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TRIBUTÁRIA. ART.  1º.,  V,  DA  LEI  8.137/90.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
ARGUIÇÃO  DE  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
CONTUNDENTE.  INVIABILIDADE  DE  ACATAMENTO
DAS  TESES  DEFENSIVAS.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM DE  1º.  GRAU.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO APELATÓRIO.

–  Restando plenamente verificado que a denúncia preenche os
requisitos  estabelecidos  no  art.  41  do  CP,  de  forma  a  não
comprometer  o  exercício  do  contraditório  e,  demais  disso,
patente a justa causa para a persecução criminal, não há de se
falar em inépcia da peça inaugural.

–  Estando  o  conjunto  probatório  dos  autos  contundente  em
revelar a existência do delito e o ré como sua autora, inviável a
tese absolutória sustentada pela defesa.

– Em crimes praticados contra a ordem tributária, prescindível a
configuração do dolo específico, bastando, para a configuração
do delito o dolo genérico. Precedentes.

– Desprovimento da Apelação.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.



ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba,
à unanimidade, nos termos do voto do Relator, em rejeitar a preliminar de inépcia da
inicial e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação apresentado, em
harmonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Perante  a  1a.  Vara  da  Comarca  de  Campina  Grande-PB,  o
Ministério Público,  por seu representante,  ofereceu denúncia em desfavor de  Maria
Verlúcia  Ramalho  Cardoso e  Humberto  Cardoso  dos  Santos,  devidamente
qualificados, a ela imputando o cometimento de Crimes Contra a Ordem Tributária (fls.
02-03).

Historiou a inicial acusatória que a 1a. denunciada, proprietária
do estabelecimento comercial MARIA VERLUCIA DE SOUSA RAMALHO, da qual
também  é  sócio  o  2o.  denunciado,  no  exercício  de  atividade  mercantil,  deixou  de
fornecer  nota fiscal  ou documento equivalente,  relativa à  venda de mercadoria  e/ou
prestação de serviço efetivamente realizada.

Segundo a peça acusatória, o 2o. denunciado, Humberto Cardoso
dos Santos, esposo da Sra. Maria Verlúcia, seria o responsável pelo controle do registro
de entradas e saídas de mercadorias, além de ser, também, o responsável pelas emissões
das notas fiscais.

Regularmente  processado  o  feito,  após  concluída  a  sua
instrução, o MM. Juiz Titular da 1a.  Vara Criminal da Comarca de Campina Grande
prolatou  a  r.  sentença  de  fls.  644-649,  através  da  qual  decidiu  pela  parcial
procedência do pleito acusatório tendo absolvido o denunciado Humberto Cardoso
dos  Santos,  condenando,  porém  a  Sra.  Maria  Verlúcia  Ramalho  Cardoso  ao
cumprimento de pena privativa de liberdade que foi fixada em 02 (dois) anos e 03
(três) meses de reclusão, em regime aberto, e multa no valor de 60 (sessenta) dias-
multa,  sendo  que  a  pena  privativa  de  liberdade  foi  substituída  por  2  (duas)
restritivas de direito: uma de prestação de serviços à comunidade, pelo período da
condenação, e outra, consistente em pena pecuniária fixada no valor de 10 (dez)
salários mínimos vigentes à época dos fatos  .

Irresignada  com  a  decisão  proferida,  a  Sra.  Maria  Verlúcia
Ramalho Cardoso, através do seu advogado, interpôs o Recurso Apelatório de fls. 652-
653 e, em suas razões pleiteia a procedência da sua insurgência ao argumento de que: I)
deverá ser acolhida, em sede de preliminar de mérito, a inércia da inicial, posto
que, segundo sustenta, a peça inaugural não descreve, de forma pormenorizada, a
conduta praticada pela apelante, restringindo-se a fazê-lo de forma genérica o que
prejudica o exercício da defesa em favor da acusada; II)  Inexiste  comprovação
acerca da autoria delitiva e, nesse ponto, aduz que a condenação foi lastreada em
mera conjectura, devendo ser desconstituído o édito condenatório; III) a conduta
da apelante estaria desprovida do dolo necessário a caracterizar a prática do delito
a ela imputado, devendo, também por tal razão, ser afastada a sua condenação.

Com  vistas  dos  autos,  o  Ilustre  Representante  do  Ministério
Público  ofereceu  contrarrazões  à  apelação  ocasião  na  qual  se  manifestou  pelo



desprovimento  do  apelo  interposto  e  pela  manutenção  integral  da  sentença
proferida (fls. 678/682).

Instada  a  pronunciamento  a  Procuradoria  Geral  de  Justiça,
através  do insigne  Procurador  Álvaro  Gadelha  Campos,  embora  conste  no texto  do
parecer de fls. 687-689 o verbete PROVIMENTO, opinou pelo DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

Os autos, então, me vieram conclusos.

É o relatório.
VOTO:

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  Maria  Verlúcia
Ramalho  Cardoso,  através  da  qual  pretende  reverter  condenação  proferida  em  seu
desfavor pela prática de Crimes contra a Ordem Tributária, como relatado.

