
         

 

Acompanha o presente recurso cópia do acórdão proferido no julgamento do AgRg nos EDcl no AREsp 
699.517/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016, 
que ora é apresentado como paradigma. 

OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, 

entenda-se que é do Superior Tribunal de Justiça. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

  

 

 

 

    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos 

de Apelação Criminal nº 0004444-19.2012.8.26.0176, em que figura como 

apelante DOMINGOS MOREIRA CORDEIRO, vem perante Vossa Excelência, 

com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal, art. 255, § 2o, do RISTJ e art. 1.029 do Código de Processo Civil, 

interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

   O Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Embu das 

Artes-SP por infração ao art. 1º, I e II, da Lei 8137/90, por dez vezes, na 

forma do art. 71 do Código Penal, a 03 anos e 04 meses de reclusão, em 

regime inicial aberto (substituída por duas restritivas), mais pagamento de 

100 dias-multa, no piso (fls. 572/581).  

   Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar 

descritas na denúncia de fls. 1d/3d, o acusado, suprimiu e reduziu tributo, 

fraudando a fiscalização tributária, omitindo operação de qualquer 

natureza e inserindo elementos inexatos em documento ou livro exigido 
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pela lei fiscal. E ainda, suprimiu ou reduziu tributo, omitindo informação ou 

prestando declaração falsa às autoridades fazendárias. 

    Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação e, 

após o seu processamento, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se 

pelo seu desprovimento (fls. 639/645). 

   Todavia, a Egrégia 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de 

São Paulo proferiu a seguinte decisão: “Acolheram a preliminar arguida 

pela defesa, declarando extinta a punibilidade de DOMINGOS MOREIRA 

CORDEIRO, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos 

termos dos artigos 107, inciso IV, ambos do Código Penal, ficando 

prejudicada, portanto, a análise do mérito do apelo” (fls. 654). 

 

    Segue transcrito o v. acórdão (fls. 654/663): 
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    Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou e negou 

vigência ao disposto no art. 1º, da Lei 8137/90 e arts. 14, I e 111, I, do Código 

Penal, autorizando o presente inconformismo, com base na alínea “a” do 

inciso III do art. 105 da CF. Outrossim, dissentiu de anterior julgamento do 

Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, autorizando o presente 

inconformismo, com base na alínea “c” do inciso III do art. 105 da CF, com 

a seguinte tese: 

 

“A consumação dos crimes materiais tipificados no art. 1º da 

Lei 8137/90 somente se verifica com a constituição definitiva 

do crédito tributário, começando a correr, a partir daí, o prazo 

de prescrição da pretensão punitiva, ainda que os delitos 

tenham sido praticados em data anterior à edição da Súmula 

Vinculante nº 24”. 
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2 – DO PREQUESTIONAMENTO 

 

   A matéria atinente ao momento da consumação dos crimes 

materiais previstos no art. 1º, da Lei 8137/90 (c.c. art. 14, I, CP) e o curso do 

prescricional decorrente desse entendimento (art. 111, I, CP) foi 

expressamente tratada no v. acórdão recorrido. É o que se verifica, 

exemplificativamente, nos seguintes trechos: 

 

 

(...) 
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    Assim prequestionada a matéria objeto da tese do presente 

recurso.  

 

3 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS DE 

LEI FEDERAL (art. 1º, da Lei 8137/90 e arts. 14, I e 111, I do Código Penal) 

 

   O art. 1º, da Lei 8137/90 está assim redigido: 

 

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição 

social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:    

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de 

qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; 

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro 

documento relativo à operação tributável; 

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso 

ou inexato; 

(...) 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

 

O art. 14, Código Penal, por sua vez, dispõe: 

 

Art. 14 - Diz-se o crime:  

  I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal; 

(...) 

 

    Por sua vez, o art. 111, I do Código Penal prevê: 
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Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a 
correr:  
 
        I - do dia em que o crime se consumou; (...) 

