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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000758-37.2016.815.2002  –  1ª Vara  Criminal da
Comarca da Capital/PB
APELANTE: Ministério Público
APELADO: Pietro de Andrade Parente
ADVOGADOS: Diego Cazé Alves de Oliveira (OAB/PB 23.690) e Rinaldo Mouzalas
de Souza e Silva (OAB/PB 11.589)

PRELIMINAR.  INTEMPESTIVIDADE.  RAZÕES
RECURSAIS  EXTEMPORÂNEAS.  NÃO
CABIMENTO.  MERA  IRREGULARIDADE.
REJEIÇÃO.

- A não observância do lapso temporal, estabelecido no
art.  600  do  CPP,  constitui  uma  mera  irregularidade,
que  deve  ser  interpretada  em  favor  do  recorrente,
quando  o  ensejo  de  apelar  é  manifestado
tempestivamente. 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISO II, DA LEI
Nº 8.137/90. ERRO NA CONTA GRÁFICA DO ICMS
(ERRO  NO  TRANSPORTE  DE  VALORES)  E
OMISSÃO  DE  MERCADORIAS  TRIBUTÁVEIS
(LEVANTAMENTO  FINANCEIRO  E  CONTA
MERCADORIAS).  APURAÇÃO  FEITA  NO
LEVANTAMENTO  FINANCEIRO  E  NA  CONTA
MERCADORIAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO  DEVIDO.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  INDUVIDOSAS.  DESNECESSIDADE
DE  DOLO  ESPECÍFICO.  CONTINUIDADE
DELITIVA  E  CONCURSO  MATERIAL
CONFIGURADOS. PROVIMENTO.

1. Comete crime contra a ordem tributária o agente que
“fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos
inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza,
em documento  ou  livro  exigido pela  lei  fiscal”,  nos
termos do art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90.
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2. Nos crimes contra a ordem tributária, a autoria recai
sobre quem detém o domínio do fato, participando da
tomada  das  decisões  referentes  à  administração  da
empresa.

3.  Havendo  provas  da  materialidade  e  autoria,  a
condenação é medida que se impõe.

4.  Para configuração do delito  não é exigido o dolo
específico,  de  forma  que  a  atuação  do  agente  não
depende de sua vontade de querer ou não prejudicar o
bem jurídico, sendo exigido apenas o enquadramento
nos  limites  da  tipificação  feita  pela  norma,
entendimento  norteado  pelo  Superior  Tribunal  de
Justiça  e,  por  conseguinte,  adotado por  esta  Câmara
Criminal.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  a  preliminar  e,  no  mérito, em dar
provimento ao apelo ministerial.  Expeça-se Mandado de Prisão, após o decurso do
prazo de Embargos de Declaração, sem manifestação.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, José Carlos
Sedrim  Parente  e  Pietro  de  Andrade  Parente,  devidamente  qualificados, foram
denunciados como incursos nas sanções do art. 1º, II (três vezes) c/c art. 11, ambos da
Lei nº 8.137/90 c/c o art. 69, caput e art. 71, caput, ambos do Código Penal, cujos fatos
foram narrados da seguinte forma:

“Depreende-se dos autos que os denunciados, acima qualificados, utilizando-se
da qualidade de administradores da empresa COMÉRCIO PP LTDA., inscrita no
CNPJ sob o n° 09.605.716/0001-97, CANCELADA no cadastro de contribuintes
da Receita Estadual, com domicílio tributário situado na Av. Dom Pedro II, n°
315, Centro, João Pessoa, nesta cidade, nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012,
suprimiram tributos mediante a conduta de fraudar a fiscalização tributária ao
cometer  omissão  de  operação  de  qualquer  natureza,  em  documento  ou  livro
exigido pela lei fiscal. 
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Infere-se  das  peças  informativas  que  nos  meses  de  janeiro,  fevereiro,  maio,
agosto, novembro e dezembro de 2010, os indigitados fraudaram a fiscalização
tributária,  ao  omitirem  operação  em  documento  exigido  pela  lei  fiscal,
cometendo,  assim,  a  seguinte  conduta:  "ERRO  NA CONTA GRÁFICA DO
ICMS  (ERRO  NO  TRANSPORTE  DE  VALORES).  Reconstituindo  a  conta
gráfica do ICMS, constataram-se erros no transporte de valores que resultaram
na falta de recolhimento do imposto estadual".

Restou, ainda, evidenciado que os denunciados em todos os meses dos anos de
2009 e 2011, cometeram fraude a fiscalização tributária ao omitirem operação
em documento ou livro exigido pela lei fiscal, praticando, assim, a conduta de:
"OMISSÃO  DE  SAÍDAS  DE  MERCADORIAS  TRIBUTÁVEIS  —
LEVANTAMENTO  -  FINANCEIRO.  O  contribuinte  omitiu  saídas  de
mercadorias tributáveis sem o pagamento do imposto devido, tendo em vista a
constatação de que os  pagamentos  efetuados superaram as receitas  auferidas.
Irregularidade esta detectada através do Levantamento Financeiro". 

Dessumi-se dos autos que os denunciados em todos os meses dos anos de 2010
e 2012,  cometeram fraude a fiscalização tributária ao omitirem operação em
documento  ou  livro  exigido  pela  lei  fiscal,  praticando,  assim,  a  conduta  de
“OMISSÃO  DE  SAÍDAS  DE  MERCADORIAS  TRIBUTÁVEIS  –  CONTA
MERCADORIAS. Contrariando dispositivos legais, o contribuinte omitiu saídas
de  mercadorias  tributáveis,  resultando  na  falta  de  recolhimento  do  ICMS.
Irregularidade esta detectada através do levantamento Conta Mercadorias”.

As  condutas  descritas  acima  geraram  o  Auto  de  Infração  de  n°
93300008.09.00000540/2014-34,  lavrado  em  31  de  março  de  2014.  O
Procedimento  Administrativo  Tributário  foi  processado  à  revelia,  conforme
Termo de Revelia fls. 

O débito tributário gerado após o citado julgamento foi devidamente inscrito em
dívida ativa  em 06 de junho de 2006,  sob o nº  020002720143034,  no valor
original de R$ 157.313,39 (cento e cinquenta e sete mil, trezentos e treze reais e
trinta e nove centavos).

