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ACÓRDÃO
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APELADO: Ministério Público do Estado da Paraíba

APELAÇÃO  CRIMINAL  —  CRIMES  CONTINUADOS
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA — CONDENAÇÃO —
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA  —  ARGUIÇÃO  DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA — TESE SUPERADA ANTE A
PRESENÇA  DE  SENTENÇA  CONDENATÓRIA  —
PRECEDENTES DO STJ — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE  PROVAS  PARA  LASTREAR  O  DECRETO
CONDENATÓRIO — NÃO  ACATAMENTO  —
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  INCONTESTES  —
DESPROVIMENTO.

— “(...) Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que "a
superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a
análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia,
isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi
viabilizado  em  sua  plenitude  durante  a  instrução  criminal"
(AgRg  no  AREsp  537.770/SP,  Rel.  Ministro  ROGERIO
SCHIETTI  CRUZ,  Sexta  Turma,  julgado  em  4/8/2015,  DJe
18/08/2015).  4.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no
AREsp 628.671/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,  QUINTA TURMA,  julgado  em 27/10/2015,  DJe
04/11/2015)

 VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, rejeitar as preliminares de inépcia da inicial e de
prescrição,  no  mérito,  negou-se  provimento  ao  recurso nos  termos  do  voto  do
relator.

RELATÓRIO



Cuida-se de  apelação criminal interposta por  Jarbas José de
Santana Júnior, em face da sentença das fls. 191/195, prolatada por Andréa Gonçalves
Lopes Lins, Juíza de Direito em substituição na 3ª Vara Criminal da Comarca de João
Pessoa, nos autos da ação penal acima numerada promovida pelo Ministério Público do
Estado da Paraíba, que julgou procedente a denúncia para lhe condenar pela prática
do crime contra a  ordem tributária,  previsto  no art.  1º,  I,  da  Lei  nº  8.137/90,
aplicando uma pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão no regime inicial  aberto,  cumulada  com multa  de  14  (quatorze)  BTN
(Bônus do Tesouro Nacional ), nos termos do parágrafo único do art. 8º.

O magistrado  a  quo,  considerando  que  estavam presentes  os
requisitos dos arts. 44 do CP, substituiu a pena privativa de liberdade em duas penas
restritivas de direitos, uma na modalidade de prestação de serviços à comunidade ou a
entidade assistencial, em local a ser designado pela vara de execuções penais, e outra,
interdição temporária de direitos. 

Narra a denúncia que, durante todo ano de 2009 e os meses de
janeiro e fevereiro de 2010, o acusado, na qualidade de único administrador da empresa
João  Pedro  da  Silva  Neto  Vestuário,  inscrita  no  CNPJ  08.842.429/0001-38,  com
domicílio tributário na Av. Santos Dumont,  nº 167, Centro, nesta cidade, suprimiu e
reduziu  tributo  através  da  omissão  de  vendas  detectadas  mediante  informação  de
instituição financeira administradora de cartões de crédito e débito, gerando o Auto de
Infração nº 9330008.09.00001874/2012-63, devidamente inscrito em dívida ativa, sob o
registro CDA nº 020002520131314.

Relata a proemial acusatória, que o réu exercia pessoalmente a
administração da empresa referida aduz que o mesmo omitiu informações relativas à
venda de mercadoriastributáveis quando declarou o valor de suas vendas tributáveis em
valores  inferiores  às  informações  fornecidas  e  extratos  emitidos  por  instituições
financeiras e administradoras de cartão de crédito e débito, conforme Auto de Infração
de Estabelecimento,  fls.  11, também, que a Receita do Estado da Paraíba,  apurou o
montante de R$ 42.608,16 (Quarenta e  dois  mil,  seiscentos  e  oito  reais  e  dezesseis
centavos), conforme CDA que, devidamente atualizada pela receita Estadual em agosto
de 2013, como débito tributário do acusado em relação ao ente público estadual, em
razão das condutas criminosas citadas.

