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Pesquisa de Jurisprudência e Anotações – Perseu Gentil Negrão – 16/07/2003 

OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 301 

SONEGAÇÃO FISCAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – SOLUÇÃO – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO 

POLICIAL – INADMISSIBILIDADE 

A ação anulatória de crédito tributário não pode ser considerada condição 

de procedibilidade para o processo crime, em razão da independência das 

esferas cível e criminal.  

(D.O.E., 22/10/2008, p. 36) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos do “Habeas Corpus” nº 993.08.017052-5 (antigo nº 

1.194.010.3/0) – Comarca de São Paulo, em que figura como 

impetrante Mario Luz de Freitas e Luís Fernando Bravo de Barros, e 

como paciente J.A.D., vem perante Vossa Excelência, com 

fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição da 

República, artigo 255, § 2o, do RISTJ, e artigo 26 da Lei nº 8.038/90, 

interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de 
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Justiça, contra o v. acórdão de fls. 530, pelos motivos adiante 

aduzidos. 

 

1.  A  HIPÓTESE  EM  EXAME 

 

Os advogados Mario Luz de Freitas e Luís Fernando Bravo 

de Barros impetraram ordem de “habeas corpus” em favor de J.A.D., 

contra ato do MM. Juiz de Direito do DIPO – Departamento de Inquérito 

e Polícia Judiciária da Capital, alegando constrangimento ilegal 

resultante do indeferimento do pedido de trancamento do inquérito 

policial registrado sob o nº 050.02.004.950-1, instaurado para a 

apuração de crime de sonegação fiscal.  

 

 Para tanto, alegou em síntese, que a pendência de ação 

anulatória do débito fiscal, com garantia integral da dívida tributária, 

afasta a tipicidade da conduta, ante a ausência de prejuízo para a 

fazenda estadual (fls. 02/11).  
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Apresentadas as informações pela autoridade apontada 

como coatora (fls. 137/138). o parecer a Douta Procuradoria de Justiça 

foi pela denegação da ordem (fls. 524/528). 

  

  A Décima Segunda Câmara Criminal desse Egrégio 

Tribunal de Justiça, por votação unânime, concedeu a ordem para 

“...TRANCAR O INQUÉRITO POLICIAL N° 1056/01, DA PRIMEIRA 

DELEGACIA DE INVESTIGAÇÕES SOBRE CRIMES CONTRA A 

FAZENDA DE SÃO PAULO/ DECAP, INSTAURADO CONTRA O 

PACIENTE”, nos termos do voto do Relator (fls. 530).  

 

  Eis o Voto do Relator:  

 

“Voto n° 18296 

Habeas corpus n° 1.194.010.3/0 

Impetrantes: Mário Luiz de Freitas 

           Luís Fernando Bravo de Barros 

Paciente: J.A.D. 
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Os advogados Mário Luz de Freitas e Luís Fernando 

Bravo de Barros impetraram a presente ordem de "habeas-

corpus", em benefício de J.A.D., alegando estar ele a sofrer 

constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo do DIPO 4ª 

Seção 4.2.3 da Capital, nos autos do processo sob n° 

050.02.004.950-1, consistente no indeferimento do pedido 

de trancamento da investigação, instaurada para apuração 

de eventual prática de delito de sonegação fiscal pelo 

paciente. Esclarece que, nos períodos compreendidos entre 

setembro a dezembro de 2000 e de janeiro a março de 

2001, o paciente exercia a função de responsável fiscal da 

Companhia Brasileira de Distribuição. A pessoa jurídica em 

questão adquiriu mercadorias da empresa Cialbez 

Distribuidora Ltda., recolhendo-se o ICMS no pagamento 

das notas fiscais emitidas, de acordo com a legislação 

vigente. A empresa compradora, posteriormente, creditou-

se do valor recolhido, conforme o princípio da não-

cumulatividade tributária e demais leis pertinentes. Em 

junho de 2001, a Companhia de Distribuição foi 

surpreendida com a lavratura de Auto de Infração e 
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Imposição de multa n° 2065340-2, acusada de creditar-se 

indevidamente de valores de ICMS, em razão da 

inidoneidade das notas fiscais da fornecedora Cialbez. 

Houve impugnaçao do auto de infração no processo 

administrativo n° 9076478-2001. Encaminhadas cópias do 

Auto de Infração e imposição de multa ao Ministério Público, 

este requisitou a instauração de inquérito policial, nos 

termos do artigo 5º, inciso II , do Código de Processo Penal. 

