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APELAÇÃO  CRIMINAL.  1º  RECORRENTE.
CRIME  CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA.
SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, INCISO III,  DA
LEI Nº 8.137/90.  FALECIMENTO DA  CORRÉ.
RECURSO  INTERPOSTO  POSTERIORMENTE
AO ÓBITO. EXTINÇÃO DA PESSOA NATURAL
E  CONSEQUENTE  PERDA DA CAPACIDADE
PROCESSUAL.  INEXISTÊNCIA.  CAUSA
EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. COGNIÇÃO DE
OFÍCIO.  COMPROVAÇÃO  MEDIANTE
DOCUMENTO  IDÔNEO.  INCIDÊNCIA  DOS
ARTS.  107,  I,  DO  CÓDIGO  PENAL  C/C  OS
ARTS.  61  E  62  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
PENAL. RECONHECIMENTO. 

Com a morte, extingue-se a personalidade civil da
pessoa  natural  e,  consequentemente,  ocorre  a
perda da capacidade processual, razão pela qual
se deve considerar inexistente recurso interposto
em  nome  de  pessoa  já  falecida,  mesmo  que
manejado com o desiderato de pleitear a extinção
da punibilidade da acusada.

Todavia,  em  razão  do  disposto  no  art.  61  do
Código de Processo Penal, é possível  reconhecer
de ofício causa extintiva da punibilidade, à vista
da  certidão  de  óbito,  documento  considerado
idôneo para tal fim.
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2ª APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A
ORDEM  TRIBUTÁRIA.  SONEGAÇÃO  FISCAL.
ART.  1º,  INCISO  III,  DA  LEI  Nº  8.137/90.
PRELIMINAR  DE  INÉPCIA  DA  INICIAL.
DENÚNCIA  GENÉRICA.  DESACOLHIMENTO.
ALEGAÇÃO  INOPORTUNA  QUANDO   DA
APRESENTAÇÃO  DAS  RAZÕES  RECURSAIS.
PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ.  PEÇA
ACUSATÓRIA  QUE  INDIVIDUALIZA  A
CONDUTA DOS ACUSADOS E INDICA O TIPO
PENAL.  VIABILIZAÇÃO  DO  CONTRADITÓRIO
E  DA AMPLA DEFESA.  OBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP.

“Na linha dos precedentes desta Corte, a alegação de
inépcia  da  denúncia  deve  ser  deduzida  antes  da
prolação  do  édito  condenatório,  sob  pena  de
convalidação  pelo  princípio  da  preclusão” (HC
291.368/SE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, sexta
turma, julgado em 20/05/2014, DJe 06/06/2014)

EXTINÇÃO  DA PUNIBILIDADE.  PRESCRIÇÃO
DA  PRETENSÃO  PUNITIVA  RETROATIVA.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.
FATOS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA
LEI  Nº  12.234/10.  ULTRATIVIDADE  DA  LEI
PENAL  ANTERIOR  MAIS  BENÉFICA.
REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 110,  1º, do CP.
POSSIBILIDADE  DE  RETROAÇÃO  PARA
ALCANÇAR  DATA  ANTERIOR  À  DENÚNCIA.
PRAZO  INICIAL.  CONTAGEM.  TÉRMINO  DO
PROCESSO  ADMINISTRATIVO  FISCAL  E
CONSTITUIÇÃO  DEFINITIVA  DO  CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.  REDUÇÃO  PELA METADE  DO
PRAZO  PRESCRICIONAL.  ART.  115  DO  CP.
RÉU  COM  MENOS  DE  70  ANOS  NA  DATA
SENTENÇA.  DIMINUIÇÃO  INAPLICÁVEL  À
ESPÉCIE. PENA IN CONCRETO FIXADA EM 03
(TRÊS) ANOS. ART.  109, IV, DO CP. 08 (OITO)
ANOS.  MARCOS  INTERRUPTIVOS.  PRAZO
NÃO  DECORRIDO  ENTRE  A CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO  E  O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E ENTRE ESTE
E  A  PUBLICAÇÃO  DA  SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.

