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Apresentação
O exercício profissional da advocacia criminal de forma ética e responsável está pautado em um tripé:
sólido conhecimento jurídico, atuação em conformidade com a Constituição e defesa intransigente das liberdades públicas do constituído.
No que se refere ao conhecimento jurídico, exige-se do advogado penal constante atualização, seja ela
do ponto de vista legislativo, doutrinário e/ou jurisprudencial. É nesse contexto que o escritório Milanez &
Foltran Advogados Associados apresenta à comunidade o 1º Relatório das Principais Decisões dos Tribunais
Superiores e dos TRF’s, contendo as ementas dos acórdãos mais importantes do primeiro semestre do ano de
2016, relativamente ao julgamento dos denominados crimes econômicos.
O presente relatório decorre de profundo estudo e análise de decisões envolvendo crimes financeiros, de
corrupção (ativa e passiva), lavagem de dinheiro, contra o mercado de capitais dentre outros, tratando-se de
iniciativa de vanguarda no âmbito da advocacia criminal.
Trata-se de material informativo, destinado à comunidade jurídica em geral, que se presta ao estudo e
compreensão da forma através da qual os Tribunais interpretam e aplicam a legislação vigente no âmbito do
direito penal e processual penal econômico.
Como observação derradeira, impende salientar que o estudo dos precedentes não prescinde de uma
sólida base doutrinária e profundo conhecimento do caso concreto. É por essa razão que o escritório MF Advogados Associados alia o estudo permanente das decisões dos Tribunais a excelência teórica e acadêmica de
seus profissionais, que desenvolvem estratégias defensivas personalizadas a partir de teses inovadoras e atuais.
Boa Leitura!
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Crimes Econômicos

3

Principais decisões dos Tribunais Superiores e dos TRF’s

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO............................................................................................. 2
Supremo Tribunal Federal........................................................................... 6
1. Crime de Cartel e Competência Estadual................................................ 6
2. Crimes Contra a Ordem Tributária.......................................................... 6
2.1. Mitigação da Súmula Vinculante nº 24.............................................. 6
2.2. Notícia Crime Anônima e Validade do Encontro Fortuito de Provas
- Pagamento ou Reconhecimento da Invalidade do Tributo - Extinção da
Punibilidade............................................................................................. 7
3. Crime Contra o Sistema Financeiro - Evasão de Divisas - Desnecessidade
de os Valores Terem Origem em Operação de Câmbio para a Configuração
do Delito.................................................................................................... 7
4. Colaboração Premiada - Natureza Jurídica - Acesso ao Conteúdo Integral
pelos Delatados - Inadmissibilidade de Impugnação do Negócio Jurídico
Processual por Coatores ou Partícipes........................................................ 7
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA............................................................... 10
1. Crimes Contra o Sistema Financeiro..................................................... 10
1.1. ‘Pirâmide Financeira’ - Caracterização de Crime Contra a Economia
Popular - Competência Estadual - Aplicação da Súmula 498, do STF .... 10
1.2. Gestão Temerária - Possibilidade de Responsabilização Penal de Integrante de Órgão Colegiado Administrador de Instituição Financeira....... 10
1.3. Apropriação Indébita Financeira - Confiança como Elemento Inerente
ao Tipo Penal - Impossibilidade de Exasperação da Pena com Base Nesse
Fundamento........................................................................................... 10
1.4. Operação Irregular de Instituição Financeira e Operação de Câmbio
Não Autorizada - Consunção - Impossibilidade...................................... 11
2. Crimes Contra a Ordem Tributária........................................................ 11
2.1. Trancamento do Processo Penal com Base na Prescrição Tributária Impossibilidade...................................................................................... 11
2.2. Sonegação Fiscal - Omissão na Apresentação de DIPJ - Tipicidade.. 11
2.3. Sonegação Fiscal - Incentivo Fiscal Concedido - Não Reconhecimento
do Incentivo por Outro Estado-Membro - ‘Guerra Fiscal’ - Atipicidade... 12
2.4. Sonegação Fiscal - Não Recolhimento de ICMS - Mero Inadimplemento - Atipicidade...................................................................................... 12
2.5. Quebra do Sigilo Bancário Diretamente pela Receita Federal - Necessidade de Autorização Judicial - Ilicitude do Meio de Prova................... 12
3. Crime Contra o Sistema Financeiro - Evasão de Divisas - Operação ‘Dólar-Cabo’ - Transferência Eletrônica - Insignificância - Impossibilidade..... 13
4. Corrupção............................................................................................ 13
4.1. Corrupção Passiva - Vereador - Solicitação de Vantagem Indevida para

se Licenciar do Cargo - Medidas Cautelar de Afastamento das Funções Cabimento............................................................................................. 13
4.2. Corrupção Ativa e Dispensa Indevida de Licitação - Desvio de Recursos Municipais - Ausência de Interesse da União - Competência Federal.14
5. Crime Contra o Mercado de Capitais - Insider Trading (Uso Indevido de Informação Privilegiada) - Divulgação Prévia de Informação Economicamente
Privilegiada pelo Insider - Aquisição de Ações, Antes de Oferta Pública, a
Partir das Informações Privilegiadas - Configuração do Ilícito Penal......... 14
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.......................................... 17
1. Crimes Contra o Sistema Financeiro . .................................................. 17
1.1. Operação Irregular de Instituição Financeira - Off Shore Constituída no
Exterior, Segundo Regras Estrangeiras - Atipicidade................................ 17
1.2. Evasão de Divisas - Remessa de Dinheiro para o Exterior - Prática da
Conduta em Contexto Societário - Impossibilidade de Responsabilização
Penal Objetiva........................................................................................ 17
2. Crimes Contra a Ordem Tributária........................................................ 18
2.1. Sonegação Fiscal - Tipo Misto Alternativo - Várias Condutas - Crime Único.............................................................................................. 18
2.2. Sonegação Fiscal - Quebra de Sigilo Bancário Diretamente pela Receita Federal - Ausência de Autorização Judicial - Art. 6º, LC 105/2001 - Licitude da Prova......................................................................................... 18
3. Lavagem de Dinheiro - Desvio de Valores e Depósito na Própria Conta
Corrente - Ausência de Intenção de Ocultação do Produto do Crime - Atipicidade...................................................................................................... 19
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO.......................................... 21
1. Crimes Contra a Ordem Tributária........................................................ 21
1.1. Parcelamento do Débito Tributário Após o Recebimento da Denúncia Fato Praticado Antes da Vigência da Lei 12.382/11 - Irretroatividade da Lei
Penal Mais Gravosa - Suspensão da Pretensão Punitiva.......................... 21
1.2. Quebra de Sigilo Bancário Diretamente pela Autoridade Fiscal - Ausência de Autorização Judicial - Art. 6º, LC 105/2001 - Licitude da Prova.......21
1.3. Sonegação de Contribuição Previdenciária - Constitucionalidade e Legalidade do Débito Discutida na Esfera Cível - Débito Garantido por Depósito Judicial Através de Carta de Fiança Bancária - Situação Análoga ao
Pagamento Integral - Extinção da Punibilidade ...................................... 21
1.4. Débito Tributário Declarado Nulo em Procedimento Administrativo Revisão de Condenação Criminal - Possibilidade................................... 21
2. Crime Contra o Sistema Financeiro - Operação de Câmbio Irregular - Cooperação Jurisdicional Internacional - Inobservância do Acordo de Cooperativo - Invalidade....................................................................................... 22
3. Cooperação Jurisdicional Internacional - Necessidade de Juntada Integral

1º semestre/2016

Crimes Econômicos

4

Principais decisões dos Tribunais Superiores e dos TRF’s

dos Pedidos de Assistência....................................................................... 22
4. Reconhecimento de Incompetência e Suspeição - Mera Ratificação dos
Atos Processuais - Nulidade Absoluta...................................................... 23
5. Denúncia - Determinação, Ex Oficio, de Emenda à Inicial - Violação do
Sistema Acusatório................................................................................... 23
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO.......................................... 25
1. Crimes Contra o Sistema Financeiro . .................................................. 25
1.1. Apropriação Indébita Financeira - Administrador ‘de Fato’ - Elementar
do Tipo Não Preenchida - Atipicidade.................................................... 25
1.2. Evasão de Divisas - Sociedade Empresária Sediada no Exterior - Ausência de Obrigação de Informar, às Autoridades Brasileiras, Sobre Movimentações Financeiras de Sociedades das Quais os Acusados Eram Sócios... 25
2. Crimes Contra a Ordem Tributária........................................................ 26
2.1. Sonegação Fiscal - Sócios e Administradores da Pessoa Jurídica - Declarações Inidôneas Prestadas à Autoridade Fiscal por Escritório de Contabilidade - Fundada Dúvida a Respeito do Dolo - Absolvição.................. 26
2.2. Sonegação Fiscal - Recurso Exclusivo da Acusação - Possibilidade de
Reforma da Decisão Condenatória em Favor do Acusado - Insignificância Atipicidade............................................................................................. 27
2.3. Sonegação Fiscal - Crime Material - Aplicação da Súmula Vinculante
nº 24 do STF - Necessidade de Constituição Definitiva do Crédito Tributário
para a Persecução Penal......................................................................... 27
2.4. Apropriação Indébita Previdenciária - Crime Material - Aplicação da
Súmula Vinculante nº 24 do STF - Necessidade de Constituição Definitiva
do Crédito Tributário para a Persecução Penal........................................ 28
2.5. Sonegação Fiscal - Não Apresentação de Livros Contábeis - Descumprimento de Obrigação Tributária Acessória que não se Confunde com
Fraude à Fiscalização - Mera Omissão na Declaração - Atipicidade....... 28
2.6. Sonegação Fiscal - Ausência de Descrição de Omissão de Informação
ou de Prestação de Informação Falsa, com o Fim de Evitar Tributação Inépcia da Inicial Acusatória ................................................................. 29
3. Corrupção Ativa e Passiva - Lavagem de Dinheiro - Sequestro de Bens de
Pessoa Jurídica com Fundamento na Lei de Lavagem - Fatos Anteriores às
Alterações Legislativas Promovidas pela Lei 12.683/12 - Irretroatividade da
Lei Penal Mais Gravosa............................................................................ 30
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO.......................................... 32
1. Crimes Contra a Ordem Tributária........................................................ 32
1.1. Parcelamento do Débito Tributário - Suspensão da Punibilidade - Exclusão do Programa por Inadimplemento - Prosseguimento do Processo
- Sonegação Fiscal - Necessidade de Prova do Dolo............................... 32
1.2. Tributo Devido pela Pessoa Jurídica - Sócio Administrador - Condição

Meramente Formal - Ausência de Poderes de Gestão - Impossibilidade de
Responsabilização Penal Objetiva - Absolvição...................................... 32
1.3. Sonegação de Contribuição Previdenciária - Dificuldade Financeira da
Pessoa Jurídica - Causa Exculpante - Absolvição.................................... 32
1.4. Investigação Que Aponta Indícios de Crimes Tributários - Compartilhamento de Dados Com a Receita Federal - Autorização Judicial - Validade....33
1.5. Sonegação Fiscal - Imputação de Falsidade dos Valores da Mercadoria - Condenação por Ocultação do Verdadeiro Importador - Violação do
Princípio da Correlação - Absolvição..................................................... 33
2. Crimes Contra o Sistema Financeiro..................................................... 34
2.1. Operação de Câmbio Fraudulenta Mediante Falsa Identidade - Ausência de Lesividade ao Bem Jurídico Tutelado - Absolvição........................ 34
2.2. Gestão Fraudulenta e Apropriação Indébita Financeira - Possibilidade de
Concurso Formal - Sujeito Ativo não Controlador, Diretor, Gerente ou Equiparado da Instituição Financeira - Desclassificação para Falsidade Ideológica - Concessão de Empréstimos Fraudulentos - Desclassificação para Estelionato....... 34
2.3. Gestão Fraudulenta - Estratégia Negocial que se Não confunde com
Fraude - Atipicidade............................................................................... 35
3. Lavagem de Dinheiro - Bloqueio Cautelar de Bens - Alienação Antecipada
- Desbloqueio do Produto da Alienação - Sentença Absolutória - Recurso da
Acusação - Necessidade do Trânsito em Julgado...................................... 35
4. Corrupção Ativa - Insignificância - Inaplicabilidade............................. 36
5. Compartilhamento de Provas - Juízo Cível e Criminal - Quebra de Sigilo Dados de Natureza Não Criminal - Natureza Privada - Impossibilidade... 36
6. Medidas Assecuratórias - Bloqueio de Quantia Superior ao Valor Determinado - Desbloqueio do Montante Excedente............................................ 36
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.......................................... 38
1. Crimes Contra o Sistema Financeiro..................................................... 38
1.1. Gestão Temerária - Cooperativa - Diretores Presidente e Operacional
- Investimento de Valores em Fundo Conservador e de Baixo Risco - Prudência na Conduta - Absolvição............................................................. 38
1.2. Aplicação de Recurso de Financiamento Concedido por Instituição
Financeira em Finalidade Diversa da Legal ou Contratual - Má Gestão dos
Recursos que Não se Confunde com Aplicação em Fim Diverso - Absolvição . ...................................................................................................... 38
2. Lavagem de Dinheiro - Crime Antecedente - Organização Criminosa Fato Praticado Antes das Alterações Promovidas pela Lei 12.683/12 - Impossibilidade................................................................................................. 39
3. Solicitação de Vantagem Indevida para Redução de Tributo - Condenação
por Crime Tributário - Desclassificação para Corrupção Passiva............... 39