Tais condutas beneficiavam diretamente os denunciados, pois os mesmos eram
quem  praticavam  os  atos  de  gestão  da  firma  investigada,  tendo  ciência  e
controle das transações e negócios realizados, responsabilidades pela apuração e
recolhimento do ICMS devido, bem como o dever de prestarem informações
fiscais às autoridades fazendárias.
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Importante informar a este juízo que, antes do oferecimento desta peça, este
Órgão Ministerial tentou localizar os denunciados, a fim de lhes oportunizar o
pagamento ou parcelamento do débito tributário, com o objetivo de extinção ou
suspensão  da  punibilidade,  na  forma  prevista  nas  Leis  nº  10.684/2003  e
12.382/2011. Porém, não se obteve êxito.” (fls. 03/04)

Denúncia recebida em 20 de janeiro de 2016 (fl. 573). 

Instruído regularmente o processo, o juiz singular, julgou
improcedente a denúncia  (fls.  904/908v), para  absolver  os  réus  José  Carlos  Sedrin
Parente e Pietro de Andrade Parente das condutas que lhe foram imputadas na inicial
acusatória, com fulcro no art. 386, II do Código de Processo Penal.

Inconformado,  o  Ministério  Público apelou (fls.  911,  914/936),
alegando  em  síntese,  a  reforma  da  sentença,  sob  o  argumento  de  que  restaram
devidamente  comprovadas  as  condutas  descritas  na  denúncia,  tendo  requerido  a
condenação do réu Pietro de Andrade Parente.

Em contrarrazões recursais, a defesa pugnou, em preliminar, pela
intempestividade da apelação e, no mérito, para que a sentença seja mantida, de modo a
reconhecer,  mais  uma  vez,  a  inexistência  do  fato  e  a  atipicidade  da  conduta  (fls.
939/958).

Com vista  dos  autos,  o  Procurador  de  Justiça  em substituição
Álvaro Gadelha Campos opinou pelo provimento do recurso (fls. 963/967).

A defesa  atravessou  petição  no  processo  (fl.  978)  e  juntou  os
documentos de fls. 979/1.008.

O  Ministério  Público,  ora  recorrente,  pugnou  pela
desconsideração da petição por entender que possui caráter protelatório, manifestando-
se pelo regular processamento do recurso (fls. 1.012/1.0160).

Em  seguida,  o  Procurador  de  Justiça  José  Roseno  Neto,  à  fl.
1.019, ratificou o parecer de fls. 963/967. 

É o relatório.

VOTO

- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:
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O recurso é tempestivo e adequado, visto se tratar de apelação
criminal interposta, no dia 04.04.2017 (fl. 911/911v), em face da sentença condenatória
de fls. 904/908v. O Ministério Público recebeu os autos em 30.03.2017, ou seja, fora
observado  o  prazo  de  5  (cinco)  dias  disciplinados  pelo  art.  593,  I,  do  Código  de
Processo Penal.  Ademais,  não depende de preparo,  por  ser  pública  a presente ação
penal, a teor da Súmula n° 24 deste TJPB. Portanto, conheço do recurso.

-  DA  PRELIMINAR  DE  INTEMPESTIVIDADE  DAS
RAZÕES RECURSAIS:

A  defesa  do  recorrente  suscitou,  preliminarmente,  a
intempestividade do recurso interposto pelo Ministério Público, uma vez que as razões
recursais foram apresentadas fora do prazo legal.

 Como é cediço, nos termos do art. 600 do Código de Processo
Penal,  “Assinado o termo de apelação, o apelante e,  depois dele,  o apelado terão o
prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção,
em que o prazo será de três dias.”

Contudo, a não observância de tal lapso temporal constitui uma
mera irregularidade, que deve ser interpretada em favor do recorrente, quando o ensejo
de apelar é manifestado tempestivamente. (fl. 911)

Nesse direcionamento,  colaciono ensinamento de Guilherme de
Souza Nucci:

“54.  Procedimento:  após  a  intimação  ou  ciência  da
sentença,  a  parte  contrariada  possui  cinco  dias  para
recorrer.  Deve  apresentar,  inicialmente,  a  petição  de
interposição da apelação, sem as razões. Recebida esta,
novo prazo, agora de oito dias, será concedido para o
oferecimento das razões.  Encartadas estas nos autos,
abre-se  vista  ou  intima-se  a  parte  contrária  para
oferecer as suas contrarrazões, também em oito dias.
Cumpre  salientar  que  o  prazo  de  cinco  dias  para  a
interposição do recurso é fatal, mas o de oito dias, para
as razões, não, podendo ser ultrapassado, até porque o
recurso pode subir sem razões. A petição ou termo de
apelação  é  dirigida  ao  juiz  prolator  da  decisão
impugnada, para que haja o recebimento do recurso.
Em  seguida,  apresenta-se  as  razões,  estas,  sim,
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dirigidas  ao  Tribunal  Superior.”  (In Código  de
processo penal comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio
de Janeiro: Forense, 2014, págs. 1.010 e 1.011)

A propósito, cito precedentes jurisprudenciais:

89161186 - APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº11. 343/2006.
PRELIMINAR.  INTEMPESTIVIDADE  DAS
RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. MERA
IRREGULARIDADE.  PREFACIAL  REJEITADA.
MÉRITO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  ROBUSTEZ  DO  CONJUNTO
PROBATÓRIO.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
PORTE PARA USO PRÓRIO.  NÃO CABIMENTO.
SUBSTÂNCIAS QUE POSSUÍAM A FINALIDADE
MERCANTIL.  CONDENAÇÃO  NECESSÁRIA.
INÍCIO  IMEDIATO  DA  EXECUÇÃO  DA  PENA
DIANTE  DA  CONFIRMAÇÃO  DA  SENTENÇA
CONDENATÓRIA  PELO  ÓRGÃO  COLEGIADO.
POSSIBILIDADE.  DESNECESSIDADE  DE
TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA  CONDENAÇÃO.
DECISÃO DO STF PELO JULGAMENTO DO ARE
964246.  Havendo  manifestação  tempestiva  da  parte
quanto ao interesse em interpor o recurso de apelação,
a apresentação das razões após o decurso do prazo de
08  (oito)  dias  constitui  mera  irregularidade.  É
imprescindível para a configuração do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes prova da destinação comercial
da  substância,  de  modo  que  se  os  elementos  de
convicção  colhidos  nos  autos  comprovam  que  o
acusado,  além  de  ter  acabado  de  repassar  droga  a
usuário,  depositava  entorpecentes  com  a  finalidade
mercantil, indubitável a configuração do tipo penal de
tráfico de drogas. A condição de usuário, por si só, não
afasta  a  de  traficante,  principalmente  se  esta  ficou
sobejamente  comprovada nos  autos.  Os depoimentos
prestados pelos policiais que participaram do flagrante
merecem  todo  o  crédito,  se  são  coerentes,  firmes,
seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-
fé.  Conforme  determinação  do  Supremo  Tribunal
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Federal no recente julgamento do ARE nº. 964246, há
de  ser  adotado  o  entendimento  de  que,  assim  que
exauridas  as  possibilidades  de  recurso  em  Segunda
Instância  (embargos  declaratórios  e  infringentes),  é
possível  o  início  da  execução  da  pena  condenatória
confirmada pelo órgão colegiado, sendo prescindível o
trânsito em julgado da aludida decisão. (TJMG; APCR
1.0607.13.001356-0/001;  Rel.  Des.  Jaubert  Carneiro
Jaques; Julg. 01/08/2017; DJEMG 11/08/2017)