Quanto aos fatos cometidos anteriormente à Lei
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nº  12.234/10,  é  de  se  conferir  ultratividade  à
redação anterior do art. 110, § 1º, do CP, de forma
a  possibilitar  a  retroação  do  cômputo  da
prescrição,  a  fim  de  que  seja  alcançado  termo
antecedente ao oferecimento da denúncia.

Não se aplica a redução à que alude o art. 115 do
CPP, pois o acusado, na data da publicação da
sentença condenatória, ainda não era maior de 70
(setenta)  anos,  consoante  a  dicção  do  referido
preceptivo.

Uma  vez  vez  fixada  a  pena  em  03  (três)  de
reclusão,  o  prazo  da  prescrição  da  pretensão
punitiva retroativa há de ser por ela regulado e,
nos termos do art. 109, IV, do CP, ocorrerá em 08
(oito) anos, contados a partir intervalos temporais
penalmente relevantes.

Considerando o prazo da constituição definitiva do
crédito tributário e o recebimento da denúncia, e
tendo  em  conta  este  último  e  a  publicação  da
sentença, não se verifica haver escoado um lapso
de 08 (oito anos), não se reconhecendo, destarte,
configurada  a  prescrição  da  pretensão  punitiva
retroativa.

MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.  REGULAR PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO  FISCAL.  APURAÇÃO  DE
DIVERGÊNCIA  ENTRE  AS  VIAS  DOS
DOCUMENTOS  FISCAIS.  ALTERAÇÃO  DO
CONTEÚDO. INSERÇÃO A MENOR DO VALOR
DAS  OPERAÇÕES  MERCANTINS.
RECOLHIMENTO  A  MENOR  DOS  VALORES
DEVIDOS A TÍTULO DE ICMS.  PREJUÍZO AO
ERÁRIO.  MANUTENÇÃO  DA  CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Apurados, em regular procedimento administrativo
fiscal,  a  divergência  entre  as  vias  das  notas
fiscais,  a  redução dos valores da operação e o
recolhimento a menor do tributo, subsume-se ao
modelo  típico  descrito  no  art.  1º,  III,  da  Lei  nº
8.137/90, a conduta do sócio-gerente de pessoa
jurídica contribuinte do ICMS que, no comando da
empresa, altera os valores consignados nas notas
fiscais,  com o  intuito  de  reduzir  o  montante  do
tributo devido, causando prejuízo à arrecadação
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tributária estadual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a  Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

da  Paraíba,  por  unanimidade,  DECLARAR  EXTINTA A PUNIBILIDADE DE

SEVERINA FRANCISCA DAS NEVES E, QUANTO A FERNANDO FERREIRA

TAVARES,  REJEITAR  A PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA,

POR  INÉPCIA DA DENÚNCIA,  E  A  PREJUDICIAL  DE  MÉRITO,  E,  NO

MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO

RELATOR.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se  de  Apelação  Criminal  (fls.  3.140/3.148)  manejada,

tempestivamente,  por  Severina  Francisca  das  Neves  e  Fernando  Ferreira

Tavares  em  face  da  sentença  de  fls.  3.116/3.132,  proferida  pelo  Juízo  da

Comarca de Juazeirinho, que condenou ambos apelantes a uma pena de 03

(três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto, pela prática

do crime delineado no art.  1º, III,  da Lei nº 8.137/90, posto que falsificaram

notas fiscais com a finalidade de suprimir tributos, provocando a apuração de

créditos de ICMS em favor da empresa do 1º e 2º denunciados e implicando

em sonegação pela empresa da qual eram sócios.  

Em sede  de  razões  recursais  (fls.  3.141/3.148),  inicialmente  a

causídica subscritora noticia o falecimento da 1ª apelante em 20/10/2011 e, por

essa razão, requer o reconhecimento da extinção da punibilidade, aplicando-

se-lhe o art. 107, I, do CP. 

Com relação ao 2º  apelante,  vê-se que aduz,  inicialmente,  em

suas razões de inconformismo, haver ocorrido a extinção da punibilidade pela

prescrição  da  pretensão  punitiva,  pois  totalizados  quase  7  anos  desde  o

recebimento da denúncia até a sentença. 
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Alega que o fato de ostentar a simples condição de sócio não

significa que sempre haverá responsabilidade penal. Essa deverá ser afastada,

se o sócio não pratica atos de gerenciamento ou administração da empresa.