1º semestre/2016

Supremo Tribunal Federal

Crimes Econômicos

6

Principais decisões dos Tribunais Superiores e dos TRF’s

Supremo Tribunal Federal
1. CRIME DE CARTEL E COMPETÊNCIA ESTADUAL
“(...) 1. Em relação à competência penal da Justiça Federal, prescreve a Constituição Federal: “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (…) VI - os crimes contra a organização do trabalho e,
nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem
econômico-financeira (...) 1.1. Como se depreende da leitura do texto constitucional, para que o processamento e julgamento dos crimes
contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira sejam de
competência da Justiça Federal exige-se expressa previsão legal, o que
não ocorre na espécie, eis que a Lei 8.137/1990, ao tratar do delito de
formação de cartel, silencia a esse respeito. Assim, a alegação de que
“a ordem econômica e livre concorrência têm caráter estratégico para
o desenvolvimento da economia nacional” não configura hipótese de
competência da Justiça Federal, salvo se assim estipulado em lei ordinária. 1.2. A regulação do setor pela Agência Nacional do Petróleo (ANP)
não altera essa conclusão. Isso porque, para fins de competência penal,
o interesse das entidades federais deverá ser específico e direto. (...) 1.3.
Aduzo que a Lei 10.446/02 também não socorre ao recorrente. Com
efeito, trata-se de norma que disciplina as atribuições do Departamento
de Polícia Federal, oportunidade em que se incluiu, dentre essas hipóteses, a formação de cartel com repercussão interestadual ou internacional. Referida lei, contudo, não trata de competência jurisdicional, mas,
tão somente, explicita as atribuições da Polícia Federal que, embora tipicamente funcione como polícia judiciária da União, detém, por força
do art. 144, §1°, I, CF, incumbência para apurar “infrações cuja prática
tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme”. Ressalte-se que a competência da Justiça Federal não decorre

das atribuições da Polícia Federal. O raciocínio é inverso e, excepcionalmente, a lei conferiu atribuições específicas ao órgão policial. (...)”
(STF - RHC 121985, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.6.2016)

2. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
2.1. Mitigação da Súmula Vinculante nº 24
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL ANTES DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA
SÚMULA VINCULANTE 24. EXCEPCIONALIDADE. MULTA ISOLADA E
DE REVALIDAÇÃO. LEGITIMIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA
REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Os crimes contra a ordem tributária pressupõem a prévia constituição definitiva do crédito na via administrativa
para fins de tipificação da conduta. A jurisprudência desta Corte deu
origem à Súmula Vinculante 24, a qual dispõe: “Não se tipifica crime
material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da
Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. 2. Não obstante a jurisprudência pacífica quanto ao termo inicial dos crimes contra
a ordem tributária, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a regra
contida na Súmula Vinculante 24 pode ser mitigada de acordo com as
peculiaridades do caso concreto, sendo possível dar início à persecução
penal antes de encerrado o procedimento administrativo, nos casos de
embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de
outros delitos, de natureza não fiscal. (...)” (STF - ARE 936653 AgR, Rel.
Min. Roberto Barroso, DJe 14.6.2016)
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2.2. Notícia Crime Anônima e Validade do Encontro
Fortuito de Provas - Pagamento ou Reconhecimento da
Invalidade do Tributo - Extinção da Punibilidade
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (...). CRIMES FISCAIS. (...)
CORRUPÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DENÚNCIA ANÔNIMA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE DE TRIBUTOS TIDOS COMO SONEGADOS. (...)
2. Notícias anônimas de crime, desde que verificada a sua credibilidade por apurações preliminares, podem servir de base válida à investigação e à persecução criminal. 3. Apesar da jurisprudência desta
Suprema Corte condicionar a persecução penal à existência do lançamento tributário definitivo (Súmula vinculante nº 24), o mesmo não
ocorre quanto à investigação preliminar. 4. A validade da investigação
não está condicionada ao resultado, mas à observância do devido processo legal. Se o emprego de método especial de investigação, como
a interceptação telefônica, foi validamente autorizado, a descoberta
fortuita, por ele propiciada, de outros crimes que não os inicialmente
previstos não padece de vício, sendo as provas respectivas passíveis de
ser consideradas e valoradas no processo penal. 5. Fato extintivo superveniente da obrigação tributária, como o pagamento ou o reconhecimento da invalidade do tributo, afeta a persecução penal pelos crimes
contra a ordem tributária, mas não a imputação pelos demais delitos,
como quadrilha e corrupção. (...)” (STF - HC 106.152, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe 24.05.2016)

3. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO - EVASÃO
DE DIVISAS - DESNECESSIDADE DE OS VALORES TEREM
ORIGEM EM OPERAÇÃO DE CÂMBIO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO
“(...) 6. O crime de evasão de divisas, previsto no caput do art. 22
da Lei n. 7.492/1986, tem como uma de suas elementares operação de

câmbio não autorizada, o que, inocorrente, segundo a defesa, impediria o deferimento da extradição por ausência de tipicidade. 7. Todavia,
na dicção do parágrafo único do referido art. 22 da Lei n. 7.492/1986,
incorre nas mesmas penas quem “... a qualquer título, promove, sem
autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele
mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente,
sendo relevante, para expungir qualquer dúvida, a observação de Guilherme de Souza Nucci no sentido de que “... no parágrafo único do
art. 22, há o crime de evasão de divisas, independentemente do dinheiro ter origem em operação de câmbio” (...)” (STF - Ext 1.413, Rel. Min.
Luiz Fux, DJe 20.5.2016)

4. COLABORAÇÃO PREMIADA - NATUREZA JURÍDICA
- ACESSO AO CONTEÚDO INTEGRAL PELOS DELATADOS - INADMISSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL POR COATORES OU
PARTÍCIPES
“Agravo regimental na reclamação. Acordo de colaboração premiada (art. 4º da Lei nº 12.850/13). Negócio jurídico processual personalíssimo. Impugnação por coautores ou partícipes do colaborador.
Inadmissibilidade. Possibilidade de, em juízo, confrontarem as declarações do colaborador e de impugnarem, a qualquer tempo, medidas
restritivas de direitos fundamentais adotadas em seu desfavor. Precedente. Acesso, pelo delatado, a todos os elementos de prova documentados nos autos dos acordos de colaboração, incluindo-se as gravações
audiovisuais dos atos de colaboração de corréus (Súmula vinculante nº
14). Direito que, segundo o juízo reclamado, foi assegurado. Impossibilidade de, na via estreita da reclamação, questionar-se a veracidade
das informações prestadas pelo juízo reclamado. Possibilidade de o
agravante, invocando a decisão recorrida, postular esse acesso ao juízo
reclamado. Agravo regimental não provido. 1. Por se tratar de negócio
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jurídico personalíssimo, o acordo de colaboração premiada não pode

interesse jurídico nem legitimidade para impugná-las. 4. O agravan-

ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na organi-

te, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal

zação criminosa e nas infrações penais por ela praticadas, ainda que

Federal, poderá ter acesso a todos os elementos de prova documenta-

venham a ser expressamente nominados no respectivo instrumento no

dos nos autos dos acordos de colaboração - incluindo-se as gravações

relato da colaboração e em seus possíveis resultados (HC nº 127.483/

audiovisuais dos atos de colaboração de corréus – para confrontá-los,

PR, Pleno, de minha relatoria, DJe de 4/2/16). 2. A homologação do

mas não para impugnar os termos dos acordos propriamente ditos. 5.

acordo de colaboração, por si só, não produz nenhum efeito na esfera

Considerando-se que, segundo o juízo reclamado, o acesso a tais ele-

jurídica do delatado, uma vez que não é o acordo propriamente dito

mentos foi assegurado ao agravante, descabe, na via estreita da recla-

que poderá atingi-la, mas sim as imputações constantes dos depoimen-

mação, questionar-se a veracidade dessas informações. 6. Se, como

tos do colaborador ou as medidas restritivas de direitos fundamentais

alega o agravante, o juízo reclamado limitou-se a garantir o acesso das

que vierem a ser adotadas com base nesses depoimentos e nas provas

gravações audiovisuais a outros acusados, nada obsta que, invocando

por ele indicadas ou apresentadas 3. As cláusulas do acordo de cola-

os fundamentos da decisão recorrida, postule esse acesso diretamente

boração, contra as quais se insurge o agravante, não repercutem, nem

ao juízo reclamado. (...)” (STF - Rcl 21.258 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,

sequer remotamente, em sua esfera jurídica, razão por que não tem

DJe 20.4.2016)
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Superior Tribunal de Justiça
1. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
1.1. ‘Pirâmide Financeira’ - Caracterização de Crime
Contra a Economia Popular - Competência Estadual Aplicação da Súmula 498, do STF
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL
X JUSTIÇA ESTADUAL. INQUÉRITO POLICIAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA: CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. LAVAGEM DE DINHEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL (ART. 2º, III, “A” E
“B”, DA LEI 9.613/1998). 1. As operações denominadas de “pirâmide
financeira”, sob o disfarce de “marketing multinível”, caracterizam-se
por oferecer a seus associados uma perspectiva de lucros, remuneração
e benefícios futuros irreais, cujo pagamento depende do ingresso de
novos investidores ou de aquisição de produtos para uso próprio, em
vez de vendas para consumidores que não são participantes do esquema. 2. Nesse sentido, a captação de recursos decorrente de “pirâmide
financeira” não se enquadra no conceito de “atividade financeira”, para
fins da incidência da Lei n. 7.492/1986, amoldando-se mais ao delito
previsto no art. 2º, IX, da Lei 1.521/1951 (crime contra a economia
popular). Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte tem se orientado
no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual julgar os crimes
contra a economia popular, na esteira do enunciado da Sumula n. 498
da Suprema Corte, que dispõe: “Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular”. Precedentes. 4. O delito conhecido como “lavagem
de dinheiro” e tipificado no art. 1º da Lei 9.613/1998, somente será da
competência federal quando praticado contra o sistema financeiro e a
ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou

interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (art. 2º, III, “a”, da Lei 9.613/1998) ou quando a infração penal
antecedente for de competência da Justiça Federal (art. 2º, III, “b”, da
Lei 9.613/1998). (...)” (STJ - CC 146.153, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe 17.5.2016)

1.2. Gestão Temerária - Possibilidade de Responsabilização Penal de Integrante de Órgão Colegiado Administrador de Instituição Financeira
“HABEAS CORPUS. (...) GESTÃO TEMERÁRIA. MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DE CRÉDITOS.
RESPONSABILIDADE POR PARCELA DA ADMINISTRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL SUJEITO ATIVO DO DELITO. (...)
WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. O artigo 25 da Lei nº 7.492/1986 contempla a responsabilidade penal de quaisquer integrantes da instituição
financeira aos quais seja efetivamente atribuída uma parcela do exercício da sua administração, sejam eles considerados individualmente ou
como integrantes de um órgão colegiado. 3. Se, na organização de uma
instituição financeira, atribui-se a um comitê de crédito a função específica de autorizar a realização de determinadas operações sensíveis à
higidez econômico-financeira da entidade é inegável que os membros
de tal órgão colegiado assumem parcela da sua administração. (...)” (STJ
- HC 347.364, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 12.5.2016)

1.3. Apropriação Indébita Financeira - Confiança como
Elemento Inerente ao Tipo Penal - Impossibilidade de
Exasperação da Pena com Base Nesse Fundamento
“HABEAS CORPUS. ART. 5º, CAPUT, DA LEI Nº 7.492/1986. (...)
AGRAVANTE DO ART. 61, I, “G”, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DA CONFIANÇA INERENTE AO TIPO PENAL DO
DESVIO/APROPRIAÇÃO INDÉBITA FINANCEIROS. NÃO CONHECI-
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MENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Na espécie, porém,
a pena do paciente, condenado pela prática de desvio de valores de
instituição financeira (art. 5º da Lei nº 7.492/1986), foi agravada com
fundamento na violação da confiança nele depositada (CP, art. 61, I,
“g”). Ocorre que o art. 5º da Lei nº 7.492/1986 tipifica um delito especial
- que somente pode ser cometido pelos exercentes das funções previstas
no art. 25 da mesma lei - fundado exatamente na violação dos deveres
inerentes a tais cargos, fazendo com que a quebra da confiança depositada no autor do delito seja ínsita ao tipo penal. (...)” (STJ - HC 348.309,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 15.3.2016)

1.4. Operação Irregular de Instituição Financeira e
Operação de Câmbio Não Autorizada - Consunção Impossibilidade
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS ESPECIAIS. CONSUNÇÃO ENTRE OPERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO (ART. 16 DA LEI 7.492/86) E OPERAÇÃO DE CÂMBIO NÃO
AUTORIZADA PARA EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22 DA LEI 7.492/86).
INCABIMENTO. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. (...) 1. O crime de fazer operar instituição financeira sem autorização é delito autônomo,
que se consuma com o mero funcionamento da instituição financeira
e não compartilha do mesmo fim da conduta de evadir divisas, não
tendo invocação o princípio da consunção. (...)” (STJ - AgRg no REsp
1.455.581, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2.2.2016)

2. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
2.1. Trancamento do Processo Penal com Base na Prescrição Tributária - Impossibilidade
“DIREITO PENAL. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA EM EXECUÇÃO
FISCAL E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR CRIME MATERIAL

CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. O reconhecimento de prescrição
tributária em execução fiscal não é capaz de justificar o trancamento
de ação penal referente aos crimes contra a ordem tributária previstos nos incisos II e IV do art. 1° da Lei n. 8.137/1990. Isso porque a
constituição regular e definitiva do crédito tributário é suficiente para
tipificar as condutas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/1990,
não influindo o eventual reconhecimento da prescrição tributária. De
fato, são independentes as esferas penal e tributária. Assim, o fato de
ter escoado o prazo para a cobrança do crédito tributário, em razão da
prescrição - fato jurídico extintivo do crédito tributário -, não significa
que o crime tributário não se consumou, pois a consumação dos delitos de sonegação fiscal se dá por ocasião do trânsito em julgado na
esfera administrativa. É dizer, uma vez regular e definitivamente constituído o crédito tributário, sua eventual extinção na esfera tributária,
pela prescrição (art. 156 do CTN), em nada afeta o jus puniendi estatal,
que também resta ileso diante da prescrição para a ação de cobrança
do referido crédito (art. 174 do CTN).” (STJ - RHC 67.771, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, DJe 17.3.2016 - Informativo nº 579).

