autoria coletiva, 
descreve satisfatoriamente a conduta imputada ao denunciado, permitindo-lhe 
o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes do STJ. 
 
4. Nada obstante o entendimento, a generalidade da acusação deverá de ser 
superada durante a instrução processual, com a imputação e comprovação 
objetiva das condutas pessoais (individualizadas), sem o que não se legitima a 



aplicação de qualquer sanção. 
 
5. Parecer do  MPF pelo desprovimento do recurso. 
 
6. Recurso desprovido. 
(STJ. RHC 25844 / SP. Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. T5. 
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