Sustenta,  ainda,  que  a  denúncia  genérica,  sem  descrever  a

detalhadamente  a  contribuição  de  cada  agente  redunda  em  uma

responsabilidade do autor. Segundo ele, não se poderia impor uma pena a um

sócio pela mera condição que ostenta, sem que tenha participado do contexto

fático embasador da acusação.

Nas contrarrazões (fls. 3.160/3.162), o Ministério Público pugnou

pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer (fls. 3.209/3.215),

opinando pelo provimento do apelo, a fim de que seja reconhecida a extinção

da  punibilidade  do  réu  Fernando  Ferreira  Tavares  pelo  decurso  do  prazo

prescricional, nos termos do art. 107, IV, 109, IV, e 115, in fine, todos do CP. 

É o relatório.

VOTO

O Ministério Público ofereceu denúncia (fls. 02/05) em desfavor

de José de Anchieta dos Santos, Maria Lúcia dos Santos, reputando-os como

incursos nas sanções do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90, bem como em face de

Fernando Ferreira  Tavares e Severina Francisca das Neves pela prática do

crime descrito no art. 1º, III, da Lei nº 8.137/90.

Consta,  na  exordial  acusatória,  que,  em razão  de  investigação

procedida pelo Ministério Público da Paraíba, com a colaboração da Secretaria

de Segurança Pública estadual, foram constatadas irregularidades nas práticas

mercantis  realizadas  entre  a  COBECAL  –  Comércio  e  Beneficiamento  de

Caulim Ltda – e a Paraíba Maranata Mineração Ltda, consistentes na emissão
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de notas fiscais “calçadas” pela primeira empresa em favor dessa última.

Narra  a  denúncia  que,  conforme  documentação  anexada  aos

presentes  autos,  as  notas  fiscais  emitidas  pela  COBECAL  possuíam

acentuadas divergências  quanto à descrição da quantidade de mercadorias

vendidas, do valor unitário, valor total das notas, do ICMS destacado, da da

data da emissão e até mesmo quanto ao destinatário das mercadorias. Tais

divergências  seriam  facilmente  observadas,  quando  comparadas  as  vias

enviadas ao adquirente das mercadorias (1ª via) e aquelas que ficavam em

poder da empresa emitente (2ª via).

Informa,  ainda,  a  peça  acusatória  que  funcionários  públicos,

responsáveis pela verificação das acusações,  ouvidos perante a autoridade

policial, atestaram, categoricamente, a procedência das mesmas, destacando

os  seguintes  pontos  em  rol  exemplificativo:  a)  recolhimento  do  ICMS  de

maneira  incompatível  com a  movimentação  financeira  da  empresa  Paraíba

Maranata Mineração Ltda; b) excesso de mercadorias compradas da empresa

COBECAL  –  Comércio  de  Beneficiamento  de  Caulim  Ltda;  e  c)  geração

indevida  de crédito  de  ICMS para  a  empresa Paraíba Maranata  Mineração

Ltda. 

Concluída  a  instrução  criminal,  o  MM.  Juiz,  reconhecendo  a

prescrição da pretensão punitiva, julgou extinta a punibilidade dos acusados

José Anchieta dos Santos e Maria Lúcia dos Santos, na forma do art.  107,

inciso  IV,  do  Código  Penal.  Com  relação  aos  acusados  Fernando  Ferreira

Tavares  e  Severina  Francisca  das  Neves  julgou  procedente  a  pretensão

punitiva,  condenado-os  a  uma  pena  de  03  (três)  anos  de  reclusão  e  30

(trinta) dias-multa pela prática da conduta delitiva esculpida no art. 1º, III, da

Lei nº 8.137/90.

Ainda,  no  que  tange  aos  réus  Fernando  Ferreira  Tavares  e

Severina  Francisca das Neves,  o  magistrado  de primeiro  grau  converteu  a

pena  privativa  de  liberdade  em 02  (duas)  restritivas  de  direito,  sendo  uma

prestação  de  serviço  à  comunidade  (art.  43,  IV,  do  CP)  e  uma  prestação

pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos.  
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Irresignado  com  o  édito  judicial,  o  denunciado  apresentou  a

presente apelação criminal.

