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judicial deve incidir tão-somente sobre pedidos protelatórios, 

Simone Cherem 
Fabrício de Melo  Cadastro 
IBCCRIM 3171)

Pesquisador: Giancarlo Silkunas Vay

JURISPRUDÊNCIA ANOTADA

Superior Tribunal de Justiça

tese jurídica que, apoiada em mera opção de política administrativo-

procurador da fazenda nacional, que, ao promover o arquivamento, 

esforço interpretativo, a par de materializar, entre os jurisdicionados, 

devidos em virtude de importação clandestina de mercadorias, amiúde 

de descaminho quando o valor dos tributos iludidos não ultrapassar 

sentido estrito, que pudesse, sob tal natureza, reclamar a retroatividade 

movida contra o recorrido.
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Anotação:

descaminho, quando o valor dos tributos iludidos for superior a R$ 

no delito de descaminho, construído a partir da edição da Portaria 

inicialmente por Claus Roxin Roxin, 

“Unicamente infracciones mínimas, que ya in abstracto no 

restrictiva”.(2)

doutrinariamente3 e jurisprudencialmente,4 como uma causa 

fato punível concebido por Hans Welzel, por ter sido este utilizado 

Juarez Cirino dos Santos, “O 

modelo  de fato punível generalizou-se na literatura e na 

.(5)

informa que cada elemento consequente tem como pressuposto 

se não estiver perfeito o juízo de tipicidade; e não pode haver 

culpabilidade se não estiverem perfeitos os juízos de tipicidade e 

da antijuridicidade. Daí, conclui Welzel
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Decerto, violar parte do tipo penal não satisfaz o juízo de tipicidade.

(7) 

 

critérios usualmente invocados pela jurisprudência do STF para 

vigência da referida portaria, porquanto não é esta equiparada a lei 

penal, em sentido estrito, que pudesse, sob tal natureza, reclamar 

.

dispendidos acima, pois compete, claramente, ao Ministro da 

quantum

própria Constituição Federal.

Se o sujeito passivo imediato, ou seja, o detentor do bem jurídico do 

quantum para se 
(9)

tipicidade penal.

quantum o não ajuizamento 

, 

por que se aplicar a reprimenda penal?

Para Paulo Busato, 

controle social. Trata-se de uma etapa violenta, já que intervém com 

.  Estabelece-se, assim, o princípio da 

intervenção mínima do direito penal.

Portanto, o princípio da intervenção mínima dispõe que o direito 

penal apenas pode ser aplicado quando todos os outros ramos do 

princípio da intervenção mínima do direito penal, pois se assim não 

fosse, o direito penal seria utilizado como prima ratio e não como 

ultima ratio.

Notas

( BITENCOURT, Cezar Roberto. 

(2) ROXIN, Claus. 

gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa 

a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. 

Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio da 

imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a 

da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. 

de vista formal, não apresentam nenhuma Nessas 

verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.”

(4) STJ,  

(5) SANTOS, Juarez Cirino dos. 

WELZEL, Hans. El nuevo sistema del derecho penal: una introducción a la 

“a partir da ideia de que o tributo é uma 

expressão do poder estatal, o bem jurídico tutelado será o patrimônio 

o direito de receber determinada quantia de moeda ou valor que nela se 

possa exprimir. O bem jurídico tutelado é supraindividual, característica 

tese, reverteriam em proveito do conjunto da sociedade, em especial, no 

. (VELOSO, Roberto. Crimes 

tributários. .
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