   

   Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... denega-se vigência de lei não só 

quando se diz que esta não está em vigor, mas também quando se decide 

em sentido diametralmente oposto ao que nela está expresso e claro” (RTJ 

48/788). 

    Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato de o 

julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 

hipótese, quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 

63.816, RTJ 51/126). 

    No caso em tela, induvidoso que o v. acórdão recorrido 

contrariou ou mesmo negou vigência a esses dispositivos de lei federal ao 

consignar expressamente que “a consumação dos delitos se deu nas datas 

em que as condutas delituosas foram praticadas” (fls. 660).  

    Ocorre que, conforme entendimento já consagrado pela 

Súmula Vinculante nº 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”. 

    Com efeito, nos termos do art. 14, I, do Código Penal, o crime 

será consumado quando nele se reunirem todos os elementos de sua 

definição legal. E, na hipótese dos crimes materiais do art. 1º, Lei 8137/90, 

somente se poderá falar em ‘supressão ou redução de tributo’ quando já 

houver, efetivamente, crédito tributário constituído em favor da Fazenda 

Pública.  

    Assim, considerando que o lançamento definitivo do tributo é 

o momento em que há a constituição do crédito tributário, é somente a 

partir desse momento que se poderá falar em consumação delitiva.  
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    Ora, se a denúncia ainda não pode ser oferecida, porque deve 

aguardar o lançamento definitivo do crédito tributário para a consumação 

do delito, é certo que, até esse momento, não se inicia o prazo prescricional 

(princípio da actio nata) - art. 111, I, Código Penal. 

    Assim vem decidindo, reiteradamente, a jurisprudência do 

Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (destacamos). 

 

PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. 
MOMENTO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. 
RETROATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO JUDICIAL MAIS GRAVOSA AO 
RÉU. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. 
DECISÃO CONFIRMADA NO STJ. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. 
MOMENTO. 

A fluência do prazo prescricional dos crimes contra a ordem 
tributária, previstos no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/1990, nos termos 
da jurisprudência desta Corte, tem início somente após a constituição 
do crédito tributário. 

O Superior Tribunal de Justiça já afastou a alegação de que o 
enunciado 24 da Súmula Vinculante só se aplicaria aos crimes 
cometidos após a sua vigência, tendo em vista que não se está diante 
de norma mais gravosa, mas de consolidação de interpretação 
judicial, bem como porque a sua observância é obrigatória por parte 
de todos os órgãos do Poder Judiciário, exceto a Suprema Corte, a 
quem compete eventual revisão do entendimento adotado. 

A decisão que inadmite o recurso especial ou extraordinário possui 
natureza jurídica eminentemente declaratória, tendo em vista que 
apenas pronuncia algo que já ocorreu anteriormente - e não naquele 
momento - motivo pelo qual opera efeitos ex tunc. Desse modo, o 
trânsito em julgado retroage à data de escoamento do prazo para a 
interposição do recurso admissível. 

Hipótese em que não houve transcurso do prazo prescricional, uma vez 
que, entre a constituição definitiva do crédito tributário e o 
recebimento da denúncia, e, ainda, entre a sentença condenatória 
(último marco interruptivo) e a data do trânsito em julgado não 
transcorreu lapso de tempo legalmente previsto. 

Agravo regimental desprovido. 
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(AgRg nos EDcl no AREsp 699.517/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 
QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016) 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1º. DA LEI 
8.137/90. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA.NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 
24/STF. APLICABILIDADE.  

I - Não há de se cogitar de jurisprudência oscilante, quando a parte 
indica precedentes isolados, em sentido contrário, que não traduzem o 
entendimento dominante desta Corte. 

