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Penal.  Apelação  criminal.  Crime  contra  a  ordem  tributária. 
Sonegação  de  imposto.   ICMS.  Preliminar  de  prejudicial  de 
mérito.  Prescrição  retroativa.  Suspensão  do  prazo 
prescricional.  Rejeição.  Mérito.  Materialidade  e  autoria. 
Comprovação.  Sonegação  de  tributo.  Manutenção  da 
condenação. Desprovimento. 

_ Está afastada a hipótese de prescrição retroativa quando o 
prazo prescricional está suspenso por força do disposto no art. 
366  do  CPP,  e,  entre  o  retorno  da  marcha  processual  e  a 
publicação da sentença, não transcorreu o prazo prescricional 
previsto em lei. 

_ Verificado que, o responsável  tributário e penal,  deixou de 
recolher os impostos devidos, ante a omissão de lançamento 
do registro das vendas efetuadas, em livro próprio, praticou o 
crime de sonegação fiscal, sendo prescindível o procedimento 
administrativo  para  a  configuração  do  crime  contra  a  ordem 
tributária e início da persecução penal.  

_ Desprovimento.

VISTOS,  RELATADOS E  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, rejeitar a prejudical, e, no mérito, negar provimento à apelaçã criminal, nos 
termos  do  voto  do  Relator,  e  em harmonia  com o  parecer  da  Procuradoria-Geral  de 
Justiça.

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação Criminal interposta por  José Jorge Douettes 
Vasconcelos  que tem por escopo impugnar sentença que o condenou, por ter infringido 
o art. 1º, V1, da Lei n. 8.137/1990, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, , 
a ser cumprida no regime aberto, e a pena de multa em 150 (cento e cinquenta) dias-
multas, no valor de 1/15 (um quinze avos) do salário-mínino vigente à época do fatosendo 
que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito: prestação 
pecuniária, consistente na doação de 20 (vinte) cestas básicas em prol do Hospital Padre 
Zé, nesta Capital; e, em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas.

Alega, em síntese, que a condenação teve por base o procedimento 
fiscal  que ensejou a lavratura do Auto de Infração n.  200.000006939-60,  impondo ao 
apelante e sua esposa Lúcia de Fátima Alves Barros, que foi absolvida, a obrigação de 
recolher o valor de R$ 11.135,00 (onze mil,  cento e trinta e cinco reais), referente ao 
ICMS.

Afirma que o débito apurado refere-se a uma operação comercial de 
venda de produtos, representada pela emissão das notas fiscais constantes às fs. 15 e 
16, destes autos, realizadas nos dias 12 e 13 de janeiro de 1999, sendo que o apelante 
nunca foi notificado, e sem esgotar todos os meios para notificá-lo, intimou-o por edital. 

Sustenta que ação correu à revelia do apelante e da corré Lúcia de 
Fátima Alves Barros e com várias irregularidades processuais, e, 03/12/2001, foi emitida a 
Certidão de Dívida ativa

Aduz  que,  ante  as  irregularidades  do  processo  de  formação  da 
Certidão  da  Dívida  Ativa,  restou  configurado  o  pressuposto  de  validade,  por  não  ter  
ocorrido notificação válida para a constituição do crédito tributário, de modo que não há 
que se falar em crime de sonegação fiscal, e como não foram cientificados acerca do 
débito, verifica-se a inexistência do dolo.

Na  hipótese  de  ser  mantida  a  condenação,  assevera  que  as 
circunstâncias judiciais não foram analisadas devidamente, e requer a fixação da pena-
base  no  mínimo  legal,  com  novo  redimensionamento  da  pena  pecuniária,  regime  e 
substituições penais (fs. 175/187)

Contrarrazões às fs. 186/191.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  oferta  parecer,  opinando  pela 
decretação, de ofício, da extinção da punibilidade, em face da prescrição retroativa (fs.  
194/197). 

É o relatório.

_ VOTO _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

1Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer  
acessório, mediante as seguintes condutas:       (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a 
venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a 
legislação.

AC 00002374520048150731 _05 prescrição afastada. desprovimento.doc

 2 de 7 



I  -  PREJUDICIAL DE MÉRITO -   Da prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  na 
modalidade retroativa:

A prejudicial de mérito não deve ser acolhida.