Em suas  razões  recursais,  fls.  199/202,  alega  o  apelante,  em
preliminar, inépcia da denúncia. No mérito, argumenta que não há provas para embasar
um decreto condenatório.

Nas  contrarrazões  das  fls.  206/214,  o  Promotor  de  Justiça
pugnou  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e,  consequente,  manutenção  da
sentença recorrida. 

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, no seu parecer das fls.
221/224 opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.
VOTO:

Conforme  consta  dos  autos,  o  réu  foi  condenado  por  crime
contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, acusado de omitir



informações às autoridades fazendárias estaduais, em relação a vendas de mercadorias,
sobre as quais incidiria o ICMS.

Diz o tipo penal, em testilha:

Art. 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)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
(...)
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Por sua vez, ainda que não tenha sido matéria de apelo, cumpre
frisar  que,  mesmo os crimes ocorridos nos idos de 2009 e 2010 e  a pena concreta,
imputada para cada um deles (crimes), sendo apenas de 2 (dois) anos de reclusão, não
houve a prescrição da pretensão punitiva, já que em delitos desta natureza, o lapso
prescricional só começa a ocorrer a partir da constituição do crédito tributário.  

Nesse sentido:

PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO  PUNITIVA  ESTATAL.  NÃO  OCORRÊNCIA.  TERMO
INICIAL. MOMENTO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF.
RETROATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO JUDICIAL MAIS GRAVOSA
AO  RÉU.  INOCORRÊNCIA.  RECURSO  ESPECIAL INADMITIDO  NA
ORIGEM. DECISÃO CONFIRMADA NO STJ. FORMAÇÃO DA COISA
JULGADA. MOMENTO.
A fluência do prazo prescricional dos crimes contra a ordem tributária,
previstos  no  art.  1º,  I  a  IV,  da  Lei  n.  8.137/1990,  nos  termos  da
jurisprudência desta Corte,  tem início somente após a constituição do
crédito tributário.
O Superior Tribunal de Justiça já afastou a alegação de que o enunciado 24
da  Súmula  Vinculante  só  se  aplicaria  aos  crimes  cometidos  após  a  sua
vigência, tendo em vista que não se está diante de norma mais gravosa, mas
de  consolidação  de  interpretação  judicial,  bem  como  porque  a  sua
observância é obrigatória por parte de todos os órgãos do Poder Judiciário,
exceto a Suprema Corte, a quem compete eventual revisão do entendimento
adotado.
A decisão que inadmite o recurso especial ou extraordinário possui natureza
jurídica eminentemente declaratória,  tendo em vista  que apenas pronuncia
algo que já ocorreu anteriormente - e não naquele momento - motivo pelo
qual opera efeitos ex tunc. Desse modo, o trânsito em julgado retroage à data
de escoamento do prazo para a interposição do recurso admissível.
Hipótese em que não houve transcurso do prazo prescricional, uma vez que,
entre  a  constituição  definitiva  do  crédito  tributário  e  o  recebimento  da
denúncia, e, ainda, entre a sentença condenatória (último marco interruptivo)
e a data do trânsito em julgado não transcorreu lapso de tempo legalmente
previsto.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 699.517/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016)

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  CRIME  CONTRA  A  ORDEM
TRIBUTÁRIA. PLEITOS DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
ALEGAÇÃO  DE  QUE  OS  FATOS  OCORRERAM  ANTES  DE  SE
CONSOLIDAR O ENTENDIMENTO DE QUE NÃO SE TIPIFICA CRIME
MATERIAL  CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA,  ANTES  DO
LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO (SÚMULA VINCULANTE