II - Considerando que o delito imputado ao recorrente é de natureza 
material (art. 1º da Lei 8.137/90), impõe-se a análise da prescrição 
alegada à luz da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal 
Federal que dispõe: Não se tipifica crime material contra a ordem 
tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes 
do lançamento definitivo do tributo. III - Dessa forma e de acordo 
com o art. 111, I do CP, a prescrição da pretensão punitiva iniciar-se-
á com a própria constituição definitiva do crédito, após o 
encerramento processo administrativo de lançamento previsto no 
art. 142 do CTN. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no REsp 1699768/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018) 

 

 

CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. TERMO INICIAL. MOMENTO 
ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 24. RETROATIVIDADE DE 
INTERPRETAÇÃO JUDICIAL MAIS GRAVOSA AO RÉU. CRIAÇÃO DE 
MARCO INTERRUPTIVO NÃO PREVISTO EM LEI. INOCORRÊNCIA. 

1. Consoante consolidado no verbete 24 da Súmula Vinculante, não 
há crime material contra a ordem tributária antes da constituição 
definitiva do crédito, razão pela qual é irrelevante o momento no 
qual ocorreu a omissão ou declaração falsa ao Fisco. 

2. Esta colenda Quinta Turma já afastou a alegação de que o 
enunciado 24 da Súmula Vinculante só se aplicaria aos crimes 
cometidos após a sua vigência, seja porque não se está diante de 
norma mais gravosa, mas de consolidação de interpretação judicial, 
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seja porque a sua observância é obrigatória por parte de todos os 
órgãos do Poder Judiciário, exceto a Suprema Corte, a quem compete 
eventual revisão do entendimento adotado. Precedente. 

3. Considerada a constituição do crédito tributário como termo inicial 
da prescrição da pretensão punitiva, não se verifica a ocorrência da 
prescrição da pretensão punitiva estatal. 

4. Habeas corpus não conhecido. 

(HC 322.821/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado 
em 13/10/2015, DJe 21/10/2015) 

 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM 
TRIBUTÁRIA. COMÉRCIO DE CERVEJAS. FRAUDES PRATICADAS PARA 
SUPRIMIR O PAGAMENTO DE ICMS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA 
ANTES DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 
EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA VINCULANTE Nº 
24/STF. INCIDÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. 

1. Nos crimes contra a ordem tributária, a constituição definitiva do 
crédito tributário e conseqüente reconhecimento de sua exigibilidade 
configura condição necessária para o início da persecução criminal. 
Assim, se ainda houver pendência de decisão definitiva no processo 
administrativo que pretende a revisão do lançamento do tributo, falta 
justa causa para a ação penal. 

2. O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 24, 
assentando o entendimento de que a pendência de procedimento 
administrativo fiscal impede a instauração da ação penal, bem como 
de inquérito policial, relativamente aos crimes materiais descritos no 
art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/1990, tendo em vista que a consumação 
destes delitos somente ocorre após a constituição definitiva do 
crédito tributário. 

3. Esta Corte já refutou a argumentação de que o enunciado nº 24 da 
Súmula Vinculante só teria aplicação aos crimes cometidos após a 
sua vigência. Trata-se de consolidação de interpretação judicial, e 
não de lei mais gravosa, com observância obrigatória para todos os 
órgãos do Poder Judiciário. Precedentes. 

4. A constituição definitiva do crédito tributário após o recebimento da 
denúncia não tem o condão de convalidar os atos realizados em ação 
penal instaurada em descompasso com a Súmula Vinculante nº 24, 
porquanto o processo é inválido desde a origem. 
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Precedentes. 

5. Recurso ordinário provido para anular a ação penal. 

(RHC 61.672/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUINTA 
TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 28/03/2016) 

 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO 
LIMINAR DA IMPETRAÇÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO 
PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CRIME CONTRA A 
ORDEM TRIBUTÁRIA. INSCRIÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. EXTINÇÃO 
DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO 
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 
LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS. 

I - Em que pesem os argumentos apresentados pela parte, a decisão 
agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância 
com a jurisprudência desta Corte Superior, merecendo ser mantida 
pelos seus próprios fundamentos. 

II - Acompanhando o entendimento firmado pela 1ª Turma do Supremo 
Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus n. 109.956/PR, julgado 
em 07.08.12, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, a 
5ª Turma desse Superior Tribunal de Justiça passou a adotar 
orientação no sentido de não mais admitir o uso do writ como 
substitutivo de recurso próprio, sob pena de frustrar a celeridade e 
desvirtuar a essência desse instrumento constitucional. 

III - Inocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição, 
porquanto entre a data da constituição definitiva do crédito 
tributário (20.09.2003), e o recebimento da denúncia (02.06.2004), 
não transcorreu período suficiente (8 anos), aferível em razão da 
pena aplicada (3 anos e 9 meses de reclusão). 

IV - Impossibilidade de acolhimento da pretensão no sentido de que 
o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sua 
Súmula Vinculante n. 24 aplicar-se-ia apenas aos crimes cometidos 
após sua publicação (19.02.2010), diante da irretroatividade da 
interpretação mais gravosa, porque os enunciados sumulares 
resultam de posicionamentos reiterados dos tribunais e, portanto, 
não se trata de norma mais gravosa, mas de consolidação de 
interpretação judicial. 
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V - A adoção do entendimento pretendido pela Defesa 
consubstanciaria, em última análise, em inobservância da própria 
súmula vinculante, o que é vedada a qualquer órgão do Poder 
Judiciário, exceto ao próprio Pleno do Supremo Tribunal Federal, a 
quem compete eventual revisão do entendimento adotado. 

VI - Agravo Regimental improvido. 

(AgRg no HC 282.091/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 
QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 11/02/2014) 

 

    No mesmo sentido, a jurisprudência do Egrégio SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL (destacamos): 

 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. 
Lei 8.137/90, art. 1º. LANÇAMENTO FISCAL: CONSTITUIÇÃO DO 
CRÉDITO FISCAL. I. - Falta justa causa para a ação penal pela prática 
do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137, de 1990, enquanto não 
constituído, em definitivo, o crédito fiscal pelo lançamento. É dizer, a 
consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente 
se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, 
a partir daí, a prescrição. HC 81.611/DF, Ministro Sepúlveda Pertence, 
Plenário, 10.12.2003. II. - HC deferido. 

(HC 85051, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, 
julgado em 07/06/2005, DJ 01-07-2005 PP-00087 EMENT VOL-02198-
02 PP-00366 LEXSTF v. 27, n. 322, 2005, p. 430-435) 

 

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria 
criminal. RE contra acórdão do STJ. Análise da questão constitucional 
decidida em segundo grau. Inviabilidade do recurso. Precedentes. 
Crimes contra a ordem tributária. Consumação do delito com a 
constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante nº 
24/STF), que é o termo a quo para a contagem do prazo prescricional. 
Precedentes. Regimental não provido. 1. As questões suscitadas no 
recurso extraordinário encontram-se preclusas, haja vista que a 
jurisprudência da Corte é assente no sentido de ser incabível recurso 
extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual 
se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 2. Ainda que 
assim não fosse, segundo o entendimento da Corte, a consumação do 
crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se verifica com a 
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constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a 
prescrição (HC nº 85.051/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro 
Carlos Velloso, DJ de 1º/7/05). Esse entendimento encontra-se 
cristalizado no enunciado Súmula Vinculante nº 24 da Corte. 3. É 
ilógico permitir que a prescrição seguisse seu curso normal no período 
de duração do processo administrativo necessário à consolidação do 
crédito tributário. Se assim fosse, o recurso administrativo, por 
iniciativa do contribuinte, serviria mais como uma estratégia de defesa 
para alcançar a prescrição com o decurso do tempo do que a sua real 
finalidade, que é, segundo o Ministro Sepúlveda Pertence, propiciar a 
qualquer cidadão questionar, perante o Fisco, a exatidão do 
lançamento provisório de determinado tributo (HC nº 81.611/DF, 
Tribunal Pleno, DJ de 13/5/05). 4. Agravo regimental a que se nega 
provimento. 