2.2. Sonegação Fiscal - Omissão na Apresentação de
DIPJ - Tipicidade
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO
A QUO QUE FIRMOU A ATIPICIDADE DA CONDUTA. OMISSÃO NA
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES (DIPJ). FATO TÍPICO. ACÓRDÃO
CASSADO. 1. A conduta omissiva de não prestar declaração ao Fisco
com o fim de obter a redução ou supressão de tributo, quando atinge o
resultado almejado, consubstancia crime de sonegação fiscal, na modalidade do inciso I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990. 2. A constituição do
crédito tributário, por vezes, depende de uma obrigação acessória do
contribuinte, como a declaração do fato gerador da obrigação tributária
(lançamento por declaração). Se o contribuinte não realiza tal ato com
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vistas a não pagar o tributo devido ou a reduzir o seu valor, comete o
mesmo crime daquele que presta informação incompleta. 3. A circunstância de o Fisco dispor de outros meios para constituir o crédito tributário, ante a omissão do contribuinte em declarar o fato gerador, não afasta
a tipicidade da conduta; o arbitramento efetivado é uma medida adotada
pelo Fisco para reparar a evasão decorrente da omissão e uma evidência
de que a conduta omissiva foi apta a gerar a supressão ou, ao menos, a
redução do tributo na apuração. 4. No caso concreto, verifica-se que o
Juízo de piso firmou expressamente que as declarações omitidas implicaram redução de tributos, os quais só foram apurados mediante procedimento administrativo fiscal, e que o recorrido agiu de forma dolosa,
circunstâncias que firmam, a priori, a tipicidade do crime. (...)” (STJ REsp 1.561.442, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe 9.3.2016)

2.3. Sonegação Fiscal - Incentivo Fiscal Concedido Não Reconhecimento do Incentivo por Outro Estado-Membro - ‘Guerra Fiscal’ - Atipicidade
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. CREDITAMENTO DE ICMS POR MEIO DE OPERAÇÕES DE ENTRADA DE MERCADORIA BENEFICIADA COM INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO POR OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO.
BENESSE NÃO RECONHECIDA PELO ESTADO CREDOR. GUERRA
FISCAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROVIMENTO DO RECLAMO.
(...) 2. No caso dos autos, a empresa da qual o recorrente é administrador manteve a fidelidade escritural e realizou a operação tributária
com base em norma estadual válida, sendo o débito fiscal em apreço
oriundo de guerra fiscal entre dois entes da Federação, o que revela a
atipicidade de sua conduta. Precedentes. (...)” (STJ - RHC 70.792, Rel.
Min. Jorge Mussi, DJe 22.6.2016)

2.4. Sonegação Fiscal - Não Recolhimento de ICMS Mero Inadimplemento - Atipicidade
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
ARTIGO 2º, INCISO II, DA LEI 8.137/1990. NÃO RECOLHIMENTO DE
ICMS PRÓPRIO. MERO INADIMPLEMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. O delito do artigo 2º, inciso II da Lei nº 8.137/90 exige que
o sujeito passivo desconte ou cobre valores de terceiro e deixe de recolher o tributo aos cofres públicos. 2. O comerciante que vende mercadorias com ICMS embutido no preço e, posteriormente, não realiza
o pagamento do tributo não deixa de repassar ao Fisco valor cobrado
ou descontado de terceiro, mas simplesmente torna-se inadimplente
de obrigação tributária própria. (...)” (STJ - REsp 1.543.485, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe 15.4.2016)

2.5. Quebra do Sigilo Bancário Diretamente pela Receita Federal - Necessidade de Autorização Judicial - Ilicitude do Meio de Prova
RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. ILICITUDE DA PROVA. REQUISIÇÃO PELA
RECEITA FEDERAL DE INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. QUEBRA
DO SIGILO. LC N. 105/2001. IMPRESTABILIDADE DOS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS PARA FINS DE PROCESSO PENAL. (...) 1. A quebra do
sigilo bancário para investigação criminal deve ser necessariamente
submetida à avaliação do magistrado competente, a quem cabe motivar concretamente seu decisum. 2. Os dados obtidos pela Receita
Federal mediante requisição direta às instituições bancárias no âmbito
de processo administrativo fiscal sem prévia autorização judicial não
podem ser utilizados no processo penal, sobretudo para dar base à
ação penal. (...)” (STJ - RHC 57.750, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe 14.6.2016)

1º semestre/2016

Crimes Econômicos

13

Principais decisões dos Tribunais Superiores e dos TRF’s

3. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO - EVASÃO DE
DIVISAS - OPERAÇÃO ‘DÓLAR-CABO’ - TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA - INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE
“DIREITO PENAL. OPERAÇÕES “DÓLAR-CABO” E PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. Nos casos de evasão de divisas praticada mediante
operação do tipo “dólar-cabo”, não é possível utilizar o valor de R$ 10
mil como parâmetro para fins de aplicação do princípio da insignificância. Conforme entendimento adotado pelo STF na AP 470, as transações
conhecidas como operações “dólar-cabo” - nas quais são efetuados
pagamentos em reais no Brasil, com o objetivo de disponibilizar, por
meio de quem recebe tal pagamento, o respectivo montante em moeda
estrangeira no exterior - preenchem os elementos do delito de evasão
de divisas, na forma do art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei
n. 7.492/1986, que tipifica a conduta daquele que, “a qualquer título,
promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o
exterior”. (...) não prospera a tese de que deve ser considerado atípico
o envio de moeda ou divisas ao exterior se o volume de cada operação
não exceder a R$ 10 mil. Isso porque, em primeiro lugar, ressalvada a
hipótese do porte de valores em espécie, o ingresso no país e a saída
do país, de moeda nacional e estrangeira “serão processados exclusivamente através de transferência bancária, cabendo ao estabelecimento bancário a perfeita identificação do cliente ou do beneficiário” (art.
65, caput, da Lei n. 9.069/1995). Ou seja, a legislação excepcionou,
em relação ao valor inferior a R$ 10 mil (ou seu equivalente em moeda
estrangeira), apenas a saída física de moeda. No caso de transferência
eletrônica, saída meramente escritural da moeda, a lei exige, de forma
exclusiva, o processamento através do sistema bancário, com perfeita
identificação do cliente ou beneficiário. Além disso, no caso da transferência clandestina internacional, por meio de operações do tipo “dólar-cabo” ou equivalente, existe uma facilidade muito grande na realização
de centenas ou até milhares de operações fragmentadas sequenciais. É

muito mais simples do que a transposição física, por diversas vezes, das
fronteiras do país com valores inferiores a R$ 10 mil. Admitir a atipicidade das operações do tipo “dólar-cabo” com valores inferiores a R$ 10
mil é fechar a janela, mas deixar a porta aberta para a saída clandestina
de divisas.” (STJ - REsp 1.535.956, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, DJe 9.3.2016 - Informativo nº 578).

4. CORRUPÇÃO
4.1. Corrupção Passiva - Vereador - Solicitação de Vantagem Indevida para se Licenciar do Cargo - Medidas
Cautelar de Afastamento das Funções - Cabimento
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO
PASSIVA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA DEVIDAMENTE MOTIVADA. PRÁTICA CRIMINOSA RELACIONADA COM
O MANDATO ELETIVO. FUNDADO RECEIO DE CONTINUIDADE DAS
ATIVIDADES ILÍCITAS. (...) RECLAMO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE
PONTO, IMPROVIDO. (...) 2. Caso em que o recorrente, na condição de
vereador, é acusado de solicitar vantagem indevida para se licenciar do
mandato e assim permitir que os demais suplentes assumissem a vaga no
parlamento municipal, inclusive com divisão de salários. 3. Estando-se
diante de prática criminosa que guarda relação direta com o mandato
eletivo exercido pelo paciente, e havendo o fundado receio de que a sua
permanência no cargo poder ensejar a continuidade das atividades ilícitas
em apuração, inexiste qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na
imposição da medida em questão. (...)” (STJ - RHC 60.014, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJe 17.6.2016)
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4.2. Corrupção Ativa e Dispensa Indevida de Licitação Desvio de Recursos Municipais - Ausência de Interesse
da União - Competência Federal
“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ORIUNDOS DO FUNDEF/FUNDEB. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
Nº 122/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Firmada a
competência federal para julgar os delitos de malversação de verbas
oriundas do FUNDEF/FUNDEB, necessário é o reconhecimento da
competência estadual para o julgamento dos delitos de formação de
quadrilha, dispensa indevida de licitação e corrupção ativa, por não se
verificar a existência de conexão entre esses e o delito previsto no art.
1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67. 2. Uma vez verificado que os recursos
supostamente desviados do salário-educação integravam a quota municipal, sem qualquer repasse por parte dos órgãos federais, não há que
falar em conexão direta entre tais delitos a justificar o deslocamento de
todo o processo à Justiça Federal. (...)” (STJ - AgRg no CC 145.372, Rel.
Min. Nefi Cordeiro, DJe 31.5.2016)

5. CRIME CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS - INSIDER TRADING (USO INDEVIDO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA) - DIVULGAÇÃO PRÉVIA DE INFORMAÇÃO
ECONOMICAMENTE PRIVILEGIADA PELO INSIDER AQUISIÇÃO DE AÇÕES, ANTES DE OFERTA PÚBLICA, A
PARTIR DAS INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS - CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO PENAL
“PENAL E PROCESSUAL. CRIME CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS. ART. 27-D DA LEI N. 6.385/1976. USO INDEVIDO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA - INSIDER TRADING. ALEGAÇÃO DE

ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA
DA PENA. PENA-BASE. AUMENTO. CULPABILIDADE EXACERBADA.
FUNDAMENTO IDÔNEO. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO CORRETA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO ANTES
DA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.719/2008. IRRETROATIVIDADE. (...) 3. A
responsabilidade penal pelo uso indevido de informação privilegiada,
ou seja, o chamado Insider Trading - expressão originária do ordenamento jurídico norte-americano - ocorreu com o advento da Lei n.
10.303/2001, que acrescentou o artigo 27-D à Lei n. 6.385/76, não
existindo, ainda, no Brasil, um posicionamento jurisprudencial pacífico acerca da conduta descrita no aludido dispositivo, tampouco consenso doutrinário a respeito do tema. 4. A teor do disposto nos arts. 3º e
6º da Instrução Normativa n. 358/2002 da Comissão de Valores Mobiliários e no art. 157, § 4º, da Lei n. 6.404/1976, quando o insider detiver
informações relevantes sobre sua companhia deverá comunicá-las ao
mercado de capitais tão logo seja possível, ou, no caso em que não
puder fazê-lo, por entender que sua revelação colocará em risco interesses da empresa, deverá abster-se de negociar com os valores mobiliários referentes às informações privilegiadas, enquanto não forem
divulgadas. 5. Com efeito, para a configuração do crime em questão,
as “informações” apenas terão relevância para esfera penal se a sua
utilização ocorrer antes de serem divulgadas no mercado de capitais.
A legislação penal brasileira, entretanto, não explicitou o que venha a
ser informação economicamente relevante, fazendo com que o intérprete recorra a outras leis ou atos normativos para saber o alcance da
norma incriminadora. 6. Em termos gerais, os arts. 155, § 1º, da Lei n.
6.404/1976 e 2º da Instrução n. 358/2002 da CVM definem o que vem
a ser informação relevante, assim como a doutrina pátria, que leciona
ser idônea qualquer informação capaz de “influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado”, gerando “apetência pela
compra ou venda de ativos”, de modo a “influenciar a evolução da
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cotação” (CASTELLAR, João Carlos. Insider Trading e os novos crimes
corporativos, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2008, p. 112/113).
7. No caso concreto, não há controvérsia quanto às datas em que as
operações ocorreram e nem quanto ao fato de que o acusado participou das discussões e tratativas visando à elaboração da oferta pública
de aquisição de ações da Perdigão S.A, obtendo, no ano de 2006, informações confidenciais de sua companhia - Sadia S.A. - as quais, no
exercício de sua profissão, tinha o dever de manter em sigilo. 8. Ainda
que a informação em comento se refira a operações, na época, em negociação, ou seja, não concluídas, os estudos de viabilidade de aqui-

sição das ações da Perdição já se encontravam em estágio avançado,
conforme decisão proferida no procedimento administrativo realizado
na CVM, destacada no acórdão recorrido. 9. Diante do quadro delineado na origem, constata-se que a conduta do recorrente se subsume à
norma prevista no art. 27-D da Lei n. 6.385/76, que foi editada justamente para assegurar a todos os investidores o direito à equidade da
informação, condição inerente à garantia de confiabilidade do mercado de capitais, sem a qual ele perde a sua essência, notadamente a de
atrair recursos para as grandes companhias. (...)” (STJ - REsp 1.569.171,
Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 25.2.2016)
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Tribunal Regional Federal da 1ª Região
1. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
1.1. Operação Irregular de Instituição Financeira - Off
Shore Constituída no Exterior, Segundo Regras Estrangeiras - Atipicidade
“PENAL. PROCESSO PENAL. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
OPERAÇÃO FAROL DA COLINA. EVASÃO DE DIVISAS. MANTER NO
EXTERIOR DEPÓSITOS NÃO DECLARADOS À RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. OPERAÇÃO ILEGAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAVAGEM DE VALORES. QUADRILHA. LICITUDE DAS PROVAS. TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA A CRITÉRIO DO
JULGADOR. OITIVA DE TESTEMUNHA. CARTA ROGATÓRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO
DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. 1.
Não há qualquer ilicitude na prova baseada em documentos bancários
encaminhados pelos órgãos americanos no contexto do MLAT - Mutual
Legal Assistance Treaty, tratado do qual o Brasil é signatário e devidamente autorizada pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Paraná. (Precedentes da Quarta Turma deste Tribunal e do TRF2). (...)
7. Demonstrado o cometimento do crime do art. 22, parágrafo único, segunda parte, da Lei 7.492/1986 (manter no exterior depósitos
não declarados à Receita Federal do Brasil). 8. Sobre o art. 16 da Lei
7.492/1986, esta Turma já decidiu: “Não se pode punir o réu pela constituição irregular de empresa situada no exterior, haja vista que o bem
jurídico tutelado pela Lei n. 7.492/86 é a higidez do Sistema Financeiro Nacional e a criação da offshore mencionada na denúncia não se
deu sob a égide das leis brasileiras. (ACR 0000935-39.2005.4.01.3900/
PA, Rel. Desembargador Federal Hilton Queiroz, Quarta Turma, e-DJF1

p.1461 de 14/03/2014)”. 9. Ausente a demonstração do fim específico
de ocultação de valores, não se pode falar na ocorrência do crime do
art. 1º, § 1º, II e § 4º, VI e VII, da Lei 9.613/1998. (...).” (TRF1 - ACR
0023601-09.2006.4.01.3800, Rel. Des. Fed. Monica Sifuentes, Rel.
Conv. Juiz Fed. Klaus Kuschel, e-DJF1 1.7.2016)