 
56093981  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
ART.  155,  §  4º,  IV,  DO  CÓDIGO  PENAL.
COPARTICIPAÇÃO  DE  INIMPUTÁVEL.
CONDENAÇÃO.  RECURSO  DA  DEFESA.
PRELIMINAR  MINISTERIAL.
INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS.
MERA  IRREGULARIDADE.  REJEIÇÃO.
ALEGAÇÃO  DEFENSIVA  DE  AUSÊNCIA  DE
PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. ACERVO ROBUSTO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVAS
COMPROVADAS.  CONFISSÃO  DO  COMPARSA.
PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS
DEPOIMENTOS  DAS  TESTEMUNHAS.  PROVAS
DO  INQUÉRITO  CONFIRMADAS  EM  JUÍZO.
OBSERVÂNCIA  DO  ART.  155  DO  CPP.
DESPROVIMENTO.  1.  Em  se  tratando  de  feito
criminal,  a  apresentação  extemporânea  das  razões
recursais  (art.  600  do  CPP)  constitui  mera
irregularidade  processual  que  não  obsta  o
conhecimento  da  apelação,  quando  esta  tiver  sido
interposta dentro do quinquídio previsto no art. 593 do
Código de Processo Penal.  2.  Se as  informações  do
inquérito  policial  foram  ratificadas  pelas  provas
colhidas  na  instrução  criminal,  sob  o  crivo  do
contraditório, em que apontam para o apelante como o
autor o delito narrado na denúncia, impossível se falar
de  absolvição.  3.  O  nosso  sistema  processual  de
avaliação  de  provas  é  orientado  pelo  princípio  da
persuasão racional do juiz (ou do livre convencimento
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motivado) previsto no art. 155 do CPP, de modo que a
interpretação  probatória  do  magistrado,  para  fins  de
condenação, pode se valer dos elementos colhidos no
inquérito  e  na  instrução,  desde  que  todas  as  provas
utilizadas,  na  sentença,  para  formar  sua  convicção,
tenham sido submetidas ao crivo do contraditório, que
ocorre em juízo. 4.  É cediço que a prática de crime
envolvendo mais de um agente sempre há divisão de
tarefas  entre  o  grupo  para  melhor  sucesso  da
empreitada criminosa, coexistindo as figuras do autor
funcional,  do  executor  e  do  autor  intelectual,  pois
todos  visam  a  resultado  único  e  respondem  pela
mesma tipificação penal. 5. Tendo o acusado praticado
o crime de furto na companhia de adolescente, correta
a incidência da qualificadora do inciso IV do § 4º do
art.  155 do Código Penal,  visto  que,  embora  o  fato
envolva  inimputável,  dita  aferição  é  de  natureza
objetiva,  isto  é,  pela  quantidade  de  pessoas,
independentemente de o agente ser maior (capaz) ou
menor  (incapaz)  de  idade.  (TJPB;  APL  0000792-
53.2013.815.0341;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel.  Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho;  DJPB
06/03/2017; Pág. 9)  

Portanto,  não há que se falar de intempestividade da apelação,
quando  esta  tiver  sido  apresentada  no  prazo  legal  de  5  (cinco)  dias,  já  que  a
apresentação tardia das razões recursais constitui-se em mera irregularidade processual,
que não obsta o seu conhecimento.

Preliminar que se rejeita.

- DO MÉRITO:

Antes  de  apreciar  o  mérito  recursal,  como  bem  ressaltou  a
representante  do  Ministério  Público,  restaram  dúvidas  quanto  ao  efetivo  poder  de
mando do acusado José Carlos Sedrin Parente, na empresa investigada, até porque, de
acordo com os  depoimentos  testemunhais  prestados  em juízo,  fora  afirmado que  o
denunciado Pietro de Andrade Parente era quem efetivamente administrava a empresa
COMÉRCIO PP LTDA, pois era quem praticava os atos decisórios e de gestão.

Portanto,  em  consonância  com  o  Parquet, entendo  que  o
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denunciado José Carlos Sedrim Parente deve ser absolvido dos crimes que lhe foram
imputados na  exordial  acusatória,  nos  termos do art.  386,  inciso  IV do Código de
Processo Penal.

Passo à apreciação do mérito recursal:

Narra  a  peça  acusatória  que  foram  observados,  quando  da
reconstituição da Conta Gráfica do ICMS da empresa COMÉRCIO PP LTDA, cujo
administrador  era  o  denunciado  Pietro  de  Andrade  Parente  erros  no  transporte  de
valores  que  resultaram  na  falta  de  recolhimento  do  ICMS  nos  meses  de  janeiro,
fevereiro, maio, agosto, novembro e dezembro de 2010.

Consta, também, que houve a supressão de ICMS, nos anos de
2009 e 2011, apurado por meio de levantamento financeiro, em que foram omitidas
saídas  de  mercadorias  tributáveis  sem o  pagamento  do  imposto,  ao  tempo em que
foram verificados que os pagamentos efetuados superaram as receitas auferidas.