(ARE 1031806 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 
julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 10-
08-2017 PUBLIC 14-08-2017) 

 

 

“Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Penal. Prescrição 
da pretensão punitiva estatal não consumada. Crime de sonegação 
fiscal (Lei nº 8.137/90). Consumação do delito com a constituição 
definitiva do crédito tributário, que é o termo a quo para a contagem 
do prazo prescricional. Inteligência da Súmula Vinculante nº 24/STF. 
Precedentes. Tese de que a observância da súmula vinculante em 
questão importaria, no caso concreto, interpretação judicial mais 
gravosa da lei de regência. Não ocorrência. Verbete que representa tão 
somente a consolidação da jurisprudência da Corte a respeito do tema. 
Recurso ordinário ao qual se nega provimento. 1. Não prospera a tese 
do recorrente de que a observância do enunciado da Súmula 
Vinculante nº 24, no caso concreto, importaria interpretação judicial 
mais gravosa da lei de regência. A Súmula Vinculante em questão é 
mera consolidação da jurisprudência da Corte, que, há muito, tem 
entendido que ‘a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 
8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, 
começando a correr, a partir daí, a prescrição’ (HC nº 85.051/MG, 
Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1º/7/05). 2. 
Pretensão de afastar o consolidado entendimento jurisprudencial do 
Supremo Tribunal Federal para fazer prevalecer a consumação da 
prescrição, que, à luz do entendimento suso mencionado, não se 
efetivou, pois, entre os marcos interruptivos (CP, art. 117) verificados, 
não transcorreu prazo superior a oito (8) anos, lapso temporal 
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necessário a sua consumação (CP, art. 109, inciso IV), considerando-se 
a pena concretamente aplicada. 3. Recurso ao qual se nega 
provimento.” (STF - RHC 122774/RJ – 1ª Turma - Relator:  Min. DIAS 
TOFFOLI - Julgamento:  19/05/2015 - DJe 11/06/2015) 

 

 

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Crime 
contra a ordem tributária. Prescrição. 1. O termo inicial da prescrição 
da ação dos crimes materiais previstos no art. 1º da Lei n º 
8.137/1990) é a data da consumação do delito, que, conforme a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, corresponde à data da 
constituição definitiva do crédito tributário. Precedentes. 2. Agravo 
regimental a que se nega provimento. 

(RHC 122339 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira 
Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 
DIVULG 31-08-2015 PUBLIC 01-09-2015) 

   

     Registra-se, novamente, o teor da Súmula Vinculante nº 24, do 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

 

 SÚMULA VINCULANTE nº 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”. 

     

    Assim, é certo que, ao decidir que “a consumação dos delitos 

se deu nas datas em que as condutas delituosas foram praticadas” e que, 

por conta disso, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva pela pena em 

concreto, o v. acórdão contrariou e negou vigência os dispositivos de lei 

federal mencionados. 

 

 



              

Apelação Criminal nº 0004444-19.2012.8.26.0176 
                                                                                                              24 de 36 

4 – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL (na interpretação e aplicação do art. 1º, 

da Lei 8137/90 e arts. 14, I e 111, I do Código Penal): 

 

    O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem decidido que 

“a consumação dos crimes materiais tipificados no art. 1º da Lei 8137/90 

somente se verifica com a constituição definitiva do crédito tributário, 

começando a correr, a partir daí, o prazo de prescrição da pretensão 

punitiva, ainda que os delitos tenham sido praticados em data anterior à 

edição da Súmula Vinculante nº 24”. 

 

   Entretanto, a Douta Câmara Criminal entendeu por bem, 

decidir que “a consumação dos delitos se deu nas datas em que as condutas 

delituosas foram praticadas” e que, por conta disso, ocorreu a prescrição 

da pretensão punitiva pela pena em concreto. Com isso, contrariou 

reiterado posicionamento do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

 

4.1. ACÓRDÃO PARADIGMA  

   No julgamento do AgRg nos EDcl no AREsp 699.517/SP (Rel. 

Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016) cujo 

acórdão se oferece como paradigma e que se encontra publicado na Revista 

Eletrônica de Jurisprudência (cópia em anexo), a COLENDA QUINTA TURMA 

do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA assim decidiu: 

 

PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. MOMENTO 

ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. RETROATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO 

JUDICIAL MAIS GRAVOSA AO RÉU. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL 
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INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO CONFIRMADA NO STJ. FORMAÇÃO DA 

COISA JULGADA. MOMENTO. 

A fluência do prazo prescricional dos crimes contra a ordem tributária, 

previstos no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/1990, nos termos da 

jurisprudência desta Corte, tem início somente após a constituição do 

crédito tributário. 

O Superior Tribunal de Justiça já afastou a alegação de que o enunciado 

24 da Súmula Vinculante só se aplicaria aos crimes cometidos após a sua 

vigência, tendo em vista que não se está diante de norma mais gravosa, 

mas de consolidação de interpretação judicial, bem como porque a sua 

observância é obrigatória por parte de todos os órgãos do Poder Judiciário, 

exceto a Suprema Corte, a quem compete eventual revisão do 

entendimento adotado. 

A decisão que inadmite o recurso especial ou extraordinário possui natureza 

jurídica eminentemente declaratória, tendo em vista que apenas pronuncia 

algo que já ocorreu anteriormente - e não naquele momento - motivo pelo 

qual opera efeitos ex tunc. Desse modo, o trânsito em julgado retroage à 

data de escoamento do prazo para a interposição do recurso admissível. 

Hipótese em que não houve transcurso do prazo prescricional, uma vez que, 

entre a constituição definitiva do crédito tributário e o recebimento da 

denúncia, e, ainda, entre a sentença condenatória (último marco 

interruptivo) e a data do trânsito em julgado não transcorreu lapso de tempo 

legalmente previsto. 

Agravo regimental desprovido. 

(AgRg nos EDcl no AREsp 699.517/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 

QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016) - (destacamos) 

 

   Eis na íntegra o relatório e o voto do v. acórdão: 
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   Como se vê, exsurge divergência jurisprudencial com o acórdão 

recorrido. 

 

4.2. COMPARAÇÃO ANALÍTICA  

   Para o v. acórdão recorrido: 

“De proêmio, de rigor a análise da prejudicial de mérito relacionada 

à prescrição, fazendo-se necessário discorrer, primeiramente, acerca da 

Súmula Vinculante nº 24. 

(...) 

Não se desconhece que existem precedentes que pugnam pela 

aplicação retroativa do postulado. Por todos: 

“1. Não prospera a tese do recorrente de que a observância do 
enunciado da Súmula Vinculante nº 24, no caso concreto, importaria 

interpretação judicial mais gravosa da lei de regência. A Súmula 

Vinculante em questão é mera consolidação da jurisprudência da 
Corte, que, há muito, tem entendido que 'a consumação do crime 
tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se verifica com a 
constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a 
prescrição' (HC nº 85.051/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro 
Carlos Velloso, DJ de 1º/7/05). 2. Pretensão de afastar o consolidado 
entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal para fazer 

prevalecer a consumação da prescrição, que, à luz do entendimento 
suso mencionado, não se efetivou, pois, entre os marcos 
interruptivos (CP, art. 117) verificados, não transcorreu prazo 
superior a oito (8) anos, lapso temporal necessário a sua consumação 
(CP, art. 109, inciso IV), considerando-se a pena concretamente 
aplicada. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (STF - RHC 122774, 

Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgamento em 

19.5.2015, DJe de 11.6.2015).  

Ocorre que a decisão que reconheceu a retroatividade, além de não 

ser vinculante, parece ir de encontro à própria natureza da Súmula. 

(...) 

Por todo o mencionado, por razões de segurança jurídica e ainda 

pautado nos princípios basilares do direito penal, como a irretroatividade, 

a taxatividade, e ainda considerando-se que a pena deve ser vista como 

a ultima ratio, forçoso convir que, no caso concreto, a consumação dos 

delitos se deu nas datas em que as condutas delituosas foram praticadas. 