Vislumbra-se que a  Procuradoria de Justiça, no Parecer da lavra do 
Procurador de Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, suscitou a prescrição retroativa, pelo 
período entre a data do recebimento da denúncia, em 12.5.2004 (fl. 2). e a da publicação da 
sentença, em  12.12.2013 (fl. 154v), por perfazer um lapso de 9 anos e 7 meses, e como o 
apelante foi condenado em 2 anos e 6 meses de reclusão, prescreve em 8 anos, a teor do art. 
109,  IV,  do  CP, requerendo,  portanto,  a  extinção da punibilidade de  José Jorge Douettes 
Vasconcelos.

De fato, a denúncia foi recebida em 12/05/2004 (f. 02) e a sentença foi 
publicada, em Cartório no dia 06/12/2013 (f. 154v), e não em 12/12/2014, como apontado no 
Parecer. 

Acontece  que,  no  dia  7.10.2004,  foi  determinada  a  suspensão  do 
processo e do curso do prazo prescricional (fl. 45), visto que o apelante foi citado por edital, 
por se encontrar em lugar incerto e não sabido, e não compareceu na audiência designada 
para aquela data (7.10.2004 - fl. 45), quando a MM Juíza se valeu do comando do art. 366 do 
Código de Processo Penal:

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão 
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção 
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos 
termos do disposto no art. 312. (Redação dada pela Lei n° 9.271, de 17.4.1996)

E somente no dia 14.3.2012 (fls. 87-88), a magistrada deu andamento à 
marcha processual,  ordenando nova citação dos acusados,  já  que o Advogado por  eles 
constituído apresentou os endereços de cada um (fls. 68-74), quando ambos foram citados, 
pessoalmente, em Cartório (fls. 89 e 90) e apresentaram, em conjunto, a resposta à acusação 
às fls. 91-95.

Nota-se,  portanto,  que  o  processo  e  o  prazo  prescricional  ficaram 
suspensos entre as datas de 7.10.2004 a 14.3.2012, ou seja, o feito ficou paralisado por 7 
anos, 5 meses e 7 dias.

Este longo lapso temporal é descartado para fins de verificação da 
prescrição, cuja incidência apenas será observada entre os períodos em que processo e o 
prazo prescricional não estavam suspensos.

No caso, do dia do recebimento da denúncia (12.5.2004 - fl. 2) até o início 
da paralisação  da marcha processual (7.10.2004 - fl. 45) e, também, da data do reinicio do 
andamento do feito (14.3.2012 - fls. 87-88) até a da publicação da sentença (6.12.2013 - fl. 
154v).
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Ainda que somados os lapsos de cada período (Io: 4 meses e 25 dias; 2o: 
1 ano, 8 meses e 22 dias) atingiria o exíguo resultado temporal de 2 anos, 1 mês e 17 dias, 
longe de superar o prazo prescricional de 8 anos exigido pelo art. 109, IV, do CP, já que a pena 
definitiva foi de 2 anos e 6 meses de reclusão.

Diante disso, não foi possível perfazer o prazo prescricional do art. 109, IV, 
do CP.

Destar, rejeito a preliminar de prejudicial de merito. 

II – MÉRITO: 

No mérito, o recurso deve ser desprovido. 

Vislubra-se que o apelante alega que a sentenaça condenatória é 
contrária às provas dos autos, ante a ausência de materialidade delitiva, por a Fazenda 
Pública lançou na dívida ativa o valor apurado sem esgotar os meios para notificação do 
débito,  destacando  que  o  apelante  jamais  teve  ciência  do  Auto  de  Infração,  da 
representação  fiscal,  da  notificação  para  defesa,  da  imposição  da  dívida  fiscal  e  do 
lançamento do débito. 

Sustenta,  ainda,  que  não  houve  vontade  livre  e  consciente  de 
inadimplir a obrigação tributária, e, por fim, salienta o equívoco no cálculo da pena-base, ante 
a falta fundamento para majoração da reprimenda em um ano além do limite mínimo.

Contudo,  não  subistem  as  teses  defensivas  do  apelante,  pelos 
seguinte motivos. 