1.2. Evasão de Divisas - Remessa de Dinheiro para o
Exterior - Prática da Conduta em Contexto Societário
- Impossibilidade de Responsabilização Penal Objetiva
“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. REMESSA DE DINHEIRO PARA O EXTERIOR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. EVASÃO DE DIVISAS. CRIME SOCIETÁRIO.
ATOS DE GESTÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE.
PROVA INDICIÁRIA. VALIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA. ÔNUS
PROBANTE DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. Nos crimes societários, “a mera invocação da condição de sócio ou de administrador de
sociedade empresária, sem a correspondente e objetiva descrição de determinado comportamento típico que o vincule, concretamente, à prática
criminosa, não constitui fator suficiente apto a legitimar a formulação de
acusação estatal ou a autorizar a prolação de decreto judicial condenatório. - A circunstância objetiva de alguém ser meramente sócio ou de
exercer cargo de direção ou de administração em sociedade empresária
não se revela suficiente, só por si, para autorizar qualquer presunção de
culpa (inexistente em nosso sistema jurídico-penal) e, menos ainda, para
justificar, como efeito derivado dessa particular qualificação formal, a correspondente persecução criminal” (STF - HC 88875/AM, relator Ministro
Celso de Mello). 2. Nem mesmo o fato de um dos sócios de uma empresa
figurar na alteração contratual como responsável pela administração é razão suficiente para responsabilizá-lo pelo crime imputado na denúncia,
sobretudo quando a realidade demonstra sua participação apenas na atividade fim, sem qualquer ingerência na parte administrativa, a qual cabia
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ao irmão. 3. A responsabilidade objetiva é rejeitada no direito penal pátrio. (...)” (TRF1 - ACR 0063101-43.2010.4.01.3800, Rel. Des. Fed. Ney
Bello, e-DJF1 27.5.2016)

2. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
2.1. Sonegação Fiscal - Tipo Misto Alternativo - Várias
Condutas - Crime Único
“PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
ARTIGO 1º, I E II, LEI N. 8.137/1990. CRIME MISTO ALTERNATIVO.
DELITO ÚNICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. TRIBUTO SUPRIMIDO. ARBITRAMENTO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. 1. As provas produzidas demonstram que os réus
eram os responsáveis pela administração da empresa e que omitiram
informações a Receita Federal, de forma que houve a supressão de
tributos. 2. Conforme informações prestadas pela Receita Federal, os
débitos de responsabilidade dos réus oriundos do Procedimento Administrativo Fiscal que embasou a denúncia não se encontram parcelados, quer seja parcelamento ordinário quer seja parcelamento especial, restando ausente o cumprimento de condição para suspensão
da pretensão punitiva. 3. Os valores creditados na conta bancária do
contribuinte, não identificados, presumem-se legalmente pertencerem
a esse, sujeitando-se à incidência do IRPF. 4. O delito do art. 1º, da
Lei 8.137/90, qualifica-se como “crime misto alternativo”, significando
que pode se configurar com a prática de quaisquer das condutas previstas nos seus incisos, tendente a supressão de tributos. 5. A conduta
dos réus de omitirem informações de movimentações financeiras em
escrituração contábil representa iter do procedimento de sonegação
fiscal, não havendo que se falar em concurso de crimes, mas em delito
único cometido mediante a prática conjunta das condutas descritas
nos incisos I e II, do art. 1º, da Lei 8.137/90. 6. Caso em que a supres-

são de tributos foi constatada por meio do confronto das movimentações registradas em escrituração contábil relativamente às operações
declaradas à Receita Federal, no calendário de 1999, registrando receita em valor significativamente menor que o valor constante na escritura
fiscal da empresa, de sorte que o cotejo das movimentações bancárias
prestou-se a reforçar o procedimento de arbitramento do montante efetivamente sonegado.” (TRF1 - ACR 0000692-92.2005.4.01.3901, Rel.
Des. Fed. Mário César Ribeiro, e-DJF1 2.5.2016)

2.2. Sonegação Fiscal - Quebra de Sigilo Bancário Diretamente pela Receita Federal - Ausência de Autorização
Judicial - Art. 6º, LC 105/2001 - Licitude da Prova
“PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DIRETAMENTE PELA RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Denúncia de cometimento do
delito previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990 (omissão de informação
à autoridade fazendária e supressão de tributo federal), baseada em
informações obtidas pela Receita Federal diretamente de instituições
bancárias, sem autorização judicial. 2. A previsão de quebra do sigilo bancário sem prévia autorização (art. 6º da Lei Complementar
105/2001) refere-se a procedimento fiscal de constituição de crédito
tributário. 3. Em recente julgado, o Plenário do STF concluiu pela manutenção da validade da Lei Complementar nº 105/2001, que permite
à Receita Federal acessar informações bancárias de contribuintes sem
autorização judicial. 4. Entendimento no sentido de que não se trata
de quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da
órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso a terceiros. 5. Recurso em sentido estrito provido.” (TRF1 - RSE 000360514.2013.4.01.3304, Rel. Des. Fed. Monica Sifuentes, Rel. Conv. Juiz
Fed. Guilherme Fabiano Julien de Rezende, e-DJF1 9.3.2016)
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3. LAVAGEM DE DINHEIRO - DESVIO DE VALORES E
DEPÓSITO NA PRÓPRIA CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE OCULTAÇÃO DO PRODUTO DO
CRIME - ATIPICIDADE
“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-FURTO. IBAMA.
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. (...) SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. 1. A configuração do crime de lavagem de capitais, com
a redação anterior ao advento da Lei n. 12.683/2012, tinha por antecedente necessário a prática de um dos referidos crimes que estavam
expressamente descritos no artigo 1º, I a VIII, da Lei 9.613/98 (tráfico de drogas; terrorismo; contrabando ou tráfico de armas, munições
ou material destinado à sua produção; extorsão mediante sequestro;
crime contra a Administração Pública; crime contra o Sistema Financeiro Nacional; e crime praticado por organização criminosa), com o
objetivo de obtenção de proveito econômico, iniciando-se o seu iter
com a ocultação dos valores ilicitamente auferidos, prosseguindo com
a dissimulação da origem dos bens, e se completando pela reinserção
do capital na economia formal com aparência lícita. 2. Na espécie, a
ré desviava valores da Conta Única do SIAFI para contas bancárias de
terceiros que, assim que recebiam a transferência, repassavam para a
conta da própria Acusada. Considerando-se que houve a inserção dos
recursos auferidos ilicitamente na própria conta corrente da Acusada,
não se verifica a intenção de ocultação de valores, porquanto o produto do crime não se afastou de sua origem ou teve dissimulada sua
qualidade. (...)” (TRF1 - ACR 0015044-21.2010.4.01.3500, Rel. Des.
Fed. Mário César Ribeiro, e-DJF1 6.5.2016)
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Tribunal Regional Federal da 2ª Região
1. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
1.1. Parcelamento do Débito Tributário Após o Recebimento da Denúncia - Fato Praticado Antes da Vigência
da Lei 12.382/11 - Irretroatividade da Lei Penal Mais
Gravosa - Suspensão da Pretensão Punitiva
“PENAL - HABEAS CORPUS - SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO APÓS O RECEBIMENTO
DA DENÚNICA - LEGISLAÇÃO POSTERIOR MAIS GRAVOSA - LEI Nº
12.382/2011 - INAPLICABILIDADE. I - O art. 83, §2º, da Lei nº 9.430/96,
com a redação trazida pelo advento da Lei nº 12.382/11, trata de norma de cunho predominantemente penal material, na medida em que traz
regramento versando sobre a pretensão punitiva do Estado, que reflete
diretamente sobre a liberdade do indivíduo; II - A nova redação trazida
pela Lei nº 12.382/2011 agrava a situação do réu e, tratando-se de lei mais
gravosa, a inovação legislativa somente poderá ser aplicada aos crimes cometidos após a data do início da vigência da mesma, ou seja, 01/03/2011,
em respeito ao inciso XL, do art. 5º da CRFB (...)” (TRF2 - HC 000253375.2016.4.02.0000, Rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto, DJe 5.5.2016)

1.2. Quebra de Sigilo Bancário Diretamente pela Autoridade Fiscal - Ausência de Autorização Judicial - Art.
6º, LC 105/2001 - Licitude da Prova
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO MPF. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO DIRETAMENTE PELA AUTORIADE FISCAL. ARTIGO
6.º DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. REJEIÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO.
O Plenário desta Corte já rejeitou, por maioria absoluta, a argüição de
inconstitucionalidade do art. 6º da Lei Complementar 105/2001. Assim,
reconhecida a constitucionalidade do referido dispositivo legal pelo Tribunal Pleno, reforma-se a sentença com vistas ao prosseguimento do fei-

to. Apelação provida.” (TRF2 - ACR 0006796-90.2013.4.02.5001, Rel.
Des. Fed. Antonio Ivan Athié, DJe 19.5.2016)

1.3. Sonegação de Contribuição Previdenciária - Constitucionalidade e Legalidade do Débito Discutida na
Esfera Cível - Débito Garantido por Depósito Judicial
Através de Carta de Fiança Bancária - Situação Análoga
ao Pagamento Integral - Extinção da Punibilidade
“PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 337-A DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, INCISO I DA LEI
8137/90. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO INTEGRAL DE DÍVIDA GARANTIDA POR CARTA DE FIANÇA
BANCÁRIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. APLICAÇÃO
ANALÓGICA D O ART. 9º, DA LEI Nº 10.684/2003. POSSIBILIDADE.
1 - Há constrangimento ilegal no prosseguimento de investigações policiais para apurar a sonegação de contribuição previdenciária, quando o
pagamento integral da débito apurado encontra-se garantido por carta de
fiança bancária apresentada em embargos à Execução Fiscal. Suspensão
de exigibilidade do crédito determinada pelo Juízo. 2 - Pendente discussão judicial sobre a legalidade e constitucionalidade do débito, garantido por depósito judicial, a melhor solução coaduna-se com a aplicação
analógica da regra prevista no art. 9º, da Lei nº 10.684/2003, suspendendo-se a prescrição e a punibilidade até a solução definitiva da lide na esfera cível, ocasião em ocorrerá ou a conversão do depósito em renda da
União (com efeitos equivalentes ao pagamento anterior ao recebimento
da denúncia) ou o próprio reconhecimento judicial da inexistência de relação jurídico-tributária. (...)” (TRF2 - HC 0012864-53.2015.4.02.0000,
Rel. Des. Fed. Antonio Ivan Athié, DJe 21.3.2016).