Deste modo, em relação ao apelante DOMINGOS MOREIRA 

CORDEIRO, a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição, na 

modalidade retroativa.” 
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    Já para o aresto paradigma: 

 

“Consoante anteriormente explicitado, o Supremo Tribunal Federal, 

em 02 de dezembro de 2009, aprovou a Súmula Vinculante 24, assim 

redigida: "Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, 

previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/1990, antes do 

lançamento definitivo do tributo." 

Assim, segundo a orientação firmada pela Suprema Corte, a 

constituição definitiva do crédito tributário constitui elemento normativo 

do tipo penal. Portanto, enquanto não sobrevier certeza absoluta acerca 

da exigibilidade da obrigação e liquidez do crédito, não há se falar em 

justa causa para a instauração do inquérito policial ou da ação penal. 

Registre-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça já 

afastou a alegação de que o enunciado 24 da Súmula Vinculante só se 

aplicaria aos crimes cometidos após a sua vigência, tendo em vista que 

não se está diante de norma mais gravosa, mas de consolidação de 

interpretação judicial, bem como porque a sua observância é obrigatória 

por parte de todos os órgãos do Poder Judiciário, exceto a Suprema Corte, 

a quem compete eventual revisão do entendimento adotado. 

Conclui-se, portanto, não ser possível a fluência do prazo 

prescricional, em face tão somente da ocorrência do fato gerador do 

tributo, pois, se não existe crime antes do exaurimento do procedimento 

administrativo fiscal, ilógico cogitar a ocorrência da prescrição penal que, 

a teor do disposto no art. 111, I, do Código Penal, tem por termo inicial a 

consumação do delito.” 

 

   Como se vê, os dois julgados cuidam da mesma situação 

jurídica, ou seja, o momento consumativo dos crimes materiais contra a  

ordem tributária (ainda que praticados antes da edição da Súmula 

Vinculante nº 24) e o consequente termo inicial da prescrição da 

pretensão punitiva. 

 

 

    Em síntese: 
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Para o acórdão impugnado, “a decisão que reconheceu 

a retroatividade, além de não ser vinculante, parece ir 

de encontro à própria natureza da Súmula”, por isso, 

para crimes cujas condutas ocorreram antes da súmula, 

considera-se que “a consumação dos delitos se deu nas 

datas em que as condutas delituosas foram praticadas”, 

de modo que, no caso concreto, “a pretensão punitiva 

foi atingida pela prescrição”. 

 

Para o aresto paradigma, em sentido contrário, "Não se 

tipifica crime material contra a ordem tributária, 

previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/1990, 

antes do lançamento definitivo do tributo." E “o Superior 

Tribunal de Justiça já afastou a alegação de que o 

enunciado 24 da Súmula Vinculante só se aplicaria aos 

crimes cometidos após a sua vigência”. “Conclui-se, 

portanto, não ser possível a fluência do prazo 

prescricional, em face tão somente da ocorrência do fato 

gerador do tributo, pois, se não existe crime antes do 

exaurimento do procedimento administrativo fiscal, 

ilógico cogitar a ocorrência da prescrição penal que, a 

teor do disposto no art. 111, I, do Código Penal, tem por 

termo inicial a consumação do delito.” 

 

   Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a orientação 

jurisprudencial do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, afastando-se 

o entendimento adotado no acórdão recorrido.  
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5. DO PEDIDO 

    

    Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa de 

vigência a dispositivos de lei federal, bem como o dissenso jurisprudencial 

quanto aos temas destacados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

aguarda seja deferido o processamento do presente RECURSO ESPECIAL, a 

fim de que, submetido à elevada apreciação do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, mereça CONHECIMENTO e PROVIMENTO, para a cassação do v. 

acórdão de fls. 654/663, afastando-se o reconhecimento prescricional ante 

o teor da Súmula Vinculante nº 24 e determinando-se ao Tribunal de origem 

a análise do mérito da apelação defensiva. 

 

   São Paulo, 18 de setembro de 2018. 

 
 

JOÃO ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES 
PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 

 
MARCUS PATRICK DE OLIVEIRA MANFRIN 

 PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 