Feita  essa  sinopse  processual,  passo  à  análise  do  recurso

apresentado.

Preliminarmente,  verifica-se,  do  apelo  manejado  às  fls.

3.140/3.148, que a advogada subscritora indicou como recorrente a acusada

Severina Francisca das Neves.

Sucede que os autos dão conta do seu falecimento anteriormente

à interposição da apelação, consoante certidão de óbito encartada à fl. 3.139.

Logo,  resultando  devidamente  comprovada  a  morte  da  ré,

mediante  prova  legalmente  idônea,  qual  seja,  certidão  de  óbito  (art.  62  do

Código  de  Processo  Penal),  é  de  se  concluir  que  houve  a  extinção  da

personalidade civil  da pessoa natural e, consequentemente, a perda da sua

capacidade processual, devendo-se, assim, reputar como inexistente o recurso

interposto em nome da falecida.

Ademais, não se pode olvidar que, com o advento da morte da

parte, ocorreu a extinção do mandato judicial outorgado a sua advogada (art.

682 do Código Civil).

No entanto, em se tratando de causa extintiva da punibilidade,

prevista  no  art.  107,  I,  do  Código  Penal,  há  possibilidade  de  ela  ser

reconhecida de  ofício,  em conformidade com o que preceitua  o  art.  61  do

Código de Processo Penal.

Sendo assim, face à comprovação do seu falecimento, reconheço

extinta a punibilidade da ré, Severina Francisca das Neves, o que faço com
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arrimo no art.  107,  I,  do  Código Penal  c/c  os  arts.  61  e  62 do Código de

Processo Penal.

Transposta tal questão preambular, passo ao exame do recurso

de Fernando Ferreira Tavares.

Inicialmente, observa-se que o recorrente alega, preliminarmente,

a inépcia da inicial, por entender que a mesma foi elaborada de forma genérica,

sem informar a acusação de forma pormenorizada ao réu.

 Afirma,  também,  ter-se  verificado  a  prescrição  da  pretensão

punitiva retroativa, em sua subespécie intercorrente, tendo em vista contar com

70 anos de idade, além de que, entre o recebimento da denúncia, ocorrido em

21/07/2005,  e  o  encerramento  com  a  sentença,  em  07.10.2010,  serem

totalizados quase 7 anos.

No  mérito,  afirmou  que  a  condição  de  sócio  da  empresa  não

induziria  responsabilidade  penal,  a  qual  deve  ser  afastada  quando  um

determinado sócio não pratica atos de gerenciamento. Segundo ele, o Direito

Penal é um direito do fato, ou seja, cada um deve ser responsabilizado pelo

que faz. Entender de modo diverso seria prestigiar uma responsabilidade do

autor, impondo-se uma pena a sócio pela mera condição que ostenta, sem que,

contudo, haja participado do contexto embasador da acusação.

Ab initio, com relação à inépcia da denúncia, reputada genérica

pelo  recorrente,  desarrazoados  constituem-se  os  argumentos  por  ele

ventilados, primeiramente, porque preclusa a oportunidade processual de sua

arguição. 

Com efeito, se havia desconformidade da peça acusatória com os

requisitos do art. 41 do CPP, não seria a apelação o momento propício para se

reputá-la inepta, mas, na verdade, deve ser arguida até a ocasião da sentença

condenatório. Nesse norte:
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HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO.
DESVIRTUAMENTO.  ARTIGO  324  DO  CÓDIGO
PENAL  MILITAR.  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  TESE
ALEGADA  APÓS  A  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
PRECLUSÃO  E  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.
ABSOLVIÇÃO.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
IMPROPRIEDADE  DA  VIA  ELEITA.  ATO
PREJUDICIAL  À  ADMINISTRAÇÃO  MILITAR.
CARACTERIZAÇÃO.  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. TESE NÃO DEDUZIDA PERANTE
O TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROLE ABSTRATO
DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPROPRIEDADE DA
VIA ELEITA.
1.  Na  linha  dos  precedentes  desta  Corte,  a
alegação  de  inépcia  da  denúncia  deve  ser
deduzida antes da prolação do édito condenatório,
sob  pena  de  convalidação  pelo  princípio  da
preclusão.
[…].
(HC 291.368/SE,  Rel.  Ministro  ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe
06/06/2014)

Ora, os autos indicam que o apelante quedou-se inerte no tocante

a tal ônus, razão pela qual tornou-se preclusa a questão atinente à inépcia da

exordial.