1.4. Débito Tributário Declarado Nulo em Procedimento Administrativo - Revisão de Condenação Criminal Possibilidade
“PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO. IRPF. NULIDADE POSTERIOR DECRETADA NO PROCEDI-
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MENTO ADMINISTRATIVO. DESREPEITO À SUMULA VINCULANTE 24
DO STF. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE
EM PARTE. - O ajuizamento da revisão criminal está vinculado às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal. - A ação penal em
desfavor do requerente foi instaurada com base em constituição de crédito tributário (condição de punibilidade para o oferecimento da denúncia,
consoante os ditames da Súmula Vinculante nº 24) considerada nula no
âmbito administrativo da Receita Federal. - A decisão que determinou o lançamento da dívida ativa ainda não transitou em julgado, estando pendente
o exame do recurso voluntário interposto pelo contribuinte. - Tendo em vista
a nulidade em comento, não há que se falar em lançamento definitivo e,
por via de consequência, em tipicidade da conduta (crime descrito no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90), na esteira do que reza a Súmula Vinculante
nº 24. (...) Revisão criminal procedente em parte para declarar a nulidade
da ação penal nº 0000350- 15.2006.4.02.5002 e da execução penal nº
0000578-43.2013.4.02.5002, bem como para determinar a devolução à
(...) da quantia de R$ 158.262,83 (cento e cinquenta e oito mil e duzentos
e sessenta reais e oitenta e três centavos), devidamente acrescida de juros
e correção monetária, desde a data do pagamento; a exclusão do nome do
Requerente (...) do rol dos culpados e o restabelecimento de seus direitos
políticos, eliminando quaisquer efeitos da sentença proferida nos autos da
ação penal Nº 0000350-15.2006.4.02.5002.” (TRF2 - RevCrim 000635424.2015.4.02.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Espírito Santo, DJe 11.3.2016)

2. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO - OPERAÇÃO DE CÂMBIO IRREGULAR - COOPERAÇÃO JURISDICIONAL INTERNACIONAL - INOBSERVÂNCIA DO
ACORDO DE COOPERATIVO - INVALIDADE

não é válida, por consistir em documentos introduzidos nos autos sem a
prévia e indispensável autorização do Estado cedente, com violação ao
Acordo de Cooperação Judiciária Internacional firmado entre a República
Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América, promulgado por meio
do Decreto n° 3.810, de 02 de maio de 2001. (...)” (TRF2 - ACR 080610857.2011.4.02.5101, Rel. Des. Fed. André Fontes, DJe 14.6.2016)

3. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL INTERNACIONAL NECESSIDADE DE JUNTADA INTEGRAL DOS PEDIDOS
DE ASSISTÊNCIA
“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. SUPOSTO DEPOIMENTO PRESTADO NO EXTERIOR. DESNECESSÁRIA A SUA JUNTADA, VEZ QUE NÃO UTILIZADO COMO AMPARO PARA A PRETENSÃO PUNITIVA. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
TRADUÇÃO SATISFAZ OS REQUISITOS DO ART. 236 DO CPP, SENDO NECESSÁRIO APENAS INDICAR O TRADUTOR RESPONSÁVEL.
PEDIDOS DE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL QUE EMBASARAM A
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA DEVEM SER JUNTADOS. CONCESSÃO
PARCIAL DA ORDEM. (...) IV - Os pedidos de assistência internacional
que deram ensejo à ação penal originária devem ser juntados pelo
MPF. Entretanto, no tocante à limitação do uso do material obtido por
meio deles, é preciso considerar a disposição dos artigos I, item 5, e
XVII, do Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o
Brasil e os Estados Unidos, promulgado pelo Decreto 3810/2001. Além
disso, como ressaltado pelo Magistrado de Primeiro Grau, “a regra geral é a livre utilização do material probatório, sendo situação francamente excepcional a imposição de limites” (...)” (TRF2 - HC 000317111.2016.4.02.0000, Rel. Des. Fed. Simone Schreiber, DJe 1.7.2016)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO (ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, 2ª PARTE, DA LEI N° 7.492-86). VALIDADE DO SUPORTE PROBATÓRIO OBTIDO MEDIANTE COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. (...) II - A prova que há nestes autos
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4. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA E SUSPEIÇÃO - MERA RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS
- NULIDADE ABSOLUTA
“HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM RECONHECIDA. NULIDADE DOS ATOS. SUSPEIÇÃO CONFIGURADA.
ART. 254, I DO CPP. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. ART. 252 A 256
DO CPP. OFENSA À ORDEM PÚBLICA. INVIÁVEL A MERA RATIFICAÇÃO NÃO MOTIVADA DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA POR JUIZ
INCOMPETENTE E SUSPEITO. NULIDADE DOS ATOS A PARTIR DO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 157, § 2º DO CPP. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. (...) 3 - A
manutenção de atos praticados por juiz suspeito viola não só o interesse das partes, mas ofende a própria ordem pública. 4 - Tratando-se
de medidas cautelares restritivas de direitos fundamentais, como é a
quebra de sigilo bancário e fiscal e a medida de busca e apreensão domiciliar, e a medidas de constrição patrimonial, a mera ratificação não
motivada de uma decisão judicial proferida por juízo não só incompetente, mas também parcial, não é apta a proteger os direitos fundamentais dos réus, que foram objeto de restrição. 5 - Há que ser reconhecida
a nulidade de todos os atos a partir do recebimento da denúncia pelo
MM Juiz Estadual suspeito e as provas por ele produzidas declaradas
ilícitas, nos termos do art. 157, caput e § 1º do Código de Processo
Penal, eis que obtidas em violação às normas constitucionais e legais.
6 - Inépcia da denúncia. A peça exordial não descreve claramente os
crimes antecedentes que teriam sido praticados pelos denunciados ou
ainda por terceiras pessoas, crimes que teriam gerado as exorbitantes
importâncias objeto de lavagem de dinheiro. A descrição dos crimes
cujos ganhos estariam sendo objeto de lavagem é insuficiente. 7 - Ordem de habeas corpus concedida para trancar a ação penal em curso
em razão da inépcia da denúncia, para declarar a ilicitude das provas
produzidas por força das medidas cautelares probatórias deferidas pela
Justiça Comum do Estado do Rio de Janeiro, e para declarar a nulidade

das medidas de constrição patrimonial adotadas, ressalvando a possibilidade de os atos serem posteriormente renovados no curso de investigação ou de nova ação penal que venha a ser instaurada contra o ora
paciente, perante juízo competente e imparcial.” (TRF2 - HC 000124325.2016.4.02.0000, Rel. Des. Fed. Simone Schereiber, DJe 18.3.2016)

5. DENÚNCIA - DETERMINAÇÃO, EX OFICIO, DE EMENDA À INICIAL - VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO
“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO QUE
DETERMINA A EMENDA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO
DA DENÚNCIA PELO TRIBUNAL. JUÍZO NÃO DEFINITIVO DO MAGISTRADO A QUO. COERÊNCIA DO SISTEMA. O TRIBUNAL DEVE
AGUARDAR O PROFERIMENTO DA DECISÃO CABÍVEL, PARA ENTÃO SE PRONUNCIAR. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. (...) II
- Impossibilidade de o juiz determinar a emenda da denúncia. O princípio acusatório impõe que o juiz se mantenha em posição de neutralidade e equidistância das partes, não podendo substituir ou coadjuvar
o Ministério Público no desempenho de suas funções, dentre elas, a de
formulação da própria acusação. Como titular da ação penal, cabe ao
Ministério Público formar a sua opinio delicti e oferecer denúncia, ao
passo em que, nos termos do art. 396 do CPP, ao juiz cabe apenas recebê-la ou rejeitá-la. III - Impossibilidade de rejeição da denúncia pelo
Tribunal. Embora a E. Magistrada a quo tenha afirmado, na decisão ora
impugnada, que a denúncia possuía falhas estruturais, tal decisão não
expressou um juízo definitivo de admissibilidade da petição inicial. A
juíza apenas apontou falhas que deveriam ser, no seu entender, corrigidas, mas não proferiu decisão rejeitando a denúncia. Ao afirmar a
nulidade daquele ato judicial, o Tribunal deve, coerentemente, aguardar que o juízo de primeiro grau profira a decisão cabível na hipótese,
seja ela de rejeição ou de recebimento da denúncia. (...)” (TRF-2 - HC
2016.00.00.004825-1, Rel. Simone Schreiber, DJe 16.6.2016)
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Tribunal Regional Federal da 3ª Região
1. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
1.1. Apropriação Indébita Financeira - Administrador ‘de
Fato’ - Elementar do Tipo Não Preenchida - Atipicidade
“PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
ART. 5º, CAPUT, DA LEI Nº 7.492/86. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SISTEMA DE CONSÓRCIO IRREGULAR. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS
DE TERCEIROS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O crime do art. 5º, caput, da Lei nº 7.492/86
configura o que a doutrina chama de crime próprio, aquele que exige
especial condição do agente para sua configuração, no caso, o exercício dos cargos descritos no art. 25, caput e §1º, desta mesma Lei. 2. O
exame dos autos revela que o apelante seria apenas o “administrador
de fato” da pessoa jurídica relacionada aos fatos, não exercendo qualquer dos cargos indicados no art. 25 da Lei nº 7.492/86. 3. A análise
da Lei nº 7.492/86 demonstra, a meu ver, que a configuração do tipo
previsto em seu art. 5º, caput, demanda o exercício, de fato e de direito, dos cargos descritos em seu art. 25, ou seja, não basta a mera
administração de fato da instituição financeira. O tipo exige, isso sim,
o exercício pleno e legal, obedecidas todas as disposições aplicáveis,
dos cargos de controlador, administrador, interventor, liquidante ou
síndico, de instituição financeira. 4. Situação diversa ocorreria se tivesse sido imputada ao apelante a prática do crime em concurso com
pessoa titular de um daqueles cargos, em que tal circunstância a ele
seria comunicada, nos termos do art. 30 do Código Penal. Porém, não
é esse o caso dos autos, visto que, aqui, apenas o apelante figurou no
polo passivo da ação penal. 5. Ante a ausência de implementação de
condição prevista no tipo do art. 5º da Lei nº 7.492/1986 (exercício

dos cargos relacionados no art. 25 deste mesmo diploma legal), os fatos pelos quais o ora apelante foi condenado são atípicos. 7. Apelação
provida para absolver o réu, ora apelante, da acusação de subsunção
na norma punitiva do artigo 5º, caput, da Lei 7.492/86, nos termos do
artigo 386, III, do Código de Processo Penal, ou seja, por atipicidade
de conduta.” (TRF3 - ACR 0001076-24.2001.4.03.6105, Rel. Des Fed.
José Lunardelli, e-DJF3 12.2.2016)

1.2. Evasão de Divisas - Sociedade Empresária Sediada
no Exterior - Ausência de Obrigação de Informar, às Autoridades Brasileiras, Sobre Movimentações Financeiras
de Sociedades das Quais os Acusados Eram Sócios
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ART. 395,
III, e 397, III, DO CPP. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. LEI 7.492/86.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.
Os recorridos foram denunciados como incursos nas penas do art. 22,
parágrafo único, da Lei nº 7.492/86. 2. Em relação ao crime previsto
no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, a materialidade delitiva
se comprova a partir do saldo na conta mantida no exterior à data de
fechamento do ano-base fiscal, ou seja, 31 de dezembro. Precedentes
deste Tribunal. 3. A denúncia foi rejeitada, porquanto não há que se
confundir a pessoa jurídica com os seus sócios, principalmente em se
tratando de sociedade sediada no exterior e inexistindo qualquer comprovação de fraude ou abuso da personalidade jurídica. Ademais, não
consta da denúncia qualquer informação de que os acusados tenham
deixado de informar às autoridade brasileiras acerca de sua participação em tais sociedades. 4. De acordo com o princípio da legalidade, os
sócios não poderiam responder por algo a que não estariam obrigados
nos termos da lei, ou seja, a informar às autoridades brasileiras acerca
de movimentações financeiras de terceiros, ou seja, das sociedades das
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quais eram sócios. E com muito mais razão, não poderiam ser incriminados por isso. (...)” (TRF3 - RSE 0000700-18.2012.4.03.6181, Rel.
Des. Fed. Nino Toldo, e-DJF3 15.4.2016)

2. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
2.1. Sonegação Fiscal - Sócios e Administradores da
Pessoa Jurídica - Declarações Inidôneas Prestadas à Autoridade Fiscal por Escritório de Contabilidade - Fundada Dúvida a Respeito do Dolo - Absolvição
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. SÚMULA VINCULANTE Nº 24. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO
NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MATERIALIDADE DELITIVA INCONTROVERSA. DECLARAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO DE
RECEITA. SUPRESSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS). AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO DEFENSIVO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO
LEGAL DA ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, CPP). CABIMENTO. APELOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- Os acusados foram denunciados
pela prática, em tese, do crime descrito no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90,
porque teriam omitido das declarações (DIPJs) 2010 e 2011 a receita
auferida pela pessoa jurídica por eles administrada nos anos-calendário 2009 e 2010, suprimindo, mediante tal conduta, tributos federais.
2- Preenchida a condição prevista na Súmula Vinculante nº 24. 3- Comprovação de que a sociedade empresária declarou receita zerada para
os anos-calendário de 2009 e 2010 nas DIPJs 2010 e 2011 e nas DCTFs
do primeiro e segundo semestres de 2009 (contribuinte omissa quanto
às DCTFs do ano-calendário de 2010), apesar de ter sido apurada receita no montante de R$ 3.143.701,97, para o período, o que redundou
na supressão de tributos. 4- O C. STJ, no julgamento do HC 195372/

SP, adotou o posicionamento no sentido de que o objeto material do
delito de apropriação indébita previdenciária é o valor recolhido e não
repassado aos cofres da Previdência e não o valor do débito tributário
inscrito, já incluídos os juros de mora e a multa, raciocínio que deve
ser estendido aos crimes previstos na Lei nº 8.137/90. 5- Demonstrada
a materialidade delitiva, consistente na redução dos tributos federais
(IRPJ, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, contribuição previdenciária patronal
e contribuição a outras entidades ou fundos), devidos nos anos-calendário de 2009 e 2010, no total de R$829.969,99, mediante a prestação
de informação falsa quanto à receita auferida pela sociedade empresária no referido período nas correspondentes DIPJs e DCTFs, nos moldes
do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90. 6- Inconteste que os acusados eram os
únicos sócios e administradores da pessoa jurídica desde sua constituição e, principalmente, no período compreendido na denúncia. 7- Caso
concreto que a defesa logrou trazer aos autos elementos de prova suficientes para gerar dúvida razoável acerca da autoria delitiva atribuída
aos acusados. 8- Defesa fundada na alegação de que as declarações
inidôneas foram prestadas pelo escritório de contabilidade contratado
para prestar serviços à sociedade dos acusados, sem o consentimento
destes. Fato que, por si só, não tem o condão de excluir a autoria mediata de crimes de natureza tributária, porquanto, inclusive por determinação legal, a escrituração contábil de sociedades empresárias deve
ser realizada por profissional habilitado (art. 1.182 do Código Civil).
9- Não sendo demonstrada a ausência de dolo dos sócios da empresa,
o fato de a conduta ser perpetrada por pessoa distinta do administrador
não isenta este último da responsabilidade penal pelos atos ilícitos sob
seu comando. 10- Caso concreto no qual a prova produzida coloca em
xeque a autoria delitiva imputada na denúncia, especialmente considerando que os acusados tinham motivos suficientes para acreditar que
os tributos incidentes sobre a atividade empresarial desenvolvida estivessem sendo regularmente recolhidos. 11- Hipótese em que a defesa
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logrou minar o juízo de certeza necessário a uma condenação penal,
demonstrando a possibilidade de que os réus tenham sido vítimas de
engodo por seu contador e de que este último tenha se apropriado
indevidamente dos valores a ele confiados para o fim de quitar os tributos incidentes sobre o exercício da atividade empresarial, ao passo
que a acusação não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório.
12- Mantida a sentença absolutória porque configurada dúvida razoável quanto à autoria delitiva e o dolo dos acusados na empreitada criminosa descrita na exordial acusatória. (...)” (TRF3 - ACR 64343, Rel.
Des. Fed. José Lunardelli, DJe 26.4.2016).