Outro aspecto levantado na denúncia, foi a falta de recolhimento
de ICMS, nos anos de 2010 e 2012, o que teria sido verificado por meio de auditoria
efetuada na conta mercadoria.

Da leitura dos autos, observa-se que o débito tributário alçou o
montante, à época, de  R$ 157.313,39 (cento e cinquenta e sete mil, trezentos e treze
reais  e  trinta  e  nove  centavos) e  foi  devidamente  inscrito  em  dívida  ativa  em
02/06/2014, sob o registro de CDA nº 020002720143034. (fls. 104/106)

O Magistrado de 1º grau absolveu o réu da conduta que lhe fora
imputada, entendendo que não teria agido com dolo específico. Vejamos:

“Em relação a tal, a imputação de ter a empresa dos
Réus se creditado indevida e dolosamente de ICMS,
portanto,  sonegando  tributo,  deve  ser  provada  por
outro  meio  que  não  seja  a  simples  análise  fiscal,
mormente porque deve haver a demonstração cabal de
que  os  acusados  agiram  no  sentido  de  ordenar  ao
responsável  pela  contabilidade  da  empresa  que
adulterasse  as contas  de  ICMS, com o fito  de  obter
crédito junto à Receita Estadual. 

Várias são as hipóteses que podem ter levado ao erro
no transporte  de  valores  da  conta  gráfica  do  ICMS,
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apenas se restando satisfeita a conduta do agente que
atua dolosamente e com o fim de sonegar, não sendo
admissível  cogitar  a  atuação  culposa  (culpa  in
vigilando) a ensejar a condenação pelo tipo imputado. 
(…)

Pois bem, indevida qualquer presunção de sonegação
para  fins  penais,  dependendo  a  responsabilização
criminal de provas que demonstrem a atuação dolosa
do agente, ônus que se impõe ao Estado-acusador. Não
existe a obrigação dos Sentenciados de fazerem prova
negativa, prova que não praticou o crime. 

(…)

Portanto,  muito  embora  satisfeita  a  condição  de  ter
sido  o  tributo  lançada  na  dívida  ativa,  conforme
exigência  da  Súmula  Vinculante  24,  constituindo
elemento de prova da materialidade, tenho que não há
comprovação  de  que  tenha  os  sentenciados,
efetivamente,  realizado  vendas  de  mercadorias  com
supressão ou redução de tributos, fato presumido pelo
fisco para constituição do crédito tributário. Eis que,
em  respeito  ao  princípio  da  verdade  real,  da
responsabilidade subjetiva e do in dubio pro reo, não
pode a denúncia ser julgada procedente.   (fls.  906 e
908)

Em que pese o entendimento do nobre julgador, não é isso o que
se observa no caderno processual, uma vez que o auto de infração de estabelecimento
descreveu o seguinte:

“Fatos  Geradores  –  Descrição  da  Infração –  0017 –
ERRO NA CONTA GRÁFICA DO ICMS (ERRO NO
TRANSPORTE DE VALORES) >>  Reconstituindo a
Conta  Gráfica  do  ICMS,  constataram-se  erros  no
transporte  de  valores  que  resultaram  na  falta  de
recolhimento do imposto estadual. 0027 - OMISSÃO
DE SAÍDA DE MERCADORIAS TRIBUTÁVEIS –
CONTA  MERCADORIAS  >>  Contrariando
dispositivos  legais,  o  contribuinte  omitiu  saídas  de
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mercadorias  tributáveis,  resultando  na  falta  de
recolhimento do ICMS.  Irregularidade  esta  detectada
através  do  levantamento  Conta  Mercadorias.  001-
OMISSÃO  DE  SAÍDAS  DE  MERCADORIAS
TRIBUTÁVEIS – LEVANTAMENTO FINANCEIRO
>>  O  contribuinte  omitiu  saídas  de  mercadorias
tributáveis sem o pagamento do imposto devido, tendo
em vista a constatação de que os pagamentos efetuados
superaram  as  receitas.  Irregularidade  esta  detectada
através do Levantamento Financeiro.” (fl. 12)

A ação fiscal partiu de três pontos: erro na conta gráfica do ICMS
(transporte  de  valores),  omissão  de  saídas  de  mercadorias  tributáveis  –  conta
mercadorias e omissão de saídas de mercadorias tributáveis – levantamento financeiro.

No que pertine ao erro na conta gráfica do ICMS, tal infração fora
detectada durante os meses de janeiro, fevereiro, maio, agosto, novembro e dezembro
de 2010.

A representante do  Parquet, ao apresentar suas razões recursais,
explicou com maestria o que seria tal infração:

“Por  fim,  ainda  a  título  elucidativo  referente  às
infrações  detectadas  pela  Receita  Estadual  e  que
ocasionaram a tipificação penal encartada na exordial
acusatória, destaca-se que o Erro na Conta Gráfica do
ICMS  consiste  na  análise  das  escritas  contábeis  da
firma, atinentes às operações de entradas e saídas de
mercadorias/produtos.  O  Fisco,  no  decorrer  da
fiscalização de mercadorias/produtos que sejam fatos
geradores de ICMS.

Em  palavras  simples,  o  contribuinte  lança  em  seus
livros  fiscais  a  informação que a  sua movimentação
comercial foi geradora de determinado valor de ICMS,
mas,  o  Fisco,  ao  refazer  a  conta  gráfica,  apura  que
existem divergências entre esta e a escriturada pelo ora
apelado.  Em  que  pese  ter  lançado  os  valores  de
operações  em  sua  análise  de  conta  corrente,  estes
foram condizentes com as reais operações financeiras
da empresa, o que acarreta a redução do tributo devido.
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In casu, ao se refazer a Conta Gráfica do ICMS, foi
constatado pelo Auditor Fiscal que autuou a empresa
que o saldo credor inicial do exercício financeiro foi
maior do que o escriturado pelo contribuinte, gerando
valores  a  recolher  em  decorrência  da  referida
discrepância.” (fls. 920/921)

Nesse  contexto,  ressalto  que  a  autuação  fiscal,  como  ato
administrativo que é, goza de presunção de veracidade e legitimidade, e poderia ser
desconstituída, caso a parte investigada tivesse demonstrado elementos para desfazer o
que restou apurado pelo auditor fiscal.

