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É comum verificarmos, nos últimos meses do ano, significativo aumento na quantidade 
de Autos de Infração, lavrados pela Receita Federal do Brasil, para a constituição de 
créditos de natureza previdenciária. Isso se dá em razão da iminente decadência 
tributária, segundo a qual apenas é permitida, em tese, a constituição de créditos 
relativos a fatos ocorridos nos últimos 5 (cinco) anos. 
 
É também comum verificarmos que os Srs. Agentes Fiscais, ao encerrarem o 
procedimento fiscalizatório com a lavratura de Auto de Infração, noticiam ao Ministério 
Público Federal a ocorrência do suposto crime de sonegação de contribuição 
previdenciária, previsto no artigo 337-A do Código Penal, dando início à fase 
preparatória de eventual processo crime, antes mesmo de encerrado o processo 
administrativo tributário. 
 
Por essa razão, este escritório, em conjunto com OLIVEIRA LIMA, HUNGRIA, 
DALL'ACQUA & FURRIER ADVOGADOS, renomada banca especializada em Direito 
Penal, vem informar que, muito embora haja norma administrativa determinando o 
encaminhamento da representação fiscal ao Ministério Público Federal (artigo 6º da 
Portaria RFB nº 665/08), os Tribunais Superiores vêm sinalizando que, para a 
existência de justa causa que fundamente a instauração de inquérito de crime de 
sonegação de contribuições previdenciárias, faz-se necessário o encerramento do 
processo administrativo de constituição do crédito tributário. 
 
Com efeito, é sabido que, nos casos de crimes contra a ordem tributária, previstos na 
Lei nº 8.137/90, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 10/12/2003, ao julgar o 
Habeas Corpus nº 81.611, de Relatoria do Exmo. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que 
“... falta justa causa para a ação penal pela prática de crime tipificado no art. 1º da L. 
8137/90 – que é material ou de resultado -, enquanto não haja decisão definitiva do 
processo administrativo de lançamento, quer se considere o lançamento definitivo uma 
condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo do tipo.” 
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No tocante ao crime de sonegação de contribuição previdenciária, que possui previsão 
legal distinta dos crimes contra a ordem tributária, o Superior Tribunal de Justiça 
acolheu entendimento do acórdão recorrido, que estendeu a interpretação do Supremo 
Tribunal Federal (HC 81.611) aos casos do crime previsto no artigo 337-A do Código 
Penal (sonegação de contribuição previdenciária), afirmando que “Inexiste óbice para 
que tal entendimento também seja aplicado para o delito previsto no artigo 337-A do 
Código Penal, pois cuida-se igualmente de crime material, dependendo para sua 
consumação dos atos de ‘suprimir ou reduzir’ contribuição previdenciária. O próprio 
nomem juris do tipo se refere a ‘sonegação’, da mesma forma que os crimes contra a 
ordem tributária.”   
 
A justificativa para tal entendimento é que o crime de sonegação de contribuição 
previdenciária depende, para ser caracterizado, do resultado suprimir ou reduzir o valor 
da contribuição a pagar. Vale dizer, o bem jurídico tutelado pelo Estado é a arrecadação 
previdenciária, e somente quando se verifica o prejuízo aos cofres previdenciários é que 
ocorre o crime previsto no artigo 337-A do Código Penal. 
 
Em outras palavras, nas hipóteses em que os indícios do crime em análise forem 
apurados por meio de processo administrativo de constituição de crédito tributário (por 
exemplo, Auto de Infração), os Tribunais já indicam que a consumação do crime 
dependerá do encerramento do consecutivo processo administrativo, pois só com tal 
fato se poderá afirmar que houve a constituição definitiva do crédito tributário.  
 
Assim, caso ocorra a lavratura de Auto de Infração e o imediato encaminhamento de 
representação fiscal para fins penais, poderá o acusado fazer uso do habeas corpus 
visando trancar o inquérito policial instaurado, uma vez que o suposto crime em 
apuração sequer ocorreu. Em paralelo, além da comprovação de que o procedimento 
administrativo ainda está pendente de julgamento, é interessante transpor para a seara 
criminal os mesmos argumentos da defesa tributária, demonstrando a improcedência do 
auto de infração e, consequentemente, a ausência de intenção de sonegar.   
 
Por fim, ainda sobre o crime de sonegação de contribuição previdenciária, devemos 
registrar que os Tribunais reconhecem que o pagamento do tributo objeto de crime, 
ainda que efetuado após o oferecimento da denúncia, extingue a punibilidade do 
agente, por força do disposto no artigo 9º, § 2º, da Lei nº 10.684/03. 
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Sendo o que nos reservava o momento, permanecemos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais. 
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