Ademais, não se pode considerar inepta a denúncia que narra a

ocorrência  de  crime  em  tese  contra  a  ordem  tributária,  se,  nessa  peça

acusatória,  o  Parquet:  a) individualizou  a  conduta  em  relação  aos  sócios-

dirigentes  da  empresa  COBECAL –  Comércio  e  Beneficiamento  de  Caulim

Ltda, consistente na emissão de notas fiscais, com divergência entre as 1ª e 2ª

vias, em favor da empresa Paraíba Maranata Mineração Ltda; b) descreveu as

circunstâncias  e c)  indicou o tipo penal,  viabilizando,  assim,  o  exercício  do

contraditória e da ampla defesa, de acordo com preceituado no art. 41 do CPP,

eis que certo e induvidoso os fatos a eles atribuídos.

Trata-se, assim, de pleito que não pode ser acolhido.

Ainda,  invocando  questão  que  se  antepõe  ao  mérito  recursal,

agora  a  título  de  prejudicial  de  mérito,  invoca  o  apelante  estar  extinta  a

pretensão punitiva estatal pela prescrição.
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É certo que houve o trânsito em julgado da sentença condenatória

para a acusação, abrindo-se-lhe a oportunidade de aplicação do disposto no

art. 110, § 1º, do CP, que trata da prescrição da pretensão punitiva em sua

modalidade retroativa, a ser regulada pela pena em concreto.

No entanto, insta esclarecer que, por se tratar de fatos delitivos

cometidos anteriormente à Lei nº 12.234, de 05 de maio de 2010, a qual alterou

o § 1º do art. 110 do Código Penal e, assim, prevê disciplina mais gravosa ao

réu, é de se conferir ultratividade ao comando pretérito emanado do referido

preceptivo, de forma a que se possa adotar, como marco inicial da prescrição,

data anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa. A propósito, confira-se:

“HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO  ORIGINÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO  AO  RECURSO  ORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  RESPEITO  AO  SISTEMA
RECURSAL  PREVISTO  NA  CARTA  MAGNA.  NÃO
CONHECIMENTO.
1.  A Primeira  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal,
buscando  dar  efetividade  às  normas  previstas  na
Constituição Federal e na Lei 8.038/90, passou a não
mais admitir o manejo do habeas corpus originário em
substituição  ao  recurso  ordinário  cabível,
entendimento que deve ser adotado por este Superior
Tribunal de Justiça, a fim de que seja restabelecida a
organicidade da prestação jurisdicional que envolve a
tutela do direito de locomoção.
2. Tratando-se de writ impetrado antes da alteração do
entendimento  jurisprudencial,  o  alegado
constrangimento  ilegal  será  enfrentado  para  que  se
analise  a  possibilidade  de  eventual  concessão  de
habeas corpus de ofício.
DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 1.º, INCISO XI, DO
DECRETO-LEI  N.º  201/67).  DELITO  FORMAL.
CONSUMAÇÃO  NO  ATO  DA  CELEBRAÇÃO  DO
CONTRATO.  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA.
LAPSO  TRANSCORRIDO  ENTRE  A  DATA  DOS
FATOS  E  O  RECEBIMENTO  DA  DENÚNCIA.
EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE.  ORDEM
CONCEDIDA.
1. O delito tipificado no art. 1º, XI, do Decreto-Lei nº
201/67, assim como o de dispensa ou inexigibilidade
de licitação,  previsto no art.  89  da Lei  n.º  8.666/93,
consuma-se no exato momento em que é celebrado o
contrato sem que lhe tenha precedido o procedimento
licitatório,  quando  exigido  por  lei,  sendo  certo  que
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eventual  entrega  do  bem  ou  conclusão  da  obra
contratada  se  constitui  em  mero  exaurimento  da
conduta. Precedentes STJ.
2. Na hipótese, constata-se a prescrição da pretensão
punitiva com base na pena máxima cominada ao delito
em questão, porquanto transcorrido período superior a
8  (oito)  anos  entre  a  data  dos  fatos  narrados  na
denúncia (2.7.2001)  e a do recebimento da exordial
acusatória (4.11.2010).
3. Não  se  aplicam  ao  caso  em  apreço  as
disposições dadas ao artigo 110, § 1.º, do Código
Penal pela Lei n.º 12.234/2010, por meio da qual foi
suprimida  a  possibilidade  de  se  reconhecer  a
prescrição  da  pretensão  punitiva  na  modalidade
retroativa entre a data dos fatos e o recebimento
da  denúncia.  Ultratividade  do  art.  110,  §  2.º,  do
Estatuto Repressor.
(...)
(HC  240.144/PB,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  22/04/2014,  DJe
29/04/2014) (grifo nosso)

