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EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS CRIMES TRIBUTÁRIOS
INTRODUÇÃO

Os crimes Tributários podem ser extintos através do pagamento de seus créditos. No entanto, existem regras

especificas no ordenamento jurídico que possibilitam a extinção ou suspenção da cobrança judicial criminal.

Por isso, torna-se necessário sabermos identificar qual momento processual cabível para pedir a suspensão ou

extinção da cobrança dos créditos tributários.

CONCLUSÃO

Segundo GOMES (2011), há a extinção da

punibilidade mediante pagamento, pois sempre é

preferível arrecadar o quantum devido do que

submeter-se a uma cobrança judicial ou até

mesmo uma condenação criminal. Assim, nos

crimes contra a ordem tributária, o interesse do

Estado em arrecadar trás causas específicas de

extinção da punibilidade, consubstanciadas no

pagamento integral e no parcelamento do tributo,

as quais se somam às causas gerais de extinção

da punibilidade prevista no art. 107 do CP.

Nesse sentido a Súmula Vinculante 24 diz que:

“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.”

Para GOMES (2011), antes que se haja uma

cobrança judicial é necessário que seja exaurida

todos procedimentos administrativos referente a

cobrança do crédito tributário. Assim temos na

Súmula Vinculante 24 o entendimento positivado

na lei 12.350/2010 que alterou o artigo 83 da Lei

9430 a qual diz: “A representação fiscal para fins

penais relativa aos crimes contra a ordem

tributária previstos nos arts. 1º e 2º da Lei no

8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes

contra a Previdência Social, previstos nos arts.

168-A e 337-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de

dezembro de 1940 (Código Penal), será

encaminhada ao Ministério Público depois de

proferida a decisão final, na esfera administrativa,

sobre a exigência fiscal do crédito tributário

correspondente.”

No entanto, o art. 83 da Lei 9430 em seu § 2º

estabelece que haverá a suspenção da

pretensão punitiva na esfera criminal caso haja o

parcelamento do crédito tributário antes do

recebimento da denúncia criminal. Essa medida

irá interromper a prescrição criminal, conforme

preceito do §3º do mesmo códex.

Segundo CAVALCANTE (2014), é evidente que

há um tratamento diferente entre os sonegadores

e praticantes de crimes não violentos contra o

patrimônio público particular (furto, apropriação

indébita, estelionato). Isso porque a regra que

extingue a punibilidade nos crimes tributários

com o pagamento ou concedendo remissões,

anistias fiscais ou parcelamentos não se aplica

da mesma maneira nos demais crimes.
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Deste modo, ficou demostrado de forma sucinta que a

extinção da punibilidade nos crimes tributários

dependem do pagamento feito de forma integral a

qualquer momento antes do oferecimento da

denúncia, caso seja exauridos todos os meios

administrativos de cobrança. Mas quando houver

parcelamento do crédito tributário, antes do

oferecimento da denúncia, este ato somente irá

interromper a prescrição criminal, ou seja, não haverá

extinção.

Por fim até mesmo o STF noticiou no Inf. 334, nos

seguintes termos: “A Turma, acolhendo proposta

formulada pelo Min. Peluso – no sentido de que a

quitação do débito antes da sentença que condenara o

paciente pela prática do crime de sonegação fiscal

consubstancia questão preliminar que prejudica a

análise dos fundamentos do pedido –, concedeu

habeas corpus de ofício para declarar extinta a

punibilidade, nos termos do disposto no art. 9º, § 2º,

da Lei 10.684/2003, já que tal Lei possui

retroatividade, por ser mais benéfica que a existente

ao tempo da impetração (Lei 9.249/95) – a qual previa

a extinção de punibilidade quando o pagamento fosse

realizado até o recebimento da denúncia.”.