Contudo o réu não conseguiu elidir o que restou consignado pelo
Fisco estadual, por conseguinte, observa-se, nos documentos anexados aos autos, uma
discrepância entre o que foi escriturado e o que, efetivamente, foi movimentado pela
empresa do ora apelado.

Cabe  ressaltar  que  o  Magistrado  de  1º  grau  não  deixou  de
consignar  a  existência  de  erro no transporte  de  valores  da  conta  gráfica  do ICMS.
Vejamos:

“Várias são as hipóteses que podem ter levado ao erro
no transporte de valores na conta gráfica do ICMS,
apenas se restando satisfeita a conduta do agente que
atua dolosamente e com o fim de sonegar, não sendo
admissível  cogitar  a  atuação  culposa  (culpa  in
vigilando) a ensejar a condenação pelo tipo imputado.”
(fl. 906v)

Outro aspecto a ser considerado é que a omissão de saídas de
mercadorias, constatada pela técnica levantamento financeiro, revela um descompasso
entre as despesas apuradas e os ganhos obtidos com a atividade empresarial.

Mais uma vez, em conclusão elucidativa, a recorrente asseverou:

“In  casu,  revela-se  que  os  pagamentos  efetuados
referentes às despesas da atividade empresarial, foram
superiores às receitas obtidas tidas como auferidas, por
meio da saída de mercadorias/produtos declaradas ao
Fisco, e isso só pode se operar mediante utilização de
dinheiro  não  contabilizado,  não  registrado,  não
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declarado, não informado às autoridades fazendárias.
Sem  sombra  de  dúvidas,  trata-se  do  conhecido  e
rechaçado CAIXA 2.” (fl. 917)

 Outro  ponto  que,  também,  restou  investigado  pela  fazenda
estadual  foi  a  omissão  de  saídas  de  mercadorias  constatada  pela  técnica  conta
mercadoria,  na  qual  fora  identificado que  “(…) os  valores  das  saídas  declaradas  à
Receita Estadual referentes a mercadorias/produtos foram aquém do mínimo legal de
ganho exigido sobre o Custo da Mercadoria Vendida.” (fl. 918)

Em sua defesa, o acusado alega o seguinte:

“(…) também se comprova no tocante ao levantamento
de  mercadorias  realizado  em  equívoco,  o  qual  foi
presumido pelo fisco um crime que nunca existiu, cujo
mero  percentual  inferior  aos  30%  incidente  sobre  o
Custo  das  Mercadorias  Vendidas  não  pode
automaticamente  significar  sonegação fiscal,  vez  que
não se pode desconsiderar o contexto de crie e falência
da  empresa  naquele  período,  conforme  restou
demonstrado.” (fl. 951)

No  entanto,  da  leitura  art.  643,  §  4º  do  Decreto  estadual  nº
18.930/98, observa-se o seguinte:

Art.  643.  No  interesse  da  Fazenda  Estadual,  será
procedido  exame  nas  escritas  fiscal  e  contábil  das
pessoas  sujeitas  à  fiscalização,  especialmente  no que
tange  à  exatidão  dos  lançamentos  e  recolhimento  do
imposto, consoante as operações de cada exercício.

(…)

§  4º  Para  efeito  de  aferição  da  regularidade  das
operações quanto ao recolhimento do imposto, deverão
ser utilizados, onde couber,  os procedimentos abaixo,
dentre outros, cujas repercussões são acolhidas por este
Regulamento:

(…)
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II - o levantamento da Conta Mercadorias, caso em que
o montante das vendas deverá ser equivalente ao custo
das  mercadorias  vendidas  (CMV) acrescido  de  valor
nunca inferior a 30% (trinta por cento) para qualquer
tipo de atividade, observado o disposto no inciso III do
parágrafo único do art. 24.

§  6º  As  diferenças  verificadas  em  razão  dos
procedimentos adotados nos incisos I e II do § 4º deste
artigo denunciam irregularidade de omissão de saídas
de  mercadorias  tributáveis,  observado  o  disposto  no
parágrafo único do art. 646 deste Regulamento.

Nesse contexto, há que se observar que o magistrado de 1º grau
consignou na sentença como seria feito o cálculo do lucro mínimo pelo fisco estadual.
Vejamos:

“Por  meio  de  uma  equação  matemática,  o  auditor
encontra  o  CMV.  Se  procede  da  seguinte  maneira:
CMV= EI + C – EF,  na qual o CMV = Custo das
Mercadorias  Vendidas,  Ei  =  Estoque  Inicial,  C  =
Compras e EF = Estoque Final (inventário final).

E,  uma vez  apurado o  CMV,  é  indicado o  lucro  da
empresa  e,  percebendo-se  que  o  lucro  foi  inferior  a
30% (trinta por cento) – valor mínimo previsto em lei -
, considera-se a diferença tributável como omissão de
vendas,  importando assim em sonegação fiscal.”  (fl.
906)

Vê-se,  assim,  que  a  exigência  do  lucro  mínimo  de  30%  por
mercadoria/produto decorre de uma exigência legal, sendo certo que tal estimativa não
ignora  hipóteses  de  prejuízos,  problemas  financeiros,  entre  outros,  pois  diante  de
situações como estas é facultado ao contribuinte a adoção do lucro real, e não o lucro
presumido como optou o apelado.

 
Logo, as diferenças observadas conduzem à presunção de saídas

sem  o  pagamento  do  imposto  correspondente,  que  poderia  ter  sido  elidida  pelo
recorrido,  uma  vez  que  este  possui  o  domínio  de  toda  a  documentação  fiscal  do
estabelecimento próprio. 
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O que se observa,  nos autos,  é que todo o levantamento fiscal
partiu de documentos ou livros exigidos pela lei fiscal, não sendo identificado nenhuma
mácula no procedimento realizado pelo fisco estadual, pois foi realizada com fulcro em
informações extraídas de documentos fiscais e contábeis da empresa.

No presente caso, ao contrário do entendimento do julgador de
primeiro grau, temos que levar em consideração a Súmula Vinculante nº 24, do STF,
que prevê:

“Não  se  tipifica  crime  material  contra  a  ordem
tributária descrita no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº
8.137/90,  antes  do  lançamento  definitivo  do  crédito
tributário.”