Em 13 de junho de 2005, impetrou-se ordem de "habeas-

corpus" em favor do paciente, pela atipicidade dos fatos, já 

que o crédito tributário foi suspenso pela processo 

administrativo em trâmite. A Terceira Câmara Criminal desta 

E. Corte concedeu a ordem, determinando fossem 

suspensas as investigações, até o término do processo 

administrativo em curso no Tribunal de Impostos e Taxas do 

Estado de São Paulo. Este concluiu pela manutenção do 

auto de infração e imposição de multa. A Companhia 

Brasileira de Distribuição ajuizou ação cautelar inominada, 

com pedido liminar, com o objetivo de oferecer bem imóvel 

para garantir o débito tributário, nos termos do artigo 206 do 
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Código Tributário Nacional. O pedido foi deferido pelo MM. 

Juiz de Direito da Décima Vara da Fazenda Pública da 

Capital, em 9 de novembro de 2005. Em 12 de dezembro de 

2005, foi ajuizada ação anulatória do débito fiscal em 

debate, nos termos do artigo 806 do Código de Processo 

Civil. Em 02 de maio de 2006, a garantia real do débito 

fiscal foi substituída, mediante chancela de decisão judicial, 

por carta-fiança emitida por instituição financeira nos autos 

da ação anulatória de débito fiscal, nos termos do disposto 

no artigo 9º, inciso II , da Lei n° 6.830/80. A garantia do 

débito e sua substituição foram devidamente comunicadas à 

autoridade coatora. Em 19 de dezembro de 2007 o MM. 

Juiz indeferiu o pedido de trancamento da investigação, nos 

termos do pronunciamento do Ministério Público. Pleiteia a 

concessão da ordem, para que seja trancado o inquérito 

policial instaurado contra o paciente (fls. 2 a 11). 

 

A autoridade apontada como coatora prestou as 

informações de fls. 137/138, opinando a Procuradoria-Geral 

de Justiça pela denegação da ordem (fls. 524/528). 
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No habeas corpus n° 842.648.3/8 anteriormente 

impetrado em favor do paciente, a ordem foi concedida, 

proibido, em definitivo, o indiciamento do paciente. 

 

O Tribunal de Impostos e Taxas concluiu, em 

procedimento administrativo, por caracterizada a infração 

fiscal. O débito foi lançado na dívida ativa. 

 

Em ação cautelar inominada, foi oferecido bem 

imóvel para garantia do débito fiscal. A garantia foi aceita, 

em liminar, pelo juízo. 

 

A empresa postulou, posteriormente, a substituição 

da garantia por carta de fiança. 

 

Verifica-se que, a despeito de estar a dívida garantida 

por caução, o paciente continua a discutir, em ação 

anulatória, o débito fiscal. 
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É certo que, à época, o processo administrativo no 

Tribunal de Impostos e Taxas não se havia encerrado. O 

débito fiscal não estava constituído. 

 

A situação do paciente, porém, não sofreu 

mudanças. Ele discute judicialmente o débito fiscal, é 

verdade, mas, de qualquer forma, a dívida está garantida 

por carta de fiança. 

 

O inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal 

garante ao cidadão o direito de valer-se do Judiciário, para 

apreciação de lesão ou ameaça a direito. 

 

Ora, se para o paciente não houve sonegação fiscal 

e, em conseqüência, o imposto não é devido, tem ele todo o 

direito de exigir análise do judiciário. 

 

De ressaltar que o inquérito policial foi instaurado 

muito antes da constituição da dívida. 
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Nesse sentido a jurisprudência citada por esta 

Egrégia Corte, por ocasião do julgamento do habeas 

corpus n° 1.072.514.3/0, relator o Des. Walter da Silva, 

julgado em 13 de novembro de 2007: 

 

"Habeas corpus - 1. Pedido de trancamento de inquérito 

policial. 2. Crime de sonegação fiscal. 3. Pendência de 

procedimento administrativo-fiscal impede a instauração de 

ação penal, como também do inquérito policial. 

Precedentes: Pet (QO) n° 3.593/SP, Rel. Min. Celso de 

Mello, Pleno, unânime, DJ 2.3.2007; HC n° 84.345/PR, Rel. 

Min. Joaquim Barbosa, 2ª turma, unânime, DJ 24.3.2006; 

HC (AgR) n° 88.657/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª 

Turma, unânime, DJ 19.12.2006; e HC n° 88.994/SP, Rel. 

Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJ 19.12.2006. 4. 

Inquérito policial instaurado antes de devidamente concluído 

o procedimento administrativo-fiscal. Posterior 

encerramento da instância administrativa fiscal e a 

constituição definitiva do crédito tributário não convalida o 

inquérito policial aberto anteriormente. Hábeas corpus 
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deferido" (STF - HC n° 89.902/SP – São Paulo - Relator: 

Min. Gilmar Mendes - j .18.09.2007, 2ª T). 

 

Anote-se, finalmente que, se a ação anulatória de 

débito fiscal for julgada improcedente, a dívida será quitada, 

porquanto está ela garantida pela carta de fiança. Isto 

significa que, qualquer que seja o resultado da ação 

anulatória, não haverá lesividade ao Estado. E, sem 

lesividade, não há crime. 

 

Em face do exposto, concedem a ordem, para trancar 

o inquérito policial n° 1056/01, da Primeira Delegacia de 

Investigações sobre crimes contra a Fazenda de São 

Paulo/DECAP, instaurado contra o paciente” (fls. 531/535). 

 

   

   Ao reconhecer a ausência de justa causa para a 

persecução criminal para a apuração do suposto crime contra a ordem 

tributária, em razão da existência de ação anulatória do débito fiscal, a 

Douta Turma Julgadora, dissentiu do entendimento do Colendo 
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Superior Tribunal de Justiça que, por ambas as suas Turmas com 

competência em matéria criminal, vem decidindo que, ante os termos 

expressos dos artigos 83 da Lei nº 9.430/96 e 93 do Código de 

Processo Penal, tal pendência judicial não tem o condão de suspender 

a persecução criminal:  

 

CRIMINAL. HC. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO FISCAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS 

CÍVEL E PENAL. ORDEM DENEGADA. 

Hipótese em que se pretende o trancamento da ação 

penal instaurada contra o paciente pela eventual prática 

de crime contra a ordem tributária, diante do 

ajuizamento, na esfera cível, de Ação Anulatória de 

Crédito Tributário. 

A teor do art. 93 do Código de Processo Penal, a 

suspensão do curso do processo-crime é uma 

faculdade do Magistrado, em casos em que entenda ser 

a questão de difícil solução e dependa, somente, do 

deslinde cível para a sua conclusão, sendo que, na 
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situação em tela, a denúncia foi precedida de 

procedimento administrativo-fiscal no qual houve 

oportunidade de defesa. 

A Ação Anulatória de Crédito Tributário não pode ser 

considerada condição de procedibilidade para o 

processo-crime, em razão da independência das esferas 

cível e criminal. 

Precedentes deste STJ. 

Ordem denegada. 

(HC 70.447/MG, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA 

TURMA, julgado em 06.02.2007, DJ 12.03.2007 p. 303) 

 

HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM 

TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISOS II E IV, DA LEI N.º 

8.137/90. AÇÃO PENAL. CRÉDITO FISCAL. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO. EXISTÊNCIA DE 

LANÇAMENTO DEFINITIVO. DELITO CONSUMADO. 

ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. 

IMPROCEDÊNCIA. 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1. Segundo o entendimento desta Corte e do Pretório 

Excelso, não há justa causa para a persecução penal do 

crime previsto no art. 1.º, da Lei n.º 8.137/90, quando o 

suposto crédito fiscal ainda pende de lançamento 

definitivo, uma vez que sua inexistência impede a 

configuração do delito e, por conseguinte, o início da 

contagem do prazo prescricional. 

2. O fato de ter sido ajuizada ação anulatória de débito 

fiscal, a qual se encontra ainda em curso, não tem o 

condão de impedir o prosseguimento da ação penal. 

Isso porque o art. 83 da Lei n.º 9.430/96 somente exige 

decisão final na esfera administrativa sobre a existência 

fiscal do crédito tributário, o que já ocorreu na espécie. 

3. A pendência de discussão acerca da exigibilidade do 

crédito tributário perante o Judiciário constitui óbice, 

tão-somente, à prática de atos tendentes à cobrança do 

crédito, não impossibilitando a instauração da ação 

penal cabível, dada a independência das esferas cível e 

criminal. Precedentes. 
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4. Não se reputa inepta a denúncia que narra 

suficientemente os fatos imputados aos Pacientes, 

consubstanciados na suposta prática de crime contra a 

ordem tributária, com indícios suficientes da autoria e 

prova da materialidade. Precedentes. 

