Atualização 16: para ser juntada na pág. 786 do Livro de 2013 – 2ª edição

Direito Penal
Nas págs. 786 e 787 do Livro de 2013 (2ª edição) afirma-se que “o pagamento
do tributo devido extingue a punibilidade do descaminho”. Isso era verdade,
mas agora mudou. Veja abaixo o novo entendimento do STJ:
Se o denunciado pelo crime de descaminho fizer o pagamento integral da
dívida tributária, haverá extinção da punibilidade?
NÃO. Segundo a posição atual do STJ, o pagamento do tributo devido NÃO
extingue a punibilidade do crime de descaminho.
STJ. 5ª Turma. RHC 43.558-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 5/2/2015 (Info 555).

Por quê?
Antes, o STJ entendia que o crime de descaminho era material. Ocorre que,
em 2013, a Corte decidiu rever sua posição e passou a decidir que o
descaminho é delito FORMAL. Essa é a posição que vigora atualmente tanto
no STJ como no STF. Repetindo: o descaminho É CRIME FORMAL.
Na ocasião, afirmou-se que o bem jurídico tutelado pelo art. 334 do CP não é
apenas o valor do imposto sonegado, pois, além de lesar o Fisco, o crime
atinge a estabilidade das atividades comerciais dentro do país, dá ensejo ao
comércio ilegal e à concorrência desleal, gerando uma série de prejuízos para
a atividade empresarial brasileira.
Desse modo, o STJ passou a entender que o descaminho não pode ser
equiparado aos crimes materiais contra a ordem tributária, o que revela a
impossibilidade de que o agente acusado da prática do crime de descaminho
tenha a sua punibilidade extinta pelo pagamento do tributo.
Como vimos acima, o art. 9º da Lei n. 10.684/2003 e o art. 83 da Lei n.
10.684/2003 preveem a extinção da punibilidade pelo pagamento dos débitos
fiscais apenas no que se refere aos crimes contra a ordem tributária e de
apropriação ou sonegação de contribuição previdenciária – arts. 1º e 2º da Lei
8.137/1990, 168-A e 337-A do CP. Se o crime de descaminho não se assemelha aos
crimes acima mencionados, em razão de defenderem bens jurídicos diferentes,
mostra-se inviável a aplicação, por analogia, dessas leis ao descaminho.