No que pertine à materialidade dos delitos praticados por Pietro
de  Andrade  Parente  encontram-se  devidamente  documentados  nos  autos  do
Procedimento Investigatório do Ministério Público, no qual é possível destacar o Auto
de Infração nº 93300008.9.00000540/2014-34 (fls. 12/13) e a inscrição do débito fiscal
em dívida ativa, sob o nº 020002720143034 (fl.104).

As  informações  financeiras  analisadas  pela  autoridade  fiscal
evidenciam  que  existiu  ilícito  tributário  erro  na  conta  gráfica  do  ICMS  (Erro  no
Transporte de Valores) e, ainda, na omissão de saídas de mercadorias tributáveis por
meio do levantamento financeiro e da conta mercadorias.

Dizer  que  houve  meras  suposições  da  existência  do  ilícito
tributário e absolver o acusado por não haver prova da existência do fato seria um
contrassenso, diante da vasta prova material. 

Também dizer que se exige dolo específico para a consumação do
delito descrito no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90 é ir de encontro à lei e ao entendimento
jurisprudencial do nosso ordenamento pátrio.

Ainda  no  que  se  refere  à  materialidade,  observo  que  houve  o
exaurimento da via administrativa, exigência determinada pela Súmula Vinculante nº
24 do STF.

Em  sua  defesa,  o  denunciado  suscitou  questões  relativas  à
margem de lucro aplicada às mercadorias que comercializava para fazer objeção ao que
fora detectado na Conta Mercadorias. No entanto, tal discussão deveria ter sido objeto
do âmbito administrativo, até porque fora dada oportunidade de defesa, a qual não foi
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exercida pelo acusado e, apenas depois dessa fase, é que houve a inscrição da dívida
como crédito definitivo.

Colaciono precedente do Tribunal de Justiça de Goiás:

50274985  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO.
INQUÉRITO  POLICIAL.  DISPENSABILIDADE.
AUTUAÇÕES  IMPRECISAS.  CRÉDITO
TRIBUTÁRIO  ILÍQUIDO.  AUSÊNCIA  DE
INSCRIÇÃO  NA DÍVIDA ATIVA.  I.  Constatado  o
transcurso  do  lapso  temporal  suficiente  ao
reconhecimento da prescrição pela pena concretamente
aplicada,  é  de  rigor  a  decretação  da  extinção  da
punibilidade do réu, ex VI do art. 107, IV, c/c o art.
109, VI, ambos do Código Penal. II. O ajuizamento de
ação penal  prescinde de prévio inquérito  policial,  de
maneira  que  o  parquet,  como  único  titular  da  ação
penal, pode oferecer denúncia desde que tenha posse
de elementos de convicção a respeito da materialidade
e autoria delitivas. III. Os fatos constatados pelo fiscal
e  inscritos  no  auto  de  infração,  ocasionando  o
lançamento fiscal, gozam de presunção de veracidade,
visto que esse agente detém fé pública. Nesse passo,
para  serem  desconstituídos,  de  modo  a  ensejar  a
nulidade,  deve  o  interessado  desincumbir-se  do  seu
ônus de produzir prova em contrário. lV.  Se todas as
autuações  fiscais  foram  apuradas  em  instância
administrativa, oportunizando-se ao réu o direito de
defesa e, tão somente, depois foram inscritas como
crédito definitivo na dívida ativa, tornou-se, assim,
certo,  líquido  e  exigível. Apelo  conhecido,  mas
desprovido.  De  ofício,  declaro  a  extinção  da
punibilidade do apelante pela prescrição em relação às
condutas  tificadas  no  art.  2º,  II,  da  Lei  n.  8.137/90.
(TJGO;  ACr  0137575-36.2010.8.09.0111;  Nazario;
Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  João  Waldeck
Félix  de  Sousa;  DJGO  19/12/2013;  Pág.  674)   -
Destaquei

O  denunciado  sustentou,  ainda,  que  não  fora  demonstrada  a
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existência de nenhum fato típico e “tampouco se comprovou o dolo elementar do tipo
penal imputado.” (fl. 941) No entanto, da análise do caderno processual, vê-se que a
alegação  da  defesa  não  subsiste  e  que  restou,  devidamente,  caracterizada  a
materialidade do ilícito tributário.

O  Procurador  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.  963/967,  fez  a
seguinte consideração:

“Quanto a tipificação delitiva, as provas dos autos não
deixam dúvida no que concerne à ocorrência do crime
tipificado no art. 1º, II (três vezes), c/c o art. 11. ambos
da  Lei  8.137/90,  consubstanciando  a  redução  e  a
supressão do imposto ante a informação às autoridades
fazendárias, restando caracterizado justamente porque
o apelado agiu intencionalmente,  a  fim de reduzir  o
montante  a  ser  arrecadado  pelo  Fisco  Estadual,  em
prejuízo  ao  erário,  deixando  de  recolher  o  imposto
devido, praticando, assim, o crime de sonegação fiscal.

Ressalta-se  ainda,  que  para  a  tipificação  do  crime
previsto no art. 1º, inciso II da lei nº 8.137/90, não se
faz  necessária  a  presença  do  dolo  específico,  sendo
suficiente a presença do dolo genérico.” (fl. 965)

Para configuração do delito não é exigido o dolo específico, de
forma que a atuação do agente não depende de sua vontade de querer ou não prejudicar
o bem jurídico, sendo exigido apenas o enquadramento nos limites da tipificação feita
pela  norma,  entendimento  este  norteado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  e,  por
conseguinte, adotado por esta Câmara Criminal. Vejamos:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  A
ORDEM  TRIBUTÁRIA.  ART.  1º,  I  E  II,  LEI  Nº
8.137/90.  ICMS.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
SUFICIENTEMENTE  COMPROVADAS.  DOLO.
PRESENÇA.  DESNECESSIDADE  DE
DEMONSTRAÇÃO  DE  DOLO  ESPECÍFICO.
PRECEDENTES DO STJ. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. IMPOSTO CUJO FATO GERADOR É
MENSAL. PAGAMENTOS OMITIDOS, AO LONGO
DE  12  MESES.  CONTINUIDADE  DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  RECONHECIMENTO  DE
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CRIME ÚNICO.  CONDENAÇÃO MANTIDA.  1.  A
supressão  de  ICMS  devido  aos  cofres  públicos,
traduzida em omitir informação ao prestar declaração
falsa às autoridades fazendárias, deixando de registrar
ou registrando de forma inexata operações em livros
fiscais  exigidos  pela  Lei  para  fraudar  a  fiscalização
tributária, é fato que se amolda ao artigo 1º, incisos I e
II, da Lei nº 8.137/90. 2. É imperativa a condenação
quando demonstrados de forma suficiente a autoria e a
materialidade  do  delito,  não  se  exigindo  dolo
específico  para  a  caracterização  do  crime  contra  a
ordem tributária, consoante entendimento consolidado
do  STJ.  ...  5.  Apelação  não  provida.  (TJPB;  APL
0012865-21.2013.815.2002;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho; DJPB
05/11/2015; Pág. 29) – Destaquei