a condenação do acusado como a absolvição de inocente. Precedentes
do STJ. 3. A Lei 10.522/2002, em seu artigo 20, com a redação dada
pela Lei nº 11.033/2004, afastou a execução de débitos fiscais de valor
igual ou inferior a R$ 10.000,00, demonstrando a falta de interesse
fiscal da Administração Publica relativo a tributos que não ultrapassem
este limite monetário. A Portaria MF nº 75, de 22/03/2012, majorou
o valor anteriormente fixado para R$ 20.000,00. 4. A incidência do
princípio da insignificância leva à atipicidade fática. (...)” (TRF3 - ACR
37241, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Julg. 1.3.2016)

2.2. Sonegação Fiscal - Recurso Exclusivo da Acusação Possibilidade de Reforma da Decisão Condenatória em
Favor do Acusado - Insignificância - Atipicidade

2.3. Sonegação Fiscal - Crime Material - Aplicação da
Súmula Vinculante nº 24 do STF - Necessidade de Constituição Definitiva do Crédito Tributário para a Persecução Penal

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO. REFORMATIO IN
MELIUS. POSSIBILIDADE. DÉBITO FISCAL INFERIOR A VINTE MIL REAIS. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE A BEM JURÍDICO RELEVANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE FÁTICA.
ABSOLVIÇÃO. 1. Apelação interposta pela acusação contra a sentença
que condenou o réu às penas 02 anos e 04 meses e 12 dias de reclusão, mais o pagamento de 10 dias multa, como incurso no artigo 1º, I
e IV, da Lei 8.137 /90. 2. Reconhecida a ausência de lesividade a bem
jurídico relevante, aplica-se à espécie o princípio da insignificância,
ainda que diante de recurso exclusivo da acusação, já que não há vedação na sistemática processual penal de “reformatio in mellius”. Não
havendo óbice constitucional para o reconhecimento da “reformatio
in mellius” - já que o princípio da devolutividade recursal é de índole
exclusivamente infraconstitucional -, cabe ao Estado, em qualquer fase
processual, o dever de aplicar corretamente o ordenamento jurídico,
lembrando ser interesse de toda sociedade, na mesma proporção, tanto

“PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONSUMAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. 1. Esta Corte tem decidido
que o foro competente para o processamento e o julgamento de crime
material contra a ordem tributária é o do domicílio fiscal do contribuinte, na data da constituição definitiva do crédito na esfera administrativa, de acordo com a Súmula n. 24 do Supremo Tribunal Federal
(...). 2. A controvérsia cinge-se ao encaminhamento da Representação
Criminal (...), que versa sobre eventual prática de crime contra a ordem
tributária originado dos mesmos fatos subjacentes às Peças Informativas (...), ao Juízo Suscitante, especializado para processar e julgar os
crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e os crimes de lavagem
ou ocultação de bens, direitos e valores, sem que tenha ocorrido o
lançamento definitivo dos créditos tributários, vale dizer, antes que se
possa afirmar tipificado o delito do art. 1º, incisos I a IV, da Lei n.
8.137/90, a teor da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Fe-
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deral, o que inviabiliza a união de feitos por conexão, como sustentou
a Procuradoria da República (...). 3. Conflito negativo de jurisdição
julgado procedente.” (TRF3 - CJ 20127, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, Julg. 18.2.2016)

2.4. Apropriação Indébita Previdenciária - Crime Material - Aplicação da Súmula Vinculante nº 24 do STF Necessidade de Constituição Definitiva do Crédito Tributário para a Persecução Penal
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CP, ART. 168-A. CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. EXIGIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUSTA CAUSA PARA O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA. AÇÃO PENAL ANULADA AB INITIO. APELAÇÃO CRIMINAL PREJUDICADA. 1. Resta pacificado nos Tribunais
Superiores o entendimento de que o delito tipificado no art. 168-A do
Código Penal é de natureza material, uma vez que para sua consumação
exige-se a efetiva frustração à arrecadação da Seguridade Social, razão
pela qual é exigível o encerramento do procedimento administrativo (...).
2. (...) no tocante aos crimes materiais contra a ordem tributária previstos
nos incisos I a IV da Lei n. 8.137/90, não há justa causa para a instauração de inquérito policial ou de ação penal antes de decisão definitiva no
processo administrativo-fiscal de lançamento do tributo, em conformidade com o que dispõe a Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal
Federal, sendo certo que a constituição do crédito tributário após o recebimento da denúncia não tem o condão de convalidar atos realizados
em ação penal e impõe a decretação da nulidade do processo criminal
desde o seu início (...). 3. (...) Ação penal anulada ab initio. Denúncia
rejeitada. Apelação criminal da defesa prejudicada” (TRF3 - ACR 63571,
Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, Julg. 22.2.2016)

2.5. Sonegação Fiscal - Não Apresentação de Livros
Contábeis - Descumprimento de Obrigação Tributária
Acessória que não se Confunde com Fraude à Fiscalização - Mera Omissão na Declaração - Atipicidade
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 24.
CONDIÇÃO PREENCHIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90. NECESSIDADE DE FRAUDE
À FISCALIZAÇÃO. ELEMENTAR NÃO CONFIGURADA. MERA OMISSÃO NA DECLARAÇÃO. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO DEFENSIVA PREJUDICADA. (...) 2- O crime previsto
no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90 tem natureza material e somente se
tipifica quando da constituição definitiva do crédito tributário, razão
pela qual somente naquela data tem início o curso da prescrição da
pretensão punitiva estatal. 3- Prazo prescricional não consumado, considerando a pena concretamente aplicada. 4- A materialidade delitiva
não restou demonstrada no caso dos autos. Hipótese em que teria sido
omisso quanto à apresentação dos livros fiscais, razão pela qual a autoridade fazendária, valendo-se do arbitramento do lucro, lançou, de
ofício, os seguintes tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica, PIS,
Contribuição para a Seguridade Social e Contribuição Social. 5- Tipo
penal descreve uma conduta complexa, cujas elementares são: i. supressão ou redução de tributos (caput), ii. fraude à fiscalização tributária (inciso II, primeira parte) e iii. mediante inserção de elementos inexatos ou omissão de operação de qualquer natureza em documento ou
livro exigido pela lei fiscal (inciso II, segunda parte). 6- Caso concreto
em que não houve “fraude à fiscalização tributária”. A conduta imputada ao réu, na condição de responsável pela administração da pessoa
jurídica, não é típica, pois a completa omissão na apresentação dos
documentos e livros exigidos pela lei fiscal não consubstancia fraude
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à fiscalização, senão uma aberta confissão acerca do descumprimento
da obrigação tributária acessória, o que motiva a aplicação de multa
administrativa e autoriza o procedimento de apuração de lucro por arbitramento, além de determinar a imposição de penas administrativas
mais graves, mas não consubstancia qualquer fraude ou ardil. 7- A fim
de que a conduta seja típica, é necessário que os livros e documentos
fiscais sejam efetivamente apresentados, com incorreções, inexatidões
ou omissões deliberadas, com o fim de suprimir ou reduzir tributos,
mediante fraude à fiscalização, o que não ocorre na hipótese dos autos. 8- Ainda que se pudesse imputar ao réu a prática do crime descrito
no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, consoante classificação indicada na
denúncia, tem-se que a completa omissão na entrega da DIPJ do ano-calendário de 1992 não configura a omissão fraudulenta descrita na
norma penal. Isto porque a “omissão” da qual trata a norma penal (artigos 1º e 2º da Lei 8.137/90) somente se perfaz quando o contribuinte
apresenta a declaração e nela omite as informações acerca dos fatos
geradores da obrigação tributária. 9- A não apresentação de declaração
de obrigação tributária em sua integralidade não consubstancia o tipo
penal, que somente se aperfeiçoa quando há uma conduta fraudulenta
do contribuinte que presta informações em desconformidade com a
realidade, com o fim de reduzir a base de cálculo da exação e, consequentemente, eximir-se, total ou parcialmente, de pagar o tributo. (...)
11- Ao igualar a conduta daquele responsável tributário que descumpre obrigação acessória àquele que, de maneira fraudulenta, presta
declaração falsa e induz o Estado em erro, é apenas uma maneira de
criminalizar um comportamento já coibido pelas possibilidades conferidas à Fazenda pela legislação tributária (a exemplo do lançamento de
ofício) e de utilizar o direito penal como forma coercitiva de cobrança
de tributos. 12- Absolvição de ofício, por atipicidade da conduta. (...)”
(TRF3 - ACR 62633, Rel. Des. Fed. José Lunardelli, Julg. 2.2.2016)

2.6. Sonegação Fiscal - Ausência de Descrição de Omissão de Informação ou de Prestação de Informação Falsa, com o Fim de Evitar Tributação - Inépcia da Inicial
Acusatória
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DISCUSSÃO SOBRE OS EFEITOS PENAIS DO DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM
EXECUÇÃO FISCAL. QUESTÃO PREJUDICADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1- Controvérsia
instaurada nos autos que tange à definição dos efeitos penais do depósito integral do crédito tributário na Execução Fiscal. 2- Decisão recorrida no sentido de que o depósito integral equipara-se ao pagamento
e, portanto, deve repercutir na esfera penal com a extinção da punibilidade, nos termos da Lei nº 11.941/09. (...) 6- Peça inicial acusatória
que não imputa aos acusados qualquer conduta típica, sendo certo que
a capitulação jurídica indicada (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90) não se
configura pela mera supressão dos tributos devidos, mas depende da
omissão de informação ou da prestação de informação falsa à autoridade fazendária. 7- Ausência de indicação de qualquer omissão por
parte dos acusados (ou da pessoa jurídica contribuinte) na prestação
de informações acerca dos fatos geradores das obrigações tributárias
ou de que as informações foram prestadas em descompasso com a
realidade, com o fim de evitar a tributação. 8- Conclusões do auditor
responsável pela fiscalização e pela lavratura do Auto de Infração no
sentido de que o fundo de pensão não estaria abarcado por imunidade tributária, razão pela qual houve o lançamento, de ofício, com
base nas informações prestadas pela pessoa jurídica contribuinte. 9
- Não há omissão de informação ou a prestação de informação falsa
à autoridade administrativa pela pessoa jurídica contribuinte, que pudesse configurar, em tese, a conduta tipificada no art. 1º, I, da Lei nº
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8.137/90. 10- A imunidade tributária não desonera a pessoa jurídica
das obrigações acessórias concernentes à escrituração contábil. 11Falta de justa causa demonstrada, ainda, em função da grande divergência doutrinária e jurisprudencial sobre a imunidade para entidades
fechadas de previdência social privada ou fundos de pensão, o que
apenas restou consolidado no Supremo Tribunal Federal no julgamento, pelo Pleno, dos Recursos Extraordinários 202.700/DF e 259.756/RJ,
no ano de 2001. 12- Habeas corpus concedido de ofício para trancar
a ação penal 13- Prejudicado o recurso em sentido estrito interposto
pelo Ministério Público Federal.” (TRF3 - RSE 7257, Rel. Des. Fed. José
Lunardelli, Julg. 26.1.2016)

3. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA - LAVAGEM DE DINHEIRO - SEQUESTRO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA
COM FUNDAMENTO NA LEI DE LAVAGEM - FATOS ANTERIORES ÀS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PROMOVIDAS PELA LEI 12.683/12 - IRRETROATIVIDADE DA LEI
PENAL MAIS GRAVOSA
PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONHECIMENTO. DESBLOQUEIO DE VALORES DE CONTA DE INVESTIMENTO. CRIMES
CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA.
LICITAÇÕES. SEQUESTRO DE BENS PROVENIENTES DA INFRAÇÃO
PENAL. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLAÇÃO POSTERIOR AOS FATOS. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
DA LEI PENAL INCRIMINADORA. ORDEM CONCEDIDA. 1. É caso
de conhecimento do mandado de segurança em razão do pedido, de
sua repercussão, e da natureza da impetrante, que se trata de pessoa
jurídica. 2. A determinação judicial de sequestro, objeto do presente
mandamus, restou fundamentada nos artigos 125 a 131 do CPP; artigo 91, §§ 1º e 2º, do CP, e artigo 4º da Lei 9.613/98. 3. Da leitura
dos dispositivos legais supramencionadas, verifica-se que as medidas

assecuratórias neles previstas são cabíveis em face dos indiciados, em
sede de ação penal devidamente instaurada, objetivando garantir futura indenização ou reparação à vítima da infração penal, ou até mesmo
evitar que o acusado obtenha lucro com a prática criminosa. 4. In
casu, a impetrante figurou como investigada em inquérito policial do
qual ensejou a medida cautelar, até mesmo porque, na esfera criminal, a pessoa jurídica não pode figurar no polo passivo da ação penal,
exceto em hipóteses muito específicas, o que não é o caso. 5. Dispõe
o artigo 4º da Lei 9.613/98, em sua redação original, que as medidas
assecuratórias devem atingir bens, direitos ou valores do acusado, ou
existentes em seu nome. 6. A partir da alteração legislativa promovida
pela Lei 12.683/2012, é possível a decretação de medidas assecuratórias não só em relação ao acusado, mas também em relação a investigado ou interpostas pessoas. 7. No entanto, a aludida é posterior
aos fatos investigados e reputados criminosos, ensejadores da ordem
constritiva, que remontam ao ano de 2001, estando, portanto, vedada
a sua aplicação em relação à impetrante, em observância ao princípio
da irretroatividade da lei penal incriminadora, insculpido no inciso XL
do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. 8. A concessão da ordem
é medida que se impõe ao caso sub judice, eis que evidenciada a ilegitimidade passiva da impetrante para sofrer as constrições impostas
pela medida assecuratória deferida pelo ato coator. 9. De outra parte, a responsabilização da pessoa jurídica pelos prejuízos advindos da
prática de ilícito é medida possível, até mesmo imperiosa, mas não na
esfera penal, especialmente em cautelar e precário. As medidas legais
para tal mister devem se dar no âmbito administrativo ou civil, com
observância do devido processo legal, visando garantir o pleno ressarcimento dos danos causados à sociedade. 10. Mandado de segurança
conhecido e ordem concedida. Agravo regimental prejudicado.” (TRF3 - MS 0032319-11.2014.4.03.0000, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, e-DJF3 8.3.2016)
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Tribunal Regional Federal da 4ª Região
1. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
1.1. Parcelamento do Débito Tributário - Suspensão da
Punibilidade - Exclusão do Programa por Inadimplemento - Prosseguimento do Processo - Sonegação Fiscal
- Necessidade de Prova do Dolo
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCLUSÃO DO PARCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
JUSTA CAUSA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º,
INCISO I, DA LEI Nº 8.137/90. DOLO. NÃO DEMONSTRADO. (...)
2. Há justa causa para ação penal quando o contribuinte, embora tenha parcelado os créditos tributários nos termos da Lei 11.941/09, foi
excluído do programa por inadimplência. 3. No âmbito dos crimes
contra a ordem tributária, é necessário que o contribuinte determine
a sonegação de forma consciente e voluntária, sob pena de responsabilidade objetiva. A teoria do domínio do fato não dispensa prova de
autoria e do elemento subjetivo do tipo. Diferencia-se o ilícito penal do
administrativo pela fraude, que pressupõe o dolo. 4. Não demonstrado
o dolo, impõe-se a absolvição do denunciado.” (TRF4 - ACR 000842857.2008.404.7108, Rel. Leandro Paulsen, D.E. 19.5.2016)

1.2. Tributo Devido pela Pessoa Jurídica - Sócio Administrador - Condição Meramente Formal - Ausência de
Poderes de Gestão - Impossibilidade de Responsabilização Penal Objetiva - Absolvição
“DIREITO PENAL. CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PROVA DA AUTORIA. 1. A condição de sócio-administrador,
prevista no contrato social, não permite que se conclua, automatica-

mente, pela autoria delitiva. O contrato social não é elemento probatório suficiente para afastar a presunção de inocência. 2. Tratando-se de
tributo devido pela pessoa jurídica, autor será aquele que efetivamente
exerce o comando administrativo da empresa, podendo ser o administrador, o sócio-gerente, diretor, administrador por procuração de sócio
ou mesmo um administrador de fato que se valha de interposta pessoa, esta figurando apenas formalmente como administrador. 3. Elementos probatório indicando, no caso, que o acusado não era o gestor
da empresa à época da prática delitiva, justificando-se sua absolvição com supedâneo no art. 386, V, do CPP.” (TRF4 - ACR 000274935.2001.404.7201, Rel. Leandro Paulsen, D.E. 3.5.2016)

1.3. Sonegação de Contribuição Previdenciária - Dificuldade Financeira da Pessoa Jurídica - Causa Exculpante - Absolvição
PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ARTIGO 337-A DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. DIFICULDADES FINANCEIRAS DA PESSOA
JURÍDICA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE
DE CONDUTA DIVERSA. 1. Caracteriza o crime tipificado pelo artigo
337-A do Estatuto Repressivo, a omissão de informações às autoridades
fazendárias sobre verbas salariais pagas a empregados que lhe prestariam serviços (...) 4. O elemento subjetivo do delito de sonegação de
contribuição previdenciária é o dolo genérico, bastando que o agente
tenha a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir o pagamento
de tributos para a configuração do tipo penal. 5. Admite-se como causa
excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa,
desde que comprovada nos autos, as graves dificuldades financeiras
enfrentadas pela pessoa jurídica para adimplir com a obrigação tributária, dificuldades que afetaram não só a empresa, pelo processo
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falimentar, mas também o patrimônio pessoal do denunciado, com a
constrição de bens. (...)” (TRF4 - ACR 0001028-23.2007.404.7109,
Rel. p/ Ac. João Pedro Gebran Neto, D.E. 7.4.2016)

1.4. Investigação Que Aponta Indícios de Crimes Tributários - Compartilhamento de Dados Com a Receita
Federal - Autorização Judicial - Validade
“MANDADO DE SEGURANÇA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE INQUÉRITO POLICIAL COM A RECEITA FEDERAL. LEI Nº
9.296/96. ART. 5º, X E XII, DA CF. Havendo investigação em andamento, com indícios de cometimento de outros ilícitos, imperioso garantir
a autuação do Estado na investigação e efetiva punição dos envolvidos,
motivo pelo qual não se pode invalidar decisão judicial que, fundamentadamente, autorizou o compartilhamento de dados com a Receita
Federal.” (TRF4 - MS 5002487-44.2016.404.0000, Rel. Cláudia Cristina Cristofani, juntado aos autos em 4.5.2016)

1.5. Sonegação Fiscal - Imputação de Falsidade dos Valores da Mercadoria - Condenação por Ocultação do
Verdadeiro Importador - Violação do Princípio da Correlação - Absolvição
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO VERDADEIRO IMPORTADOR E DO VALOR DE CUSTO DAS MERCADORIAS.
AUSÊNCIA PARCIAL DE CONGRUÊNCIA ENTRE A DENÚNCIA E A
SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO, NO PONTO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA, EM RELAÇÃO A UMA DAS DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL,
QUANTO ÀS DEMAIS. DELITOS AUTÔNOMOS. SONEGAÇÃO FISCAL SUSPEITADA, MAS NÃO EFETIVAMENTE APURADA PELA RECEITA FEDERAL. DENÚNCIA QUE IMPUTA AOS ACUSADOS A PRÁTICA

DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, EM QUE PESE FAÇA MENÇÃO À INTENÇÃO DE ILUDIR TRIBUTOS. CRIME TRIBUTÁRIO NÃO
CONSUMADO. HIGIDEZ DA PRETENSÃO ESTATAL PUNITIVA, EM
RELAÇÃO AO QUE SERIA O CRIME-MEIO. CONDENAÇÃO PELOS
DELITOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROVIMENTO PARCIAL DOS
APELOS. 1. A denúncia narra que as DIs (...) foram preenchidas com
informações ideologicamente falsas, em relação ao valor real de custo;
e as DIs (...), igualmente com informações ideologicamente falsas, a
fim de ocultar o real importador. Nada obstante, a condenação acabou
sobrevindo ao primeiro apelante em decorrência apenas da ocultação do verdadeiro importador, também em relação às DIs (...), sem
que se tenha feito referência, na sentença, à comprovação da falsidade
quanto ao valor das mercadorias. 2. Diante desse contexto, conclui-se
que o édito condenatório não guardou relação de congruência com
a denúncia, quanto ao 1º fato, pois, de um lado, a imputação dizia
respeito à falsidade ideológica dos valores das mercadorias e, de outro, a condenação restou embasada na ocultação do real importador.
Com efeito, observados os limites da denúncia, a solução a ser dada
ao caso, quanto ao 1º fato, é a absolvição do acusado, uma vez que a
Receita Federal, embora tenha constatado indícios de subfaturamento,
não procedeu à revisão aduaneira do valor das mercadorias. Assim,
não há comprovação de falsidade ideológica dos valores das mercadorias informados nas DIs (...), de modo que, no particular, impõe-se
a absolvição do primeiro recorrente (...). 3. Quanto à declaração de
importação 07/08129760, foi reconhecida a existência de coisa julgada, uma vez que o fato foi apreciado em outra ação penal, que teve
trâmite perante juízo federal diverso, resultando na absolvição do primeiro apelante (...). Cumpre observar, a propósito, que cada inserção
de informação ideologicamente falsa em cada uma das declarações de
importação configura, em tese, um delito autônomo, de modo que a
existência de coisa julgada, em relação à DI 07/08129760, não implica
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óbice à persecução criminal, no que tange às demais declarações. 4.
No que concerne ao enquadramento típico das condutas remanescentes - inserção de informação inverídica (...), a Receita Federal não apurou, efetivamente, qualquer sonegação fiscal; em que pese tenha sido
aventada a possibilidade de subfaturamento, essa suspeita não chegou
a ser confirmada. Com efeito, o crédito tributário constituído diz respeito apenas à conversão da pena de perdimento das mercadorias em
multa, e não a tributos não recolhidos. Ademais (...), os termos em
que redigida a denúncia não deixam dúvidas de que o fato imputado,
nesta ação penal, é a falsidade ideológica (...). 5. Ainda que a intenção
dos acusados tenha sido, de fato, escapar à tributação das operações,
se esse fim não é alcançado, resta hígida a pretensão estatal punitiva,
em relação ao que seria o crime-meio - no caso, a falsidade ideológica. (...). 7. Diante da inexistência de indícios concretos de sonegação
fiscal, e em atenção aos limites da denúncia, a conduta imputada aos
réus deve ser enquadrada no artigo 299 do Código Penal. (...)” (TRF4
- ACR 5003292-22.2011.404.7000, Rel. p/ Ac. Victor Luiz dos Santos
Laus, juntado aos autos em 22.6.2016)

2. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
2.1. Operação de Câmbio Fraudulenta Mediante Falsa
Identidade - Ausência de Lesividade ao Bem Jurídico
Tutelado - Absolvição
“PENAL. PROCESSO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA JUDICIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. ARTIGOS 304, 299, 297, 333 E
317, TODOS DO CÓDIGO PENAL. REFORMA PARCIAL. ARTIGO 21,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.492/86. QUADRILHA. ABSOLVIÇÕES PRESERVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. (...) 2. Não ofende o princípio da judicialidade o fato de, no

âmbito da cooperação jurídica internacional, a diligência solicitada
pelo país requerente ser cumprida no país requerido de acordo com o
ordenamento jurídico deste, ainda que sem a presença de um magistrado, sobretudo quando não demonstrado qualquer prejuízo à defesa
e respeitado o contraditório. (...) 7. Preservada a absolvição dos acusados quanto ao delito previsto no artigo 21, parágrafo único, da Lei
nº 7.492/86, uma vez que a declaração efetuada não trouxe qualquer
prejuízo ao bem jurídico protegido pelo tipo penal, qual seja, a boa
execução da política econômica e a segurança e lisura do mercado financeiro. (...)” (TRF4 - ACR 0032598-54.2007.404.7100, Rel. Nivaldo
Brunoni, D.E. 23.2.2016)

2.2. Gestão Fraudulenta e Apropriação Indébita Financeira - Possibilidade de Concurso Formal - Sujeito Ativo
não Controlador, Diretor, Gerente ou Equiparado da
Instituição Financeira - Desclassificação para Falsidade
Ideológica - Concessão de Empréstimos Fraudulentos Desclassificação para Estelionato
“PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. MATERIALIDADE. AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. GESTÃO FRAUDULENTA. ARTIGO 4º, CAPUT, DA LEI Nº 7.492/86. DESVIO DE RECURSOS.
ARTIGO 5º DA LEI Nº 7.492/86. CONCURSO FORMAL. SUJEITO ATIVO. ARTIGO 25 DA LEI Nº 7.492/86. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO
299 DO CÓDIGO PENAL. EMENDACIO LIBELLI. ARTIGO 171 DO
CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. ARTIGO
387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO EXPRESSO.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. (...) 2. O bem jurídico tutelado pela norma prevista no artigo 4º da Lei 7.492/86 é, essencialmente, o próprio
sistema financeiro nacional, sobretudo no que tocante à sua credibilidade perante aqueles que, efetiva ou potencialmente, destinem seus recursos às operações realizadas pelas instituições financeiras. 3. O arti-
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go 5º da LCSFN tutela, primordialmente, “a inviolabilidade patrimonial
da própria instituição financeira, dos investidores, em particular, e da
coletividade, em geral, especialmente em relação ao direito de propriedade”. 4. Cuidando os referidos dispositivos de bens jurídicos diversos
(e sendo certo, ademais, que ambos os delitos podem ser cometidos
pelo agente simultaneamente e em concurso, na medida em que pode
haver gestão fraudulenta sem que o agente se aproprie de bens do patrimônio de patrimônio alheio, e vice-versa), não há falar em concurso
aparente de normas, devendo ser reconhecido, no caso em apreço, o
concurso formal. 5. A regra do artigo 25 da Lei nº 7.492/86 impede a
responsabilização penal por crimes contra o sistema financeiro nacional, de pessoas que não revistam a qualidade de controlador, diretor,
gerente ou equiparados aos administradores de instituição financeira
(interventor, liquidante ou síndico). 6. Correta, portanto, a incidência
do artigo 29, § 2º, do Código Penal, ao caso concreto, do que decorre
a desclassificação da conduta para aquela prevista na parte final do
artigo 299 do Código Penal, e mantida a condenação dos réus. 7. A
concessão de empréstimos fraudulentos, por não se confundirem com
financiamentos (que tem destinação específica), não pode ser capitulada no artigo 19 da Lei nº 7.492/86. 8. Procedida a emendacio libelli,
para capitular a conduta no artigo 171 do Código Penal, com a condenação do réu. (...)” (TRF4 - ACR 0039530-09.2003.404.7000, Rel.
Sebastião Ogê Muniz, D.E. 27.1.2016)