Em se tratando de crimes contra a ordem tributária previstos no

art. 1º da Lei nº 8.137/90, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional

tem como marco a data da constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida

com término do processo administrativo instaurado na seara administrativa. 

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS" SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO - PENAL - CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA  -  ART.  1º,  DA  LEI  Nº  8.137/90  -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VIRTUAL -
CÁLCULO  BASEADO  NA  PENA  A  SER
HIPOTETICAMENTE FIXADA - INADMISSIBILIDADE
-  SÚMULA  Nº  483,  DESTA  CORTE  -  LAPSO
PRESCRICIONAL - TERMO A QUO - CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -  SÚMULA
VINCULANTE  Nº  24,  DO  COL.  STF  -  NÃO
OCORRÊNCIA  DA  PRESCRIÇÃO  -
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
CONFIGURADO.
1.-  Os  Tribunais  Superiores  restringiram  o  uso  do
"habeas  corpus"  e  não  mais  o  admitem  como
substitutivo  de  recursos  e,  nem  sequer  para  as
revisões criminais.
2.-  Nos  termos  da  Súmula  nº  438,  desta  Corte,  "é
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição
da  pretensão  punitiva  com  fundamento  em  pena
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hipotética, independentemente da existência ou sorte
do processo principal".
3.-  Enquanto  não  transitado  em julgado  a  sentença
penal condenatória a prescrição da pretensão punitiva
se regula pelo máximo da pena privativa de liberdade
abstratamente  cominada  ao  delito  ou,  ainda,  pela
sanção  concretamente  aplicada,  nos  termos  do  art.
109, do CP.
4.-  O entendimento do Col.  STJ é no sentido de
que  o  termo  a  quo  para  a  contagem  do  prazo
prescricional no crime previsto no art. 1º, da Lei nº
8.137/90, é o da constituição do crédito tributário
porque  é  aí  que  há  de  fato  a  configuração  do
crime, preenchendo assim a condição objetiva de
punibilidade  necessária  à  pretensão  punitiva  do
Estado. Observância da Súmula Vinculante nº 24, do
Col. STF.
5.-  "Habeas  Corpus"  não  conhecido  por  ser
substitutivo do recurso cabível.
(HC  143.021/SP,  Rel.  Ministro  MOURA  RIBEIRO,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  22/04/2014,  DJe
28/04/2014) (grifo nosso)

Inclusive,  oportuno  esclarecer  que,  em  relação  à  própria

consumação de tais delitos e, por conseguinte, do início da fluência do prazo

prescricional, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 24,

vazada nos seguintes termos:  “não se tipifica crime material contra a ordem

tributária,  previsto  no  art.  1º,  incisos  I  a  IV,  da  Lei  nº  8.137/90,  antes  do

lançamento definitivo do tributo”.

In casu, a decisão administrativa, proferida nos autos do Processo

Administrativo nº 0329402005-98, da qual resultou a constituição  de crédito, a

título de ICMS, no montante de R$ 227.730,84 (duzentos e vinte e sete mil,

setecentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), tornou-se definitiva em

02/06/2006, após escoado o prazo estabelecido no edital, publicado no Diário

Oficial do dia 27/04/2006 (fl. 1.449 – Vol V).