Em primeiro lugar, é cediço que o procedimento fiscal, que dá ensejo 
à ação penal por crime tributário, não tem natureza contraditória, mas inquisitiva, como 
bem acontece com a investigação policial, onde não existem o contraditório e a ampla 
defesa.

Ademais, o STF entende que o tipo penal previsto no inciso V do art. 
Io da Lei n° 8.137/90 prescinde, sob o ângulo da persecuçâo criminal, do  término de 
possível processo administrativo, não ficando jungido a este último. In verbis:

CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - NEGATIVA EM FORNECER 
DOCUMENTO OBRIGATÓRIO - PRESCINDIBILIDADE DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO. O crime previsto no inciso  V  do artigo  Io da Lei  n° 
8.137/90 - "negar ou deixar de fornecer, guando obrigatório, nota fiscal ou 
documento equivalente, relativa à venda de mercadoria ou prestação de 
serviço,  efetivamente  realizada,  ou  fornecê-la  cm  desacordo  com  a 
legislação" - prescinde do processo administrativo-fiscal e a instauração 
deste não afasta a possibilidade de imediata persecuçâo criminal. (STF - 
IIC 96200 - Rei. Min. Marco Aurélio - IT-DJe 28/05/2010).

Por  sua  vez,  a  materialidade  delitiva  encontra-se  comprovada 
através  do  Aulo  de  Infração  Fiscal  n°  2000.000006939-60  (fl.  14),  da  decisão 
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administrativa que julgou procedente o Aulo de Infração (lis. 24-25), da Certidão de Dívida 
Ativa (lis. 31-31 v) e da Ficha Cadastral da Dívida Ativa (fls. 32-32v).

Quanto à autoria, as provas coligidas apontam, retilineamente, em 
face do apelante, haja vista que, realmente, os fatos que serviram de suporte para o  
presente processo foram coletados em autuação fiscal, posto que é o responsável direto 
da Empresa Thudo Comercial e Representações Ltda. e deixou de recolher os impostos 
devidos, ante o não lançamento das vendas efetuadas, por falta de registro, no livro 
próprio,  das notas  fiscais  de  números 31 e 32 de 12 e 13.1.1999.  respectivamente, 
acarretando um prejuízo, na época, ao fisco estadual (ICMS). de RS 11.135.00 (onze mil. 
cento e trinta e cinco reais).

Acerca  disso,  a  testemunha  Zenildo  Bezerra,  Auditor  Fiscal  da 
Receita Estadual, bem esclareceu, na instrução criminal,  o quadro fático da seguinte 
forma:

QUE. participou do processo de fiscalização da empresa dos denunciados; 
QUE, o fato ilícito se caracterizou pela falta de registro no livro próprio das 
notas fiscais: QUE, duas operações de vendas não foram registradas [...], 
QUE, as operações deveriam constar do registro de saída de mercadorias; 
QUE o livro de apuração do ICMS é o livro que faz o confronto entre as 
operações de compra e venda de mercadorias para o caso de apuração do 
ICMS; QUE. nesse livro se apura o que a empresa tem a pagar; QUE, como 
as operações não foram registradas no livro de saída, também não foram no 
livro de r?«istro de apuração de ICMS [...]; QUE, o que ocorreu na empresa 
dos denunciados foi um processo normal de fiscalização; QUE, para fazer 
esse trabalho recebeu uma ordem de serviço da autoridade fazendária, pois 
o auditor  não pode chegar  na empresa e ir  fazendo a fiscalização sem 
ordem superior; QUE, depois da fiscalização foi lavrado um auto de infração 
[...]. (lis. 111-112)

O próprio apelante,  ao ser interrogado na Justiça,  afirmou que é 
verdadeira a acusação que lhe é imputada, ao confessar com esses termos:

QUE. é verdadeira a acusação que lhe é feita [...]; QUE, tinha todos os 
livros contábeis, inclusive o de registro de saída de mercadorias [...]; QUE. 
a empresa estava ativa e em funcionamento quando houve a fiscalização 
[...]; QUE. a empresa nunca teve funcionários: QUE. quando o interrogado 
saia para trabalhar externo, a empresa ficava fechada". "QUE Lúcia figura 
como sócia, mas não exercia nenhuma atividade de gestão, na verdade 
não participava de nada, não tinha conhecimento de nada (…) (fls. 115-
117).