Antes  de  adentrar  no  mérito  do  pleito  recursal,  analisando  a
preliminar suscitada, tenho que a mesma não merece ser acolhida. Explico:

Sustenta o apelante que a peça acusatória não descreve o fato
criminoso,  tampouco  a  conduta  imputada  à  ré,  argumentando  que  tal  situação
compromete o exercício  da sua defesa  técnica  e  impossibilita  o  exercício  da  ampla
defesa. Em sua apelação a insurgente diz que a peça vestibular não lhe atribuiu qualquer
conduta sendo, segundo considera, inepta.

Os argumentos da recorrente, contudo, não possuem fôlego para
prosperar,  pois  a  denúncia  descreve  corretamente  o  fato  típico,  demonstrando,  com
riqueza de detalhes, a conduta imputada à acusada.

Nesse  diapasão,  pertinente  é  a  transcrição  de  trechos  da
acusatória:

“(...) Conforme descrito nos inclusos autos inquisitoriais que, a denunciada
acima qualificada, deixou de fornecer nota fiscal ou documento equivalente,
relativa  à  venda  de  mercadoria  e/ou  prestação  de  serviço  efetivamente
realizada, eis que praticou Crime Contra a Ordem Tributária.
Ocorre que a acusada é proprietária de um estabelecimento comercial, cuja
razão  social  denomina-se  MARIA VERLÚCIA DE  SOUSA RAMALHO,
tendo  como  sócio  da  empresa  o  segundo  denunciado,  de  modo  que,  no
exercício normal da atividade mercantil, deixaram de lançar notas fiscais de
cunho obrigatório,  bem como se eximiram em recolher  o ICMS, além de
omitirem a saída das mercadorias tributáveis.
Ressalta-se  que,  o  segundo  acusado,  ora  esposo  da  denunciada,  também
estava  à  frente  da  administração  da  empresa,  sendo  ele,  como  gerente
operacional,  o  principal  responsável  pela  entrada  e  saída  de  mercadorias,
inclusive pelas emissões das notas fiscais.
O estabelecimento já havia sido autuado pela Receita  Estadual no ano de
2010, referente ao exercício do ano de 2005 a 2009, em que foi realizado o
parcelamento da dívida pelos acusados, entretanto o débito tributário não foi
adimplido pelos acusados junto ao Fisco Estadual.
Isto posto, resta evidenciada a materialidade do crime que se encontra nos
autos  através  da prova inequívoca  do ilícito  tributário,  dotado de  certeza,
liquidez e exigibilidade, conforme consta a inscrição em Dívida Ativa, às fls.
490. (...)”.



Do que se observa dos presentes autos, ao contrário do alegado
na  apelação,  a  denúncia  formulada  pelo  Ministério  Público  (fls.  02/03)  relata,
pormenorizadamente, a conduta da increpada a ela imputando o fato delituoso de deixar
de fornecer nota fiscal ou documento equivalente, relativa à venda de mercadoria e/ou
prestação de serviço efetivamente realizada, tendo em razão disso, praticado o Crime
Contra a Ordem Tributária previsto no art. 1º, V, da Lei 8.137/90.

Inviável,  portanto,  o  acolhimento  da  preliminar  arguida posto
que, analisando detidamente os elementos constantes na denúncia e os documentos a ela
acostados,  vislumbro  a  existência  de  elementos  suficientes  para  a  instauração  da
persecutio  criminis  in  judicio,  como  ocorreu,  restando  satisfeitos,  na  hipótese,  os
requisitos do art. 41 do CPP.

Não  bastasse  isso,  o  entendimento  sedimentado  na
jurisprudência do STJ é no sentido de que após o decreto condenatório, resta superada a
arguição de inépcia da inicial de acusação. Confira-se:

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.

Superada a análise da questão preliminar, no mérito, tenho que
melhor sorte não merece o argumento da apelante.

Diz ela, por sua defesa que a sua condenação se deu com base
em  presunção  de  autoria  e  que  o  decreto  condenatório  está  lastreado  em  mera
conjectura.

Não é, porém, a verdade que emerge dos autos.

A  materialidade  do  delito  é  incontroversa  e  restou
suficientemente  comprovada  em  face  da  documentação  acostada  aos  autos,  em  especial,
através dos documentos de fls. 08/480, que atestam, segundo o procedimento de representação
fiscal  e  pelo lançamento do Auto de Infração,  a  omissão  de  informações e  documentos  às
autoridades fazendárias.