Assim, uma vez constituído o crédito tributário definitivamente em

02/06/2006,  demarcado  está  o  dies  a  quo  para  a  contagem  do  prazo

prescricional,  isto  é,  para  a  verificação  da  ocorrência  da  prescrição  da

pretensão punitiva retroativa, como pretendido.
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Na hipótese em apreço, ao recorrente foram aplicadas as sanções

do  art.  1º,  III,  da  Lei  nº  8.137/90,  resultando  especificamente  em  uma

reprimenda em concreto de 03 (anos) de reclusão. 

Tendo  em vista  que  a  pena  privativa  de  liberdade  imposta  ao

apelante foi de 03 (três) anos, constata-se, que nos termos, do art. 109, inciso

IV, do CP, o prazo prescricional aplicável será de 08 (oito) anos.

Contudo, a esse prazo de 08 (anos) anos não se pode aplicar a

redução pela metade a que se refere o art. 115 do Código Penal – de forma a

reduzi-lo  a  04  (quatro)  anos,  pois,  na  data  da  sentença,  ou  seja,  em

10/04/2012, o apelante não era maior de 70 (setenta) anos, fato esse que só

ocorreu posteriormente, em 13/06/2012, conforme documento de fl. 3.149 – Vol

X.

Pois  bem.  Considerando  a  data  da  constituição  definitiva  do

crédito  (02/06/2006)  e  o  recebimento  da denúncia  (21/07/2008),  bem como

levando em conta esse último termo e a publicação da sentença (10/04/2012),

estreme  de  dúvida  que  não  transcorreu  do  lapso  de  08  anos,  denotando,

portanto, a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Destarte, REJEITO a arguição prescricional. 

No tocante ao mérito, melhor sorte não socorre o apelante.

A materialidade  do  crime  é  inconteste,  não  pairando  dúvidas

acerca  da  sua  caracterização,  conforme  se  observa  do  próprio  processo

administrativo  encartado  nos  autos,  posto  ser  a  prova,  nos  crimes  desta

espécie, eminentemente material.

De fato, dos autos do Processo Administrativo nº 0329402005-8

(fls.  992/1.273  –  Vols.  IV  e  V),  verifica-se  que  a  COBECAL –  Comércio  e

Beneficiamento de Caulim Ltda emitiu notas fiscais contendo discrepância de
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valores consignados em suas 1ª e 2ª vias. Essa divergência consubstanciava-

se  no  fato  de  que  as  2ª  vias  das  notas  fiscais,  retidas  pelo  vendedor  e

utilizadas  no  registro  fiscal  e  contábil  do  empreendimento  autuado,  eram

emitidas  em  valores  bastante  inferiores  àqueles  consignados  nas  1ª  vias,

enviadas  ao  destinatário,  as  quais  refletiam  o  valor  real  das  operações

realizadas pelas empresas. 

Trata-se da utilização do comumente conhecido procedimento das

“notas  fiscais  calçadas”,  através  do  qual  as  vias  documentos  fiscais

normalmente emitidas em idêntico teor, já que preenchidas simultaneamente,

eram separadas para inserção de dados operacionais divergentes. 

Em razão de tal  prática,  reiterada em dezenas de documentos

fiscais emitidos pela empresa supracitada, decorreu recolhimento a menor do

ICMS referente aos exercícios financeiros de 2000, 2001 e 2002 no valor de R$

227.730,84 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e trinta reais e oitenta e

quatro centavos), tudo apurado após regular fiscalização realizada na empresa

pelo Fisco estadual, de cujo término resultou a lavratura do Auto de Infração nº

93300008.09.00002161/2005-98 (fl. 961 – Vol. IV).

No que concerne à autoria, os elementos de prova carreados ao

processo muito bem demonstram restar devidamente patenteada.

Primeiramente, os registros estaduais dão conta que a empresa é

cadastrada como contribuinte  do  imposto  sonegado através da emissão de

notas  fiscais  inidôneas e o recorrente  consta do seu quadro  societário  (fls.

961/964).