5. Ordem denegada, com a revogação da liminar 

anteriormente deferida. 

(HC 53.622/PE, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 16.08.2007, DJ 24.09.2007 p. 329) 

 

HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. ARTIGO 1º, 

INCISO II, C/C 11, AMBOS DA LEI 8.137/90, C/C 71 DO 

CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO 

PENAL. INDEPENDÊNCIA DOS JUÍZOS CÍVEL E 

CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 

1.  Em que pese entendimento adotado por esta Corte, 

acompanhando jurisprudência firmada no Supremo 

Tribunal Federal sobre a ausência de justa causa para a 

ação penal, nos casos dos crimes de sonegação fiscal, 
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enquanto não concluído o procedimento administrativo, 

consta nos autos que o paciente não obteve êxito no 

Tribunal Administrativo Tributário - TATE. 

Conseqüentemente, se o Fisco Estadual tem como 

definitivo o lançamento do débito, escorreita a decisão 

que recebeu a denúncia e determinou o prosseguimento 

do curso da ação penal instaurada. 

2. A existência de ação cível anulatória de débito fiscal, 

a teor do artigo 93 do Código de Processo Penal que 

proclama a independência do juízo criminal em face de 

decisão proferida na área cível, não obsta o 

recebimento da denúncia e o curso da ação penal. 

3. Ordem denegada. 

(HC 43.122/PE, Rel. Ministro  HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, 

SEXTA TURMA, julgado em 28.03.2006, DJ 15.05.2006 p. 

292) 

 

RECURSO ESPECIAL - PENAL - SONEGAÇÃO FISCAL - 

CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. 
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- O fato por si só, de haver sido ajuizada ação anulatória 

de debito fiscal, precedida de deposito judicial, não 

constitui óbice a procedibilidade da ação penal por 

sonegação fiscal se os fatos, tal como descritos na 

denuncia revestem-se, em tese, de ilicitude penal. 

- Jurisprudência reiterada da corte. 

- Recurso provido para que se prossiga na ação penal. 

(REsp. 17.776⁄RS, Relator Ministro CID FLAQUER 

SCARTEZZINI, DJ 20.03.1995). 

 

 

2 – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

   O acórdão recorrido dissente do que decidiu o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 70.447/MG, do 

qual foi Relator o Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado 

em 06.02.2007, cujo acórdão, publicado no DJ de 12.03.2007, p. 303, 

e na Revista Eletrônica de Jurisprudência (cópia anexa), ora se 

oferta como paradigma, ou seja: 
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CRIMINAL. HC. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO FISCAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS 

CÍVEL E PENAL. ORDEM DENEGADA. 

Hipótese em que se pretende o trancamento da ação 

penal instaurada contra o paciente pela eventual prática 

de crime contra a ordem tributária, diante do 

ajuizamento, na esfera cível, de Ação Anulatória de 

Crédito Tributário. 

A teor do art. 93 do Código de Processo Penal, a 

suspensão do curso do processo-crime é uma 

faculdade do Magistrado, em casos em que entenda ser 

a questão de difícil solução e dependa, somente, do 

deslinde cível para a sua conclusão, sendo que, na 

situação em tela, a denúncia foi precedida de 

procedimento administrativo-fiscal no qual houve 

oportunidade de defesa. 

A Ação Anulatória de Crédito Tributário não pode ser 

considerada condição de procedibilidade para o 
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processo-crime, em razão da independência das esferas 

cível e criminal. 

Precedentes deste STJ. 

Ordem denegada. 

 

 

  Eis o relatório e o voto do Culto Ministro Relator: 

 

“RELATÓRIO 

  

EXMO. SR. MINISTRO GILSON DIPP(Relator):  

Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso 

ordinário, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, que denegou ordem anteriormente impetrada em 

favor de FERNANDO BRACKS CAMPOS, visando ao 

trancamento da ação penal contra ele instaurada pela 

suposta prática de delito contra a ordem tributária. 

O paciente foi denunciado como incurso nas penas do 

art. 1º, inciso I, da Lei 8.137⁄90, c⁄c o art. 71 do Código 

Penal. 
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Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus 

perante o Tribunal a quo, sustentando, em suma, ausência 

de justa causa para a ação penal, em virtude do 

ajuizamento, na esfera cível, de ação ordinária anulatória de 

débito fiscal. 