2.3. Gestão Fraudulenta - Estratégia Negocial que se
Não confunde com Fraude - Atipicidade
“PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. GESTÃO
FRAUDULENTA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO. 1. Pratica o crime do
art. 4º da Lei nº 7.492/86 aquele que gere instituição financeira fraudulentamente. 2. Caso em que não foi comprovada a tipicidade da

conduta, pois, dadas as peculiaridades do caso, o fato de se estabelecer remuneração maior para a empresa de informática do que para
a empresa correspondente bancária usuária da tecnologia se trata de
estratégia negocial permitida pela autonomia privada, não constituindo infração penal. 3. A sociedade anônima seguradora é equiparada a
instituição financeira em relação à sua atividade-fim (venda de seguros
e planos de previdência privada), não quanto à atividade acessória de
correspondente bancário. Desse modo, a eventual obrigatoriedade de
distribuição de lucro decorrente de receita não operacional (originada
do exercício de correspondente bancário para concessão de crédito
consignado em folha de pagamento) é questão regida pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76), não se confundindo com os bens
jurídicos tutelados pela Lei nº 7.492/86. (...)” (TRF4 - ACR 501342313.2012.404.7100, Rel. Des. Fed. Sebastião Ogê Muniz, juntado aos
autos em 16.2.2016)

3. LAVAGEM DE DINHEIRO - BLOQUEIO CAUTELAR
DE BENS - ALIENAÇÃO ANTECIPADA - DESBLOQUEIO
DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DA ACUSAÇÃO - NECESSIDADE DO
TRÂNSITO EM JULGADO
“MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL NÃO SUSCETÍVEL DE RECURSO, COM EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO. LIBERAÇÃO DE BENS CONSTRITOS, NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO
DA APELAÇÃO MINISTERIAL, VISANDO À CONDENAÇÃO DO RÉU,
TAMBÉM, PELO DELITO DE LAVAGEM DE ATIVOS. NECESSIDADE DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Da decisão interlocutória que não comporta a interposição de recurso, com efeito suspensivo, é cabível a impetração de
mandado de segurança. 2. Na dicção da Lei de lavagem de ativos (Lei
nº 9.613, de 1998 e alterações), a liberação do produto da alienação
dos bens constritos somente poderá ser promovida após o trânsito em
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julgado da sentença absolutória. Tal critério deve ser aplicado, também,
para a liberação dos bens constritos que, porventura, não tenham sido
alienados antecipadamente. 3. Havendo, na Lei de lavagem de ativos,
norma especial, regendo a matéria, ela prevalece sobre as pertinentes
disposições do Código de Processo Penal (artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008).
4. Segurança concedida. (TRF4 - MS 0002408-87.2015.404.0000, Rel.
Des. Fed. Sebastião Ogê Muniz, D.E. 22.1.2016)

4. CORRUPÇÃO ATIVA - INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE
“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 333, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Não se aplica o princípio da insignificância ao crime
de corrupção ativa, tendo em vista a relevância do objeto jurídico tutelado, que pretende resguardar, sobretudo, a moral administrativa e a probidade dos agentes públicos. Embora o acusado estivesse com teor de
álcool no sangue acima do limite permitido pela legislação para a condução de veículo automotor, restou comprovada sua consciência acerca
da ilicitude da conduta. Conjunto probatório produzido nos autos que
demonstra a materialidade e a autoria do réu como incurso no artigo
333, caput, do Código Penal, afigurando-se cabível a manutenção da
sentença condenatória.” (TRF4 - ACR 5005349-21.2013.404.7201, Rel.
Sebastião Ogê Muniz, junt. aos autos em 20.1.2016)

5. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS - JUÍZO CÍVEL E CRIMINAL - QUEBRA DE SIGILO - DADOS DE NATUREZA NÃO
CRIMINAL - NATUREZA PRIVADA - IMPOSSIBILIDADE
“MANDADO DE SEGURANÇA. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS ENTRE O JUÍZO CRIMINAL E O JUÍZO CÍVEL. AUSÊNCIA DE
APURAÇÃO DE ILÍCITO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A possibilidade de compartilhamento da prova produzida pelo juízo criminal com

os juízos cível e administrativo não se mostra cabível quando não apurado qualquer ilícito penal. 2. Apesar de a publicidade do processo
ser regra, sobretudo quando os dados obtidos pela quebra de sigilo
constituem prova de ilícito, vale destacar que os dados de natureza não
criminal sem nenhuma serventia para a investigação têm, ao menos em
tese, natureza privada. 3. A ausência de confirmação dos indícios apresentados pela autoridade policial, utilizados como fundamento para
a quebra de sigilo pelo juízo criminal, impede o compartilhamento
da prova sigilosa produzida na investigação. 4. Segurança concedida.”
(TRF4 - MS 5013355-81.2016.404.0000, Rel. Des. Fed. João Pedro Gebran Neto, juntado aos autos em 2.6.2016)

6. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS - BLOQUEIO DE QUANTIA
SUPERIOR AO VALOR DETERMINADO - DESBLOQUEIO
DO MONTANTE EXCEDENTE
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO “LAVA-JATO”. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. BLOQUEIO DE
QUANTIA SUPERIOR AO VALOR SEQUESTRADO. LIBERAÇÃO DO
MONTANTE EXCEDENTE. NOVOS BLOQUEIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Já atingido o bloqueio do valor estipulado na decisão que autorizou
o sequestro dos bens, deve ser restituído o saldo que exceder tal quantia. Igualmente devem ser interrompidos os novos bloqueios nas contas
bancárias do apelante referentes à decisão que deferiu este pedido de
sequestro, porquanto já atingido o valor estipulado naquele comando decisório. 2. A existência de nova ação com pedido de fixação de
indenização, cujo objeto passou a ser investigado após a decisão que
deferiu o sequestro, não pode ser óbice para a restituição dos valores excedentes ao bloqueio inicialmente deferido. 3. Apelação provida.” (TRF4 - ACR 5058826-09.2015.404.7000, Rel. João Pedro Gebran
Neto, juntado aos autos em 8.7.2016)
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Tribunal Regional Federal da 5ª Região
1. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
1.1. Gestão Temerária - Cooperativa - Diretores Presidente e Operacional - Investimento de Valores em Fundo Conservador e de Baixo Risco - Prudência na Conduta - Absolvição
“PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINACEIRO. GESTÃO TEMERÁRIA. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N.º 7.492/86. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (...) 2. A gestão
temerária traduz-se pela impetuosidade com que são conduzidos os
negócios, aumentando o risco de que as atividades empresariais terminem por causar prejuízos a terceiros, ou por malversar o dinheiro
empregado na sociedade infratora. É necessário a prova do efetivo perigo. 3. A CREDINORTE solicitou ao Banco Central do Brasil Carta de
Credenciamento para fins de participação no leilão de recursos do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH, que foi concedida, declarando-se que estava autorizada a atuar como instituição
financeira. A cooperativa participou e venceu o leilão. 4. No que pertine ao fundo de investimento escolhido para a aplicação do dinheiro
repassado pelo Tesouro Nacional, constata-se, através dos documentos
que instruíram os autos, que se tratava de aplicação classificada como
conservadora e, nos termos definidos pela Caixa Econômica Federal,
era a aplicação mais apropriada à época, pois durante todo o período
a aplicação não expôs a riscos os recursos investidos, já que seriam
utilizados no âmbito do PSH. 5. As informações prestadas pela CAIXA
não deixam dúvidas de que o fundo de investimento escolhido era
seguro, conservador e, à época, mostrava-se como a melhor escolha

para aplicação oferecida pela instituição financeira, já que não expôs
a nenhum risco os recursos investidos. 6. Os apelados, na qualidade
de Diretor Presidente e Diretor Operacional da Cooperativa, não colocaram em risco a instituição financeira, uma vez que houve prudência
na conduta. 7. Afastada a materialidade delitiva que exige o efetivo
perigo de lesão ao bem jurídico tutelado para a configuração do crime
de gestão temerária. (...)” (TRF5 - ACR 11792, Juiz. Fed. Conv. Janilson
de Siqueira, DJE 1.7.2016)

1.2. Aplicação de Recurso de Financiamento Concedido
por Instituição Financeira em Finalidade Diversa da Legal ou Contratual - Má Gestão dos Recursos que Não se
Confunde com Aplicação em Fim Diverso - Absolvição
“PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL
OU POR INSTITUIÇÃO CREDENCIADA EM FINALIDADE DIVERSA DA
PREVISTA EM LEI OU CONTRATO (ART. 20, LEI 7492/86). ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. 1. Insurge-se
o Ministério Público Federal contra sentença que absolveu os réus da
acusação da prática do delito previsto no Art. 20 da Lei n° 7.492/86. No
dizer do juízo a quo, o órgão ministerial não teria se desincumbido de
comprovar a aplicação das verbas em finalidade diversa da prevista em
lei ou contrato, elementares do tipo penal em comento. 2. Segundo a
denúncia, os réus, nos anos de 1999 a 2001, na qualidade de presidente
e de tesoureiro da Cooperativa de Produção Agropecuária do Assentamento Serra dos Quilombos (COOPASQ), teriam cometido irregularidades na aplicação de recursos provenientes de financiamento concedido
pelo Banco do Nordeste do Brasil, a partir de projeto elaborado pela Cooperativa Central das Áreas de Reforma Agrária de Pernambuco (CCA),
para a construção de 8 (oito) aviários, plantação de 12 (doze) hectares
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de maracujá e 12 (doze) de pitanga e aquisição de equipamentos para
os aviários. (...) 5. Todo o cenário narrado indica má gestão dos recursos,
resultado de um projeto deficiente, gestores sem capacidade de administração e falta de fiscalização. Contudo, não há elementos que permitam
concluir pela aplicação da verba em finalidade diversa da prevista em lei
ou contrato ou mesmo pela apropriação dos recursos. (...)” (TRF5 - ACR
12.179, Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, DJE 11.3.2016)

2. LAVAGEM DE DINHEIRO - CRIME ANTECEDENTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FATO PRATICADO ANTES DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 12.683/12
- IMPOSSIBILIDADE
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE
DINHEIRO (ART. 1º, VII, DA LEI 9.613/98, COM REDAÇÃO ANTERIOR
À LEI 12.683/12). “FATOS OCORRIDOS ANTES DO ADVENTO DA LEI
12.850/13. INEXISTÊNCIA DE CONCEITUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA NO DIREITO PÁTRIO À ÉPOCA. OMISSÃO NÃO SUPRIDA PELA CONVENÇÃO DE PALERMO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. (...) 3. Antes da alteração trazida pela Lei 12.683/12, somente haveria lavagem
de dinheiro se o crime antecedente fosse um dos listados no rol do art.
1º da Lei 9.613/98. 4. A teor do art. 1° do Código Penal (Não há crime
sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal), é incabível a criminalização da conduta constante do art. 1°, VII,
da Lei 9.613/98 (com redação anterior à Lei 12.683/12), quando não
havia no ordenamento pátrio lei que incriminasse a organização criminosa, o que só veio a ocorrer com a Lei 12.850/13, não podendo tal
falta ser suprida pelas disposições contidas na Convenção de Palermo,
aprovada pelo Decreto 231/03 e promulgada pelo Decreto 5.015/04,
em respeito ao princípio da reserva legal (...)” (TRF5 - HC 6.119, Des.
Fed. Paulo Machado Cordeiro, DJE 28.3.2016)

3. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA REDUÇÃO DE TRIBUTO - CONDENAÇÃO POR CRIME
TRIBUTÁRIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA CORRUPÇÃO
PASSIVA
“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 3º, II, LEI 8.137/90). CRIME PRÓPRIO QUE PODE SER
PRATICADO POR QUALQUER FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO
PARA LANÇAR TRIBUTO. DESNECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, CP). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. HIGIDEZ. - Sentença que condenou o
apelado pela prática do delito tipificado no art. 3º, II, da Lei nº 8.137/90,
por ter, na condição de servidor público da Receita Federal, solicitado vantagem indevida para promover redução de tributo em favor de servidor da
FUNASA, mediante declaração retificadora de imposto de renda na qual
foram inseridas despesas falsas, a título de dedução. - Apelo ministerial
que enfatiza a necessidade desclassificação do delito para corrupção passiva (art. 317 do CP), por entender que o crime contra a ordem tributária
somente poderia ser cometido por servidor público com a atribuição legal
de efetuar o lançamento do tributo ou contribuição social ou proceder à
respectiva cobrança. - Conduta do apelado que se adequa, perfeitamente,
ao art. 3º, II da Lei nº 8.137/90, pois, conforme já decidiu o eg. Supremo
Tribunal Federal, conquanto o referido tipo descreva um crime praticado
por funcionário público, “não exige que o servidor tenha a atribuição específica de lançamento tributário” (STF, 2ª Turma, RHC 108.822/GO, rel.
Min. Gilmar Mendes, DJe 11.3.2013). Precedentes, também, do col. STJ. Restituição indevida de imposto de renda que muito dificilmente chegaria
a bom termo não fosse o sentenciado servidor público da Receita Federal,
ali em atuação com tal propósito. - Prática delitiva que teve lugar no âmbito da administração tributária, razão pela qual, mercê de sua especialidade em relação ao Código Penal, há que ser aplicada a Lei nº 8.137/90
(lex specialis derogat generali), tendo, por isso, a denúncia procedido ao
enquadramento da conduta no art. 3º, II, desse diploma. (...)” (TRF-5 - ACR
13.528, Rel. Des. Fed. Rubens de Mendonça, DJE 2.6.2016)
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