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9964.htm#art15


24/STF).  VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA IRRETROATIVIDADE  DA
ORIENTAÇÃO  JURISPRUDENCIAL  NOVA.  NÃO  OCORRÊNCIA.
IRRETROATIVIDADE  QUE  SE  REFERE,  APENAS,  ÀS  NORMAS.
JURISPRUDÊNCIA QUE SE APRESENTA COMO INTERPRETAÇÃO DA
NORMA  PENAL.  SUSPENSÃO  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL  EM
RAZÃO  DO  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  FISCAL.
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA.  NÃO  OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ACUSADO. INICIAL ACUSATÓRIA
CONSUBSTANCIADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS, OS QUAIS
DÃO CONTA DA EXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS NO SENTIDO DE
QUE  O  RECORRENTE  SERIA  O  RESPONSÁVEL  POR  GERIR  E
ADMINISTRAR  A PESSOA JURÍDICA,  AINDA QUE  POR  MEIO  DE
LARANJAS.  CONCLUSÃO  INVERSA.  REEXAME  DE  PROVAS.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
1.  Nos  termos  da  Súmula  Vinculante  24/STF,  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.
2.  A aplicação  do  referido  entendimento  ao  caso  em  exame,  cujo  fato
delituoso  ocorreu  em  1999,  nos  termos  da  jurisprudência  deste  Superior
Tribunal,  não  configura  violação  ao  princípio  da  irretroatividade  da
orientação  jurisprudencial  nova,  pois  "a  irretroatividade  se  refere,  tão
somente, à lei penal menos gravosa e a jurisprudência representa apenas a
interpretação  da  norma  penal"  (AgRg  no  Ag  n.  1.307.569/BA,  Ministro
Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 27/5/2011).
3. Não houve a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva entre a
data dos fatos (1999) e o recebimento da denúncia, pois, enquanto não
encerrado  o  procedimento  administrativo-fiscal,  com  o  lançamento
definitivo, não há falar na fluência do prazo prescricional dos crimes
contra  a  ordem  tributária  previstos  no  art.  1º,  I  a  IV,  da  Lei  n.
8.137/1990.
(...)
7. Recurso em habeas corpus improvido.
(RHC 38.506/AM, Rel.  Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

DA INÉPCIA DA INICIAL

Sustenta  o  apelante  que  a  peça  acusatória  não  descreve
corretamente o fato criminoso, tendo em vista que o valor da suposta sonegação não
fora  exato,  incluindo valores  referentes  ao ISS (imposto  sobre serviços  de qualquer
natureza). 

O argumento do recorrente,  não possui fôlego para prosperar,
pois  a  denúncia descreve corretamente o fato típico,  demonstrando,  com riqueza de
detalhes, a conduta imputada ao acusado, qual seja a omissão de informações relativas à
saídas de mercadorias tributáveis sem pagamento de imposto devido, conforme auto de
infração de  nº  93300008.09.00001874/2012-63,  juntado às  fls.  10,  sendo o  referido
débito tributário inscrito em dívida ativa em 12/08/2013. 

Outrossim,  após  o  decreto  condenatório,  resta  superada  a
arguição de inépcia da inicial de acusação.

Nesse sentido, a jurisprudência sedimentada do STJ:

PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA
DA DENÚNCIA.  NÃO OCORRÊNCIA.  SENTENÇA CONDENATÓRIA
PROFERIDA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA.
1. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, especificou a participação



dos  recorridos  no  crime  de  tráfico  de  drogas,  apontando  circunstâncias
concretas que dariam azo à inauguração do processo penal, demonstrando a
denúncia  o  nexo  entre  as  condutas  dos  recorridos  e  a  prática  tida  por
delituosa, a qual se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na exordial.
2.  Nos termos  da  jurisprudência desta Corte  Superior  de  Justiça,  "não há
como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta
delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a
narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça
acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de
Processo  Penal"  (RHC  46.570/SP,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014).
3.  Ademais,  o  entendimento  do  STJ  é  no  sentido  de  que  "a
superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise
do pretendido  reconhecimento  de  inépcia  da  denúncia,  isso  porque  o
exercício  do  contraditório  e  da  ampla  defesa  foi  viabilizado  em  sua
plenitude durante a instrução criminal" (AgRg no AREsp 537.770/SP,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
4/8/2015, DJe 18/08/2015).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no  AREsp 628.671/SC,  Rel.  Ministro  REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015)