A ordem, contudo, foi denegada, nos termos da 

seguinte ementa: 

  

“PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO 

PENAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. 

INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. 

DENEGAÇÃO DA ORDEM. 

1. O trancamento da ação penal, por ser uma medida 

excepcional, somente se apresenta cabível quando se 

constatar, de plano, de forma clara e incontroversa, a 

ausência de justa causa hábil à instauração da ação penal, 

o que não é o caso dos autos. 

2. O simples ajuizamento de ação anulatória não tem o 

condão de obstar o oferecimento da denúncia, quando os 

fatos denunciados constituírem, in tese, ilícito penal. 
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Precedentes dos Egrégios Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça e da 4ª Turma deste Tribunal 

Regional Federal. 

3. Habeas corpus denegado.” (fl. 35). 

Em razões, reitera-se a argumentação e o pleito 

originários. 

As informações foram prestadas (fls. 21⁄25). 

A Subprocuradoria-Geral da República opinou pela 

denegação da ordem (fls. 38⁄40). 

É o relatório. 

Em mesa para julgamento. 

  

VOTO 

  

EXMO. SR. MINISTRO GILSON DIPP (Relator):  

Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso 

ordinário, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, que denegou ordem anteriormente impetrada em 

favor de FERNANDO BRACKS CAMPOS, visando ao 
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trancamento da ação penal contra ele instaurada pela 

suposta prática de delito contra a ordem tributária. 

O paciente foi denunciado como incurso nas penas do 

art. 1º, inciso I, da Lei 8.137⁄90, c⁄c o art. 71 do Código 

Penal. 

Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus 

perante o Tribunal a quo, sustentando, em suma, ausência 

de justa causa para a ação penal, em virtude do 

ajuizamento, na esfera cível, de ação ordinária anulatória de 

débito fiscal. 

A ordem, contudo, foi denegada, nos termos da 

ementa de fl. 35. 

Em razões, reitera-se a argumentação e o pleito 

originários. 

Não merece prosperar a irresignação. 

O art. 93 do Código de Processo Penal dispõe: 

  

“Art. 93. Se o reconhecimento da existência da 

infração penal depender de decisão sobre questão diversa 

da prevista no artigo anterior, da competência do juízo cível, 
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e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz 

criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil 

solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, 

suspender o curso do processo, após a inquirição das 

testemunhas e realização das outras provas de natureza 

urgente.” 

  

De acordo com o dispositivo acima transcrito, a 

suspensão do curso da ação penal é uma faculdade do 

Magistrado, em casos em que entenda ser a questão de 

difícil solução e dependa, somente, do deslinde cível para a 

sua conclusão. 

No presente caso, no entanto, conforme bem 

ressaltado pelo acórdão impugnado, "a denúncia foi 

precedida de procedimento administrativo-fiscal no qual 

houve oportunidade de defesa” (fl. 30). 

Por outro lado, a Ação Anulatória de Crédito Tributário 

não pode ser considerada condição de procedibilidade para 

o processo-crime, conforme precedentes desta Corte: 
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“HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. ARTIGO 

1º, INCISO II, C⁄C 11, AMBOS DA LEI 8.137⁄90, C⁄C 71 DO 

CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO 

PENAL. INDEPENDÊNCIA DOS JUÍZOS CÍVEL E 

CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 

1.  Em que pese entendimento adotado por esta Corte, 

acompanhando jurisprudência firmada no Supremo Tribunal 

Federal sobre a ausência de justa causa para a ação penal, 

nos casos dos crimes de sonegação fiscal, enquanto não 

concluído o procedimento administrativo, consta nos autos 

que o paciente não obteve êxito no Tribunal Administrativo 

Tributário – TATE. Conseqüentemente, se o Fisco Estadual 

tem como definitivo o lançamento do débito, escorreita a 

decisão que recebeu a denúncia e determinou o 

prosseguimento do curso da ação penal instaurada. 

2. A existência de ação cível anulatória de débito 

fiscal, a teor do artigo 93 do Código de Processo Penal 

que proclama a independência do juízo criminal em face 
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de decisão proferida na área cível, não obsta o 

recebimento da denúncia e o curso da ação penal. 

3. Ordem denegada.” 

(HC 43.122⁄PE, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA 

BARBOSA, DJ 15.05.2006) 

  

“CRIMINAL. RHC. CRIME CONTRA A ORDEM 

TRIBUTÁRIA. PLEITO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. 