Como  bem  observado  pelo  juízo  primevo,  “(...)  os  auditores  da
Receita Estadual, realizando investigações de rotina, diante de informações contidas nos seus
sistemas de acompanhamento fiscal e tributária, inspecionaram a empresa individual MARIA
VERLÚCIA DE SOUSA RAMALHO, CNPJ nQ 70.103.569/0001-68, Insc Est.  16.103.075-0,
atuante no ramo de cereais, e, da análise fiscal da empresa referente ao período de 2005 a
2010,  mediante verificação de "conta-mercadoria" e "levantamento financeiro",  técnicas de
auditorias fiscal e contábil, consistente em ferramentas utilizadas para se apurar a sonegação
de  impostos,  aquela  primeira toma como parâmetro  as  entradas e  saídas,  decorrentes  das
compras e vendas aos contribuintes, enquanto a segunda, leva em consideração as receitas e
despesas, apurando-se, em caso de despesas maior que receitas, implica dizer que as despesas
foram  pagas  com  receitas  não  contabilizadas,  ou  recurso  de  origem  não  comprovado,
configurando a sonegação fiscal.  Diante  disto,  os  auditores  verificaram que a empresa da
primeira  acusada  deixou  de  emitir  nota  fiscal  de  venda  ao  consumidor  final,  e
consequentemente,  deixou  de  recolher  o  imposto  devido,  no  caso  ICMS,  além  de  não  ter
comprovado,  diante  do  levantamento  financeiro,  como as  despesas  da  empresa,  que  eram
maiores que a receita, foram sanadas, através de origem comprovada, em ambas as situações,
configurando-se a sonegação fiscal.(...)”.

A  autoria,  de  igual  forma,  é  incontestável.  As  provas
documentais, os depoimentos colhidos em Juízo (mídia, fl. 573) dão conta que, de fato,
a  apelante  praticou  as  condutas  descritas  na  denúncia,  sendo  sua,  pois,  a
responsabilidade pela sonegação dos tributos referidos na inicial,  não havendo como
ignorar a infringência legal cometida pela ré.



Pontuo, ademais, que a mera alegação da apelante no sentido de
que não tinha conhecimento acerca dos detalhes da contabilidade da sua empresa, bem
como de que a empresa não mais existe e de que nunca havia sido autuada pela Receita,
além  de  creditar  toda  a  responsabilidade  pela  contabilidade  fiscal  ao  contador  da
empresa  não é capaz de ilidir a responsabilidade penal da apelante que, embora tenha
parcelado débito tributário de sua responsabilidade, perante o órgão fazendário, deixou
de adimpli-lo, na forma avençada.

Ainda mais, observa-se que a imputação foi feita com base em
documentos e representação das autoridades fiscais estaduais os quais têm presunção de
legitimidade e veracidade juris tantum.

Assim, entendo que não há que se falar em falta de elementos
para  a  condenação.  Ao  contrário,  do  cotejo  dos  autos,  verifico  que  o  MM.  Juiz
sentenciante bem analisou as circunstâncias do fato e as provas produzidas durante
a instrução processual, privilegiando, em sua decisão depoimentos de testemunhas,
interrogatório  da  increpada,  além  dos  documentos  acostados  aos  autos  e  que
atestam o ilícito tributário denunciado, razão pela qual decidiu pela condenação da
ré, estabelecendo corretamente, em razão da pertinente análise das circunstâncias
judiciais levada a termo na sentença de fls. 644-649, a penalidade correspondente
ao ilícito perpetrado.

Quanto ao argumento sobre a inexistência de dolo, também
não  prospera  a  insurgência  recursal  pois,  segundo  entendimento  jurisprudencial
dominante,  para  a  caracterização  dos  crimes  contra  a  ordem  tributária,  bastante  a
presença do dolo genérico.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
ART. 1º, INCISOS II e V, DA LEI N.º 8.137/90. SONEGAÇÃO FISCAL.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  DOSIMETRIA.
SENTENÇA MANTIDA.  1.  Na hipótese,  o  contribuinte  responsável  pelo
recolhimento  do  tributo  devido  ao  fisco,  durante  o  período  descrito  na
denúncia, omitiu operações sujeitas ao recolhimento do ISS nos documentos
e livros fiscais, realizando vendas sem a emissão das notas correspondentes
às operações mercantis.  2. O tipo penal descrito no art. 1º, incisos II e V,
da Lei n. 8.137/90, prescinde de dolo específico, sendo suficiente,  para
sua caracterização, a presença do dolo genérico. Precedentes. 3. Incabível
a  fixação  da  pena-base  no  mínimo-legal  se  o  réu  é  possuidor  de  maus
antecedentes. 4. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. (Acórdão n.845009,
20130111087335APR, Relator:  HUMBERTO ULHÔA, Revisor:  NILSONI
DE FREITAS, 3ª  TURMA CRIMINAL,  Data de Julgamento:  29/01/2015,
Publicado no DJE: 03/02/2015. Pág.: 135) (Grifei).

Ante  o  exposto,  REJEITO  a  preliminar  de  inépcia  da
denúncia ventilada e, no mérito,  NEGO PROVIMENTO ao recurso apelatório, em
harmonia com o Parecer Ministerial e, em consequência, mantendo intacta a sentença
proferida no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.



Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal e revisor, dele
participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores  Márcio Murilo
da Cunha Ramos, relator,  e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado
até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sarmento
Vieira, 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, 22 de agosto de 2017.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator

 
   

   