PENAL.  PROCESSUAL PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL.
NÃO CABIMENTO. ARTS. 12 E 14 DA LEI 6.368/76. MATERIALIDADE
CONSTATADA.  TRÁFICO  SEM  AQUISIÇÃO  DE  DROGAS.
MODALIDADE ADQUIRIR  E TRANSPORTAR.  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA CRIME TENTADO. REVOLVIMENTO DE PROVA. INÉPCIA DA
DENÚNCIA.  ARGUIÇÃO APÓS SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
4.  A alegação  de  inépcia  da  denúncia  resta  preclusa  após  a  sentença
condenatória. Precedentes desta Corte.
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC  212.528/SC,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,
julgado em 01/09/2015, DJe 23/09/2015)

PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ATENTADO  VIOLENTO  AO  PUDOR.  INÉPCIA  DA
DENÚNCIA.  PRECLUSÃO.  DESNECESSIDADE  DE  INDICAÇÃO
PRECISA DA DATA.
1. O recorrente alegou a inépcia da denúncia apenas em sede de apelação.
Ocorre que esta Corte tem posicionamento jurisprudencial no sentido de
que  com  a  superveniência  de  sentença  condenatória  fica  preclusa  a
alegação  de  inépcia  da  denúncia  (AgRg  no  REsp  n.  1.325.081/SC,
Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 21/2/2014).
2. A ausência de detalhamento de elementos tido por acidentais, tais como
dados  temporais  e  o  'locus  delicti',  não  macula  de  inepta  a  denúncia,
mormente em delitos de natureza sexual (RHC n. 48.631/RS, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe 28/11/2014).
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1342236/RS, Rel.  Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 15/09/2015)

Assim, rejeito a preliminar apresentada.

Por seu turno, o apelante alega que não há provas para subsidiar
uma condenação penal.

Sem razão, todavia.

A  materialidade  do  delito  é  incontroversa,  porquanto  está



devidamente  comprovada  pelo  procedimento  investigatório  do  MP  (peças  de
informação)  002.2013.000375,  em  especial,  o  auto  de  infração  de  estabelecimento
número  93300008.09.00001874/2012-63,  bem  como  pelo  interrogatório  do  réu  em
juízo, mídia anexada fls. 170, onde ele admite que era o único responsável pela gestão
da empresa e que era o responsável por pagar os impostos, atribuindo a divergência de
informações e a suposta informações de dados repassados a Fazenda Pública Estadual
ao fato de alguns pagamentos efetuados com cartão de crédito incluírem o pagamento
de serviços, o que implicaria em imposto a ser destinado a Fazenda Pública Municipal.

No entanto, o réu não juntou qualquer prova que ateste que os
valores omitidos da receita estadual efetivamente se referem a valores de pagamentos de
serviços, o que poderia ser facilmente comprovado através de notas fiscais, pois como o
próprio  réu  afirmou,  em seu  interrogatório  (mídia  fls.  170),  é  preciso  distinguir  na
emissão do documento fiscal se este se refere a venda de mercadoria ou prestação de
serviço para correta relação ao imposto. Não é suficiente a mera alegação de que se o
valor não foi informado é porque deveria se tratar de serviço.

A autoria, de igual forma, é incontestável, pelas  provas
documentais, afirmações  do apelante durante interrogatório em juízo (mídia das  fls.
170),  onde  reconhece  que  deixou  de  informar  o  valor  recebido  ao  Fisco  Estadual,
discordando, apenas, do valor cobrado e justificando que tal omissão seria justificada
por se tratar de prestação de serviços e não de venda de mercadorias. 

Ademais,  ressalte-se que a imputação foi  feita  com base em
documentos e representação das autoridades fiscais estaduais, cujos atos têm presunção
de legitimidade e veracidade juris tantum. 

Neste  sentido,  entendo  que  não  há  que  se  falar  em falta  de
elementos para a condenação.

Nessa  esteira,  REJEITO  A  PRELIMINAR  E  NEGO
PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Arnóbio  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator,  Marcos William de Oliveira (Juiz Convocado, com jurisdição limitada,  para
substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio), revisor, e João Benedito da Silva.

Presente à sessão o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

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, 15 de agosto de 2017.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