Em  segundo  lugar,  durante  os  exercícios  financeiros  em  que

foram  emitidas  as  notas  fiscais  discrepantes,  as  testemunhas  de  defesa

confirmaram  que  o  recorrente  estava  à  frente  do  comando  da  empresa

COBECAL  –  Comércio  e  Beneficiamento  de  Caulim  Ltda.  Eis  o  que

asseveraram:
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[...] Que atualmente, há aproximadamente 05 anos, o

3º  acusado  está  à  frente  da  empresa,  sendo

responsável  pela  negociação  das  mercadorias;  […]

que que emitia as notas fiscais de compra e venda de

mercadorias era, inicialmente, o Sr. Marcos Aurélio, e

nos  últimos  05  anos,  o  3º  acusado  […].  Severino

Serafim de Almeida (fls. 625/626) – grifo nosso

[…] Que atualmente, há aproximadamente 05 anos, o

3º  acusado  está  à  frente  da  empresa,  sendo

responsável  pela  negociação  de  mercadorias  […]

Luciano Farias Santos (fl. 627) – grifo nosso

No tocante ao dolo, emerge patente que a alteração dos dados

registrais, de maneira a tornar dissonantes o conteúdo das 1ª e 2ª vias, teve

como nítido o propósito de evadir-se do recolhimento real do ICMS devido.

 Certamente,  ao  registrar,  na  2ª  via  fiscal,  valores  inferiores

àqueles praticados na operação mercantil  e inscritos na 1ª via, o recorrente

buscou modificar a base de cálculo do imposto e, assim, repercutir no montante

devido, reduzindo-o de tal forma que o crédito apurado pelo Fisco, em regular

procedimento  fiscalizatório,  findou  por  atingir  o  montante  líquido  de  R$

227.730,84 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e trinta reais e oitenta e

quatro centavos), excluídos encargos legais.

Não excessivo destacar que foi esse mesmo dolo que o impeliu a

reiterar  a  conduta  em  dezenas  de  oportunidades  ao  longo  dos  exercícios

financeiros  de 2000, 2001 e 2002.

De mais a mais, não houve prestação espontânea de informações

à Administração Fazendária, nem mesmo pagamento do imposto devido pelo

recorrente. Pelo contrário, foi necessário que o órgão fazendário deflagrasse a

atividade fiscalização, tendo em vista indícios de inconsistência na emissão de

notas  fiscais  emitidas  pela  empresa  administrada  pelo  recorrente  para  a
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empresa Paraíba Maranata Mineração Ltda. Para corroborar essa assertiva,

confira-se  o  depoimento  em  juízo  do  agente  fiscal  Marcelo  do  Ó  Catão,

testemunha arrolada pela acusação (fls. 596 – Vol. II):

 […]  que  em  setembro/2002  a  empresa  PARAÍBA

MARANTA MINERAÇÃO LTDA transferiu seu domicílio

de Junco do Seridó para Juazeirinho; que o depoente,

na  época,  era  coletor  estadual  da  cidade  de

Juazeirinho,  e  percebeu,  em  relação  à  referida

empresa,  que  estava  havendo  um  recolhimento,  a

menor,  incompatível  com a vendas;  que o depoente

solicitou  as  notas  fiscais  de  entrada  da  empresa

PARAÍBA MARANATA,  verificando  que  havia  várias

notas de entrada de emissão da COBECAL,  para a

PARAÍBA MARANATA; que averiguando as notas da

COBECAL  o  depoente  constatou  que  havia  uma

discrepância entre as 2ª vias COBECAL e as 1ª vias

da PARAÍBA MARANATA; […].

Por fim, não se vislumbra, na espécie, qualquer causa excludente

de  antijuridicidade  (legítima  defesa,  estado  de  necessidade,  estrito

cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito). Ausentes, também

causas excludentes de culpabilidade. Dessa forma, é de rigor a manutenção da

condenação do recorrente, nos termos do art. 1º, III, da Lei nº 8.137/90, como

forma de prevenir e reprimir a prática delitiva. 

Forte em tais razões, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso

apelatório, mantendo incólume os termos da sentença vergastada.

É como voto.

     Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito

da Silva, Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o
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Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador  de Justiça.

    Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 09 (nove ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR


