
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0003076-56.2017.815.2002 – Juízo da 2ª Vara
Criminal da Capital
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Almir Ferreira
ADVOGADO: Sérgio Ricardo Sales de Oliveira
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO  CRIMINAL.  SONEGAÇÃO
FISCAL. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  POR
DEFICIÊNCIA DE  DEFESA.  NOMEAÇÃO  DE
DEFENSOR.  APRESENTAÇÃO  DAS  PEÇAS
DEFENSIVAS  NECESSÁRIAS.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  PRETENSÃO  ABSOLUTÓRIA.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ABSOLVIÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

1. Preliminar de nulidade por deficiência de defesa.
Réu  citado  que  somente  manifestou  interesse  no
processo após a sentença condenatória.  Nomeação
do  defensor  público.  Apresentação  das  peças
defensivas  necessárias.  Impossibilidade  de  melhor
desenvolvimento de seu mister ante a ausência total
do acusado. Rejeição.

2. Mérito.  Pretensão absolutória.  Alegação de não
conhecimento  da  sonegação  havida  em  sua
empresa.  Apelante  como  único  responsável
tributário  pela  mesma.  Autoria  e  materialidade
comprovadas. Impossibilidade de absolvição.

3. Desprovimento do recurso.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,
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ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em  rejeitar a preliminar  e, no mérito,
negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Perante  a  2ª  Vara  Criminal  da  Capital,  Almir  Ferreira,
devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 1º, II,
da Lei 8.137/90 c/c art. 71 do CP.

Narra  a  inicial  acusatória  que  o  réu,  na  qualidade  de
administrador da empresa Almir Ferreira, nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015,
suprimiu ou reduziu tributo mediante fraude à fiscalização tributária por meio de
omissão de operação de saídas de mercadorias tributáveis em documento ou livro
exigido  pela  lei  fiscal,  o  que  gerou  o  Auto  de  Infração  nº.
93300008.09.00002057/2015-75.

Continua  a  narrativa  que,  em todos  os  meses  dos  anos  de
2012, 2013 e 2014, bem como nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015,
adquiriu mercadorias com recurso advindos de omissões de saídas pretéritas sem
o pagamento do imposto devido (ICMS).

E que, em todos os meses dos anos de 2012, 2013 e 2014, o
denunciado  fraudou  a  fiscalização  tributária,  omitindo  operação  de  saída  de
mercadorias tributáveis (sem a emissão dos documentos fiscais) em documento ou
livro fiscal.

Por fim, aduz a denúncia que, nos meses de janeiro, fevereiro
e  março  de  2015,  ele  igualmente  fraudou  a  fiscalização  tributária  omitindo
operação de saídas de mercadorias tributáveis (sem a emissão dos documentos
fiscais) em documento ou livro fiscal.

Ultimado  o  sumário  de  culpa,  o  Magistrado  sentenciante
julgou procedente a denúncia condenando o réu Almir Ferreira como incurso no
artigo 1º, inciso II, da Lei 8.137/90, c/c art. 71 do Código Penal, a uma pena final
de 2 (dois)  anos e 8 (oito) meses de reclusão,  em regime inicial  aberto,  e  16
(dezesseis) dias-multa.

A pena  privativa  de  liberdade  foi  substituída  por  2  (duas)
restritivas de direitos, pena de multa e prestação de serviços à comunidade.
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Inconformada,  a  defesa  interpôs  apelação  (fls.  82),  cujas
razões  se  encontram  às  fls.  92/97,  aduzindo,  em  preliminar,  a  anulação  do
processo pela deficiência da defesa. 

No mérito,  discorre sobre ausência de culpabilidade,  já que
confiava os pagamentos à sua contadora e acreditava que tudo estava pago. Alega
que a responsabilidade penal não pode ser objetiva e que não há prova nos autos
de que detinha controle sobre os pagamentos dos tributos ou conhecimento de que
havia a sonegação.

Pugna, assim, pelo acolhimento da preliminar e, não sendo o
caso, por sua absolvição alegando falta de provas.

Em  contrarrazões,  a  representante  ministerial  opinou  pelo
desprovimento do recurso de apelação (fls. 99/108).

Instada  a  se  manifestar,  a  d.  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer  da  lavra  da  douta  Procuradora  de  Justiça  Maria  Lurdélia  Diniz  de
Albuquerque Melo, firmou entendimento no sentido do desprovimento do apelo,
fls. 114/120.

É o relatório.

Voto

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento  dos  recursos,  verifica-se  que  eles  estão  presentes,  sobretudo
quanto aos requisitos da tempestividade, eis que interposto dentro do prazo legal
de 5 (cinco) dias (art. 593, caput, do CPP) – foi ajuizado em 16/10/2017 (fls. 82) e
o  réu  foi  intimado  em  09/10/2017  (segunda-feira)  –  e  adequação,  além não
depender  de  preparo,  por  se  tratar  de  ação  penal  pública,  em observância  à
Súmula n° 24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.

PRELIMINAR – Nulidade por Deficiência de Defesa

Como preliminar, aduz o apelante que dois fatos evidenciam
que o processo deve ser nulo: a) defesa genérica apresentada que não se reporta
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aos autos; b) tese absurda do princípio da bagatela.

Alega o apelante que as alegações finais do apelante foram
flagrantemente genéricas, chegando a discorrer sobre fatos que não dizem respeito
a este processo, como consideração da atenuante da confissão, não pagamento
ante a crise financeira, aplicação do princípio da bagatela.

Mas, sem êxito a insurgência preliminar.

De  fato,  pelo  que  se  verifica  nos  autos,  para  a  defesa  do
apelante foi nomeado o Dr. Pedro Muniz de Brito Neto, defensor público, em
razão da  regular  citação do mesmo sem apresentação de resposta  à  acusação,
consoante despacho de fl. 51.

No  presente  feito,  não  há  que  se  falar  de  nulidade  por
cerceamento do direito de defesa, visto que é possível perceber que o apelante foi
devidamente  assistido  pela  Defensoria  Pública,  que  atuou  durante  todo  o
processo, desempenhando a contento o munus que lhe competia, pois apresentou
as peças defensivas necessárias (fls. 52/53 e 69/73), com pretensão absolutória.

Veja-se que apenas depois de advinda a condenação é que o
apelante mostrou interesse no processo, pois sequer compareceu à audiência para
a qual foi intimado (fl. 57).

Como esperar-se que o Defensor Público se detivesse  em
pormenores acerca dos fatos sem a presença do réu?

Como corolários do devido processo legal,  a  Constituição
Federal,  em seu  art.  5°,  LV,  prevê  como  garantias  fundamentais  o  direito  ao
contraditório e à ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes.

Aliás,  a  ampla  defesa  em  matéria  de  processo  penal
apresenta-se sob dois aspectos, quais sejam: 1) a autodefesa, que é exercida pelo
próprio  acusado;  2)  a  defesa  técnica,  consubstanciada  na  assistência  por
profissional habilitado e com o conhecimento técnico suficiente para garantir a
paridade de armas, sendo, por esse motivo, indispensável à ação penal.

A não observância de tal garantia, ou seja, a inexistência de
defesa técnica, encerra a nulidade absoluta do procedimento.

Hipótese diversa é aquela em que o réu se faz assistir por
procurador  ou  defensor  público,  mas  este  profissional  realiza  uma  defesa
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deficitária. Nestes casos, faz-se necessária a análise do caso concreto para aferir
se tal deficiência causou prejuízo à ampla defesa.

Seguindo nessa linha de pensamento, o E. Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula n° 523, que reza: “No processo penal, a falta de defesa
constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova de
prejuízo para o réu”.

Como se percebe, a referida Súmula 523 do STF apresenta
duas situações quando se trata de nulidade envolvendo a defesa do acusado: 1) a
“falta” de defesa técnica; 2) a “deficiência” da defesa técnica.

Na  primeira,  a  “falta”  de  defesa  técnica  gera  nulidade
absoluta.  Na  segunda,  a  “deficiência”  da  defesa  técnica  precisa  que  seja
comprovado  o  efetivo  prejuízo  para  o  acusado,  de  modo  que  é  tratada  como
nulidade relativa, nos termos do art.  563 do CPP (Nenhum ato será declarado
nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa), que
se refere ao princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo).

Assim,  ficou  consolidado  “no  âmbito  dos  tribunais
superiores  o  entendimento  de  que  apenas  a  falta  de  defesa  técnica  constitui
nulidade  absoluta  da  ação  penal,  sendo  certo  que  eventual  alegação  de  sua
deficiência,  para  ser  apta  a  macular  a  prestação  jurisdicional,  deve  ser
acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se,
pois, de nulidade relativa” (STJ – HC 320.621/SP - Rel. Des. Conv. Leopoldo de
Arruda Raposo – DJE 18/08/2015).

Vejamos mais arestos sobre o assunto:

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  CRIME
DE  RESPONSABILIDADE.  PREFEITO.
ALEGADA NULIDADE  PROCESSUAL POR
DEFICIÊNCIA  DA  DEFESA  TÉCNICA.
AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO.  TESES
DEFENSIVAS  DEVIDAMENTE
APRESENTADAS.  PREJUÍZO  NÃO
EVIDENCIADO.  APLICAÇÃO  DO
ENUNCIADO  N.  523  DA  SÚMULA  DA
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  [...].
RECURSO NÃO PROVIDO. Não se verifica a
alegada  violação  aos  princípios  do  devido
processo legal e da ampla defesa, por deficiência
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na  defesa  técnica,  porquanto  o  paciente  foi
assistido  por  profissionais  livremente
constituídos,  foram  arroladas  as  testemunhas
tidas como necessárias e formuladas, em ambas
as  peças,  teses  defensivas.  A  posterior
discordância em relação à profundidade das teses
defensivas então apresentadas, ou em relação às
estratégias  adotadas  pelos  profissionais  então
constituídos  não  tem  o  condão  de  macular  de
nulidade o ato, uma vez que o réu não pode ser
considerado indefeso. Não demonstrado prejuízo
concreto à defesa do paciente, aplica-se ao caso o
princípio do pas de nullité sans grief, nos termos
do art.  563 do Código de Processo Penal  e  da
Súmula  n.  523  do  Supremo  Tribunal  Federal,
segundo  a  qual  “no  processo  penal,  a  falta  de
defesa  constitui  nulidade  absoluta,  mas  a  sua
deficiência  só  o  anulará  se  houver  prova  de
prejuízo para o réu. (STJ - RHC 41.517/PI - Rel.
Des. Conv. Ericson Maranho - DJE 18/06/2015)

Não  há  falar  em  nulidade  por  deficiência  de
defesa técnica, quando verificado que na resposta
à  acusação  e  nas  alegações  finais,  embora
sucintamente,  foram  realizados  pedidos.  Além
disso,  "no  processo  penal,  a  falta  da  defesa
constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência
só o anulará se houver prova de prejuízo para o
réu".  (Súmula  nº  523  do  Supremo  Tribunal
Federal).  (TJSC  -  ACR  2015.017422-2  -  Rel.
Des.  Paulo  Roberto  Sartorato  -  DJSC
10/09/2015)

Portanto, rejeito a presente preliminar.

DO MÉRITO

Em  suas  razões  recursais,  insurge-se  o  apelante  sob  o
fundamento de que teria sido condenado tão somente por ser o proprietário da
empresa, “como se objetiva fosse a responsabilidade penal”.
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Mas,  alega,  não  há  provas  nos  autos  de  que  ele  tinha  o
controle sobre os pagamentos da empresa.

Pelo que se verifica, na empresa do apelante, apenas consta
um responsável: ele próprio (fl.  15, 17, 18, 21).  Ora, se ele exercia sozinho a
administração  da  firma,  não  há  como  afastar  sua  responsabilidade  sobre  as
sonegações fiscais.

Ressalto  que,  na  esfera  administrativa,  várias  foram  as
tentativas de localização do apelante sem sucesso (fls. 25, 26) até que o mesmo
fosse notificado (fl. 35), apresentado pedido de prorrogação de prazo (fl. 36), mas,
mesmo assim, não se manifestou (fl. 38).

Como  já  mencionado,  somente  quando  houve  a  sentença
condenatória  é  que  o  apelante  mostrou  interesse  no  processo,  em sua  própria
defesa;  até  então,  tanto  na  esfera  administrativa,  como  na  judicial,  não  se
manifestara.

Pois  bem.  O  que  se  colhe  dos  autos  é  que  restaram
comprovadas as sonegações fiscais havidas na empresa de responsabilidade do
apelante.

Fato que não é contestado pelo mesmo, que apenas tenta se
eximir  da  responsabilidade  alegando  que  não  restou  comprovado  que  detinha
controle  sobre  os  pagamentos  do  tributo  ou  conhecimento  de  que  havia  a
sonegação.

Como  único  responsável  pela  empresa,  a  ele,  obviamente,
cabia o controle sobre os pagamentos do tributo, assim como, tinha conhecimento
da sonegação realizada na empresa.

O art. 135 do CTN atribui às pessoas ali elencadas a obrigação
de o Fisco informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. Na
empresa questionada neste processo não há outra pessoa a responsabilizar se não
o apelante.

Em situação semelhante a presente, recentemente, dia 06 de
março  próximo  passado,  o  Ministro  Jorge  Mussi,  decidiu  monocraticamente
acerca da responsabilidade do sócio da empresa nos seguintes moldes:

“Logo,  não  há  que  falar  em  ausência  de
culpabilidade do apelante, uma vez que este, na
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condição  de  sócio-gerente  da  empresa  Sortil
Comércio  Ltda.,  era  responsável  por  todos  os
atos  da  sociedade,  inclusive  pelas  informações
fiscais  do estabelecimento e,  por  consequência,
pelo  correto  recolhimento  dos  tributos,  sendo,
portanto, vazia a negativa de autoria firmada pelo
recorrente.
Como  cediço,  a  responsabilidade  no  crime  de
sonegação fiscal resulta de previsão do art. 135
do  Código  Tributário  Nacional,  que  atribui  às
pessoas nele elencadas a obrigação de manter o
Fisco  regularmente  informado  sobre  o
movimento financeiro da atividade empresarial.
Assim,  não  se  trata  de  responsabilidade  penal
objetiva, pois devidamente comprovado, durante
a  instrução  Processual,  que  o  réu  era  o
responsável  pela  administração  da  empresa,
caracterizando a tipicidade subjetiva.
O administrador é responsável pelas informações
fiscais da pessoa jurídica empresária e responde
penalmente  pelos  crimes  praticados  contra  a
ordem  tributária  quando  suprime  Imposto  de
Circulação  de  Mercadorias  e  Prestação  de
Serviços  -  ICMS,  devido  ao  Estado,  omitindo
informações à Secretaria da Receita Estadual.”
(STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.695.238 - PA
(2017/0232187-3)

Logo, configurado o delito do artigo 1º, II, da Lei nº 8.137/90,
c/c art. 71, CP, deve ser mantida a condenação de 1º grau.

Parte Dispositiva

Por  todo  o  exposto,  rejeito  a  preliminar;  no  mérito,  nego
provimento ao recurso.

É o meu voto.

Presidi ao julgamento, como Presidente da Câmara Criminal,
votando, além de mim, Relator, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor, e Arnóbio Alves Teodósio, vogal.
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Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
em 10 de abril de 2018.

João Pessoa, 11 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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