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONDIÇÃO DE 

PROCEDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 

I. Hipótese em que se pretende a suspensão do 

processo-crime instaurado para apuração de eventual delito 

de sonegação fiscal, diante do ingresso, na esfera cível, 

com Ação Anulatória de Crédito Tributário. 

II. A suspensão do curso da ação penal, nesses 

casos, é uma faculdade do Magistrado, que poderá 

sustar o curso do procedimento criminal, quando 

entender que a questão é de difícil solução e dependa, 

somente, do deslinde cível para a sua conclusão. 
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III. Caso em que a discussão cível só alcança parte da 

imputação penal. 

IV. A Ação Anulatória de Crédito Tributário não 

pode ser considerada condição de procedibilidade para 

o processo-crime. 

V. Recurso desprovido.” 

(RHC 16704⁄GO, de minha Relatoria, DJ 07.03.2005) 

  

"RECURSO ESPECIAL - PENAL - SONEGAÇÃO 

FISCAL - CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. 

- O fato por si só, de haver sido ajuizada ação 

anulatória de debito fiscal, precedida de deposito judicial, 

não constitui óbice a procedibilidade da ação penal por 

sonegação fiscal se os fatos, tal como descritos na 

denuncia revestem-se, em tese, de ilicitude penal. 

- Jurisprudência reiterada da corte. 

- Recurso provido para que se prossiga na ação 

penal."  

(RESP 17.776⁄RS, Relator Ministro CID FLAQUER 

SCARTEZZINI, DJ 20.03.1995) 
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Diante do exposto, denego a ordem. 

É como voto” (cópia anexa). 

 

 

3 - CONFRONTO ANALÍTICO DOS JULGADOS 

 

  Como se verifica pela transcrição ora feita, é evidente o 

paralelismo entre o caso tratado no julgado trazido à colação e a 

hipótese decidida pelo v. acórdão recorrido: em ambos os processos 

houve decisão sobre a suspensão da persecução criminal ante a 

pendência de ação anulatória do débito fiscal. Contudo, as soluções 

aplicadas apresentam-se opostas.  

 

   Segundo o teor do v. acórdão impugnado:  

 

“O Tribunal de Impostos e Taxas concluiu, em 

procedimento administrativo, por caracterizada a infração 

fiscal. O débito foi lançado na dívida ativa. 
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Em ação cautelar inominada, foi oferecido bem 

imóvel para garantia do débito fiscal. A garantia foi aceita, 

em liminar, pelo juízo. 

A empresa postulou, posteriormente, a substituição 

da garantia por carta de fiança. 

Verifica-se que, a despeito de estar a dívida garantida 

por caução, o paciente continua a discutir, em ação 

anulatória, o débito fiscal. 

(...) 

Em face do exposto, concedem a ordem, para trancar 

o inquérito policial” (fls. 533 e 535). 

 

  Enquanto para o v. acórdão paradigma: 

 

“No presente caso, no entanto, conforme bem 

ressaltado pelo acórdão impugnado, "a denúncia foi 

precedida de procedimento administrativo-fiscal no qual 

houve oportunidade de defesa” (fl. 30). 

Por outro lado, a Ação Anulatória de Crédito Tributário 

não pode ser considerada condição de procedibilidade 
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para o processo-crime, conforme precedentes desta 

Corte...” (cópia anexa). 

 

  Em síntese, enquanto o v. julgado recorrido entendeu que 

não há justa causa para a persecução criminal se  “...o paciente 

continua a discutir, em ação anulatória, o débito fiscal”, para o v. 

acórdão trazido à colação, contrariamente, “...a Ação Anulatória de 

Crédito Tributário não pode ser considerada condição de 

procedibilidade para o processo-crime”.  

 

  Assim, melhor a nosso ver, a solução encontrada pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, que deve prevalecer. 

 

4. DO PEDIDO 

 

  Ante o exposto, demonstrado o dissídio jurisprudencial, 

aguarda seja deferido o processamento do presente Recurso Especial 

por essa Egrégia Presidência, bem como seu ulterior conhecimento e 

provimento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para que, 

cassada a r. decisão impugnada, seja determinada a continuidade da 
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persecução criminal para a apuração de eventual crime de sonegação 

fiscal praticado pelo recorrente.  

 

São Paulo, 21 de agosto de 2008. 

 

 

PERSEU GENTIL NEGRÃO 

Procurador de Justiça 

 

 

EDUARDO ARAUJO DA SILVA 

Promotor de Justiça Designado 
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