Como bem ressaltou, na sentença (fs. 148/155), o Juiz singular: “Se 
o  réu  José  Jorege  Douettes  Vasconcelos  admitiu  como  verdadeira  a  acusação,  a 
alegação de falta de dolo resta vencida”. 

A corre Lúcia de Fátima Alves Barros foi absolvida em razão de ter 
sido cosntatado de que ela era apenas sócia da empresa, mas não exercia nenhum ato 
de gerencia ou gestão, tendo dito em Juízo:
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QUE, não é verdadeira a acusação que lhe é feita, porque era sócia mas 
não exercia nenhum ato de gerencia ou gestão [...]; QUE, não sabe nada 
sobre a fiscalização e sobre o crime que lhe é imputado [...]; QUE. em sua 
defesa  tem  a  dizer  que  não  estava  apar  destas  coisas  e  nem  teve 
participação nas atividades da empresa [...]. (fs. 118-119):

Já as testemunhas de defesa, os Senhores Alberto  Carlos Muniz 
Cortes  e  Genildo  Alves  de  frança,  nada  esclareceram  sobre  os  fatos  narrados  na 
denúncia, apenas sobre a conduta social do apelante. que serviu para fins de dosimetria 
das circunstâncias judiciais.

Portanto,  as  provas dos autos  são cristalinas  em apontar  que o 
apelante José Jorge, além de sócio, era a única pessoa que trabalhava na empresa, 
sendo o único responsável pelo controle das emissões das notas fiscais  e dos registro 
nos livros contábeis, ao passo que a acusada, ora absolvida, Lúcia de Fátima somente 
fazia parte do quadro societário, sem exercer qualquer controle na atividade empresarial,  
de maneira que mantenho a condenação do apelante, por ter infringido a norma prevista 
no art. 1º, inciso V2, parte final, da Lei n. 8.137/90.

III – Dosimetria da pena:

No tocante à dosimetria da pena, pretende a redução da pena-base 
para  o  mínimo  legal,  com  o  redimensionamento  da  pena  pecuniária  e  substituições 
legais. 

De início, impõe dizer que o crime contra a ordem tributária disposto 
no inciso V do art. 1º da Lei n. 8.137/90 é cominada a pena em abstrato de reclusão de 2 
(dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Quanto à análise das circunstâncias judiciais, verfica-se que foram 
devidamente  fundamentadas,  sendo  valoradas  negativamente  e  com  fundamentação 
adequada, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, motivo pelo qual, 
deve-se manter a pena-base fixada em 3 (três)  anos de reclusão e 250 (duzentos e 
cinquenta) dias-multa. 

Vislumbra-se  que  na  terceira  fase  da  pena,  fora  reconhecida  a 
circunstância atenuante da confissão, diminuindo a pena em 6 (seis) meses, resultando 
em 2 (dois)  anos e 6 (seis)  meses de reclusão e a pena de multa em 150 (cento e 
cinquenta  dias,  e  em virtude  da  inexistência  de  outras  circunstâncias  atenuantes  ou 
agravante, como também não houve causas de diminuição ou aumento de pena, a pena 
tournou-se definitiva.

O regime imposto foi o aberto e a pena privativa de liberdade foi 
substituída por duas restritivas de direito: prestação pecuniária, consistente na doação de 
20 (vinte) cestas básicas em prol do Hospital Padre Zé, nesta Capital; e, em prestação de  

2Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer 
acessório, mediante as seguintes condutas:       (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a 
venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a 
legislação.
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serviços à comunidade ou entidades públicas.

Cumpre o registro de que a condição financeira do acusado, por ser 
empresário, foi  considerada na cominação do dia-multa e da prestação pecuniária,  de 
maneira  que  não  há  que  se  falar  em  redução  das  referidas  penas,  em  razão  de 
guardarem proporção com a condição financeira do apelante. 

Ante o exposto, nego provimento à apelação criminal. 

Oficie-se ao Juízo das Execuções.

Expeça-se a respectiva Guia de Execução Provisória.

É o voto. 

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal, dele 
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho 
Júnior, relator e Carlos Martins Beltrão Filho, revisor.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes 
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz 
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 14 de  
junho de 2016.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
                    Relator
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