Relativamente à autoria não há dúvidas de que o acusado Pietro
de  Andrade  Parente, administrador  da  empresa,  foi  quem  praticou  o  ato  delituoso
narrado no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, ao tempo em que omitiu informações às
autoridades  fazendárias  relacionadas  às  saídas  de  mercadorias  tributáveis,  em
documento ou livro exigido pela lei fiscal. 

Ouvido  em  Juízo,  o  réu  suscitou  que,  apesar  de  atuar  na
administração  da  empresa,  a  escrita  fiscal  era  feita  pelo  contador,  nada  sabendo
informar acerca dos dados contidos no Auto de Infração. (Mídia de fl. 823)

A  bem  da  verdade,  não  se  mostra  incomum,  em  processos
envolvendo crime de sonegação fiscal, que o empresário, visando escapar da imposição
de uma sanção penal, impute as ilicitudes ao contador.

Em regra, todavia, detém o empresário obrigação de velar pela
regularidade  da  atuação  da  empresa,  inclusive  no  âmbito  fiscal,  não  podendo,
simplesmente,  relegar  a  terceiro  a  responsabilidade  administrativa,  sem  exercer
qualquer tipo de controle, como se fosse uma atividade completamente alheia à sua
atuação. 

Ora, é impossível concluir que, na condição de administrador, não
tivesse conhecimento e poder de mando sobre as operações fiscais realizadas. Além do
mais, a autoria, em crimes contra a ordem tributária, recai sobre quem exerce o poder
de comando administrativo da empresa.
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Nesse sentido, cito precedente jurisprudencial:

16822445  -  PENAL.  CRIME  CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA.  ARTIGO 1º,  INCISO I,  DA LEI  Nº
8.137/90.  IMPOSTO  DE  RENDA  DA  PESSOA
JURÍDICA  E  TRIBUTAÇÃO  REFLEXA.
CONSTITUIÇÃO  DEFINITIVA.  PRESCRIÇÃO.
TIPICIDADE.  MATERIALIDADE.  AUTORIA.
CONTINUIDADE DELITIVA. 1.  No crime contra a
ordem tributária, previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº
8.137/90,  exige-se,  para  o  início  da  ação  penal,  a
consumação do delito,  que ocorre com o lançamento
definitivo  do  crédito  tributário,  consoante  enuncia  a
Súmula vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal.
Não há nulidade na ação penal que se inicia após  o
término  do processo  administrativo  e  do  lançamento
definitivo  do  crédito  tributário.  2.  A prescrição,  nos
crimes contra a ordem tributária, é contada a partir da
constituição definitiva do crédito tributário, nos termos
da  Súmula  vinculante  nº  24  do  Supremo  Tribunal
Federal. 3. Comprovada a sonegação de tributos, com
prejuízo  ao  erário,  mediante  omissão  de  receitas  da
empresa, constitui-se o crime previsto no artigo 1º da
Lei  nº  8.137/90,  sendo  improcedente  a  tese  de
desclassificação da conduta para o delito previsto no
artigo 2º, I, da Lei nº 8.137/90. 4. Nos crimes contra a
ordem tributária, a autoria recai sobre quem detém
o  domínio  do  fato,  participando  da  tomada  das
decisões referentes à administração da empresa.  5.
Hipótese  em  se  mantém  a  condenação  do  réu  cuja
prova produzida demonstrou ter participado da decisão
de  omitir  do  fisco  o  faturamento  da  empresa  em
determinado  período,  conduta  que  deu  ensejo  à
supressão tributária.  6.  O elemento subjetivo do tipo
penal do artigo 1º da Lei nº 8.137/90 é o dolo genérico,
não sendo de indagar-se acerca de um especial estado
de ânimo voltado para a sonegação. 7. Tratando-se de
supressão  de  imposto  de  renda  da  pessoa  jurídica  e
tributação reflexa, cujo ajuste é anual, ainda que haja
opção  pela  apuração  trimestral  da  tributação,  a
continuidade  delitiva  deve  considerar  os  exercícios
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financeiros. Afasta-se a continuidade delitiva quando o
período  de  sonegação  se  restringe  a  um  exercício
financeiro.  8.  Se o montante  sonegado é elevado,  as
consequências do crime são consideradas negativas e
dão ensejo ao aumento da pena-base. (TRF 4ª R.; ACr
0001403-08.2008.4.04.7006;  PR;  Sétima Turma;  Rel.
Des.  Fed.  Márcio  Antônio  Rocha;  Julg.  04/11/2015;
DEJF 18/11/2015; Pág. 5) - Negritei

Acrescento,  por  fim,  que  a  esfera  civil  e  criminal  são
independentes, assim, qualquer discussão acerca da exigibilidade do crédito tributário
não obsta o prosseguimento da ação penal.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA A
ORDEM  TRIBUTÁRIA.  CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUSTA
CAUSA PARA A PERSECUÇÃO  PENAL.  AÇÃO
AJUIZADA  NA  ESFERA  CÍVEL  EM  QUE  SE
DISCUTE O DÉBITO FISCAL.  INDEPENDÊNCIA
DAS ESFERAS  CÍVEL E  CRIMINAL.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a ordem tributária, a constituição
definitiva  do  crédito  tributário  configura  condição
objetiva  de  punibilidade.  Inteligência  da  Súmula
Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal.
2.  O  ajuizamento  de  ação  ordinária  em  que  se
pretende  discutir  o  débito  fiscal,  perante  o  Juízo
cível, não interfere na persecução penal, em razão
da independência das esferas cível e criminal.
3.  Considerando  que  já  havia  sido  constituído
definitivamente o crédito tributário, bem como por não
ser  o  caso  de  aplicação  do  art.  93  do  Código  de
Processo Penal, mostra-se escorreita a decisão do Juízo
de primeiro grau que recebeu a denúncia e determinou
o prosseguimento do curso da ação penal instaurado
contra os recorridos.
4.  Considerando  que  o  Tribunal  de  Justiça,  ao
reconhecer a falta de justa causa para a ação penal, por
óbvio, não adentrou no exame dos pedidos subsidiários
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veiculados pela defesa no writ ali impetrado, tais como
a inépcia da denúncia, a nulidade do inquérito, entre
outros, é de rigor o envio dos autos para que a Corte
Estadual  proceda  à  análise  dos  demais  pedidos
formulados.
5. Recurso parcialmente provido. (REsp 962.087/PR,
Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  06/03/2012,  DJe
22/03/2012)

Desta  feita,  vê-se  que  restou  apurado  pelas  autoridades
fazendárias que o apelado não realizou o lançamento das notas fiscais de aquisição de
mercadorias nos livros contábeis, o que implica na prática do delito descrito no art. 1º,
inciso II da Lei nº 8.137/1990.

Ante  o  exposto,  dou  provimento  ao  recurso  ministerial,  para
condenar o acusado Pietro de Andrade Parente, nas penas do art. 1º, inciso II (três
vezes), c/c art. 11, ambos da Lei nº 8.137/1990 c/c o art. 69,  caput  e art. 71,  caput,
ambos do Código Penal, cujos fatos foram narrados da seguinte forma:

Na primeira fase da dosimetria, analiso as circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal:

– Culpabilidade - é reprovável, tendo em vista que o réu tinha
plena consciência da atitude ilícita que praticava;

– Antecedentes - normais;

– Conduta social – nada se apurou a esse respeito;

– Personalidade – não existe nos autos elementos suficientes à
aferição da personalidade do agente;

– Motivos – aumento de lucro, em razão dos valores retirados
da atividade comercial sem a devida contraprestação ao fisco estadual;

– Circunstâncias –  a reiteração criminosa, em diversos anos,
constitui elemento suficiente para a valoração negativa da aludida vetorial. Contudo, deixo
de fazê-la por força da aplicação do crime continuado em etapa posterior;

– Consequências – são inerentes ao tipo penal, estando ausentes
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elementos para que se possa considerar negativamente na fixação da pena;

– Comportamento  da  vítima  –   ausente  este  elemento  como
influência à prática delitiva;

A) Para a sonegação fiscal  advinda do -  ERRO NA CONTA
GRÁFICA DO ICMS (ERRO NO TRANSPORTE DE VALORES):

Com base  na  análise  acima procedida,  fixo  a  pena  base  em 2
(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ante a inexistência de atenuantes e de
agravantes, bem como, de causas de diminuição e de aumento da reprimenda, torno-a
definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e10 (dez) dias-multa.

Por força da reiteração de condutas, cujo período do fato gerador foi
de janeiro, fevereiro, maio, agosto, novembro e dezembro de 2010 (Erro na conta gráfica
do ICMS - erro no transporte de valores), há de ser aplicado os termos do art. 71 do Código
Penal. Assim sendo, considerando que a incidência do ICMS se dá mês a mês, entendo que
foram praticadas 6 (infrações), de modo que a pena deve ser acrescida de ½ (metade).
Assim, a reprimenda definitiva passa a ser de 3 (três) anos, e 15 (quinze) dias-multa, à
razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

B) Para a sonegação fiscal advinda da OMISSÃO DE SAÍDAS
DE MERCADORIAS TRIBUTÁVEIS — LEVANTAMENTO FINANCEIRO:

Com base  na  análise  acima procedida,  fixo  a  pena  base  em 2
(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ante a inexistência de atenuantes e de
agravantes, bem como, de causas de diminuição e de aumento da reprimenda, torno-a
definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por força da reiteração de condutas, cujo período do fato gerador
ocorreram em todos os meses dos anos de 2009 e 2011,  há de ser aplicado os termos do
art. 71 do Código Penal. Assim sendo, considerando que a incidência do ICMS se dá mês a
mês, entendo que foram praticadas 24 (vinte e quatro) infrações, de modo que a pena deve
ser acrescida de 2/3 (dois terços). Assim sendo, a reprimenda definitiva passa a ser de 3
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo vigente à época dos fatos.

C) Para a sonegação fiscal advinda da OMISSÃO DE SAÍDAS
DE MERCADORIAS TRIBUTÁVEIS – CONTA MERCADORIAS:

Com base  na  análise  acima procedida,  fixo  a  pena  base  em 2
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(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ante a inexistência de atenuantes e de
agravantes, bem como, de causas de diminuição e de aumento da reprimenda, torno-a
definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por força da reiteração de condutas, cujo período do fato gerador
ocorreram em todos os meses dos anos de 2010 e 2012,  há de ser aplicado os termos do
art. 71 do Código Penal. Assim sendo, considerando que a incidência do ICMS se dá mês a
mês, entendo que foram praticadas 24 (vinte e quatro) infrações, de modo que a pena deve
ser acrescida de 2/3 (dois terços). Assim sendo, a reprimenda definitiva passa a ser de 3
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo vigente à época dos fatos.

- DO CONCURSO MATERIAL:

Por fim, ante a existência de concurso material de crimes, as penas
das três condutas ilícitas, nos termos do art. 69 do Código Penal, devem ser somadas.
Assim sendo, a pena definitiva passa a ser de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
47 (quarenta e sete) dias-multa,  à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos
fatos.

A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado (art.
33, § 2º, “a” do CP).

Deixo de fazer a detração penal, nos termos do art. 387, § 2º do CPP,
haja vista que o réu não foi preso durante a instrução processual.

Em razão do quantum da reprimenda aplicada, a pena privativa de
liberdade não poderá ser substituída por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP) e, nem
poderá ser concedido o Sursis (art. 77, caput, do CP).

Transitada em julgado esta decisão, lance-se o nome do increpado
no  Rol  dos  Culpados,  remeta-se  seu  Boletim Individual  ao  Setor  de  Estatística  da
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba e expeça-se a respectiva Guia de
Recolhimento.

Suspendo, ainda, os direitos políticos do acusado, com estribo no
art. 15, III, da Constituição Federal, enquanto perdurarem os efeitos desta condenação,
devendo-se proceder às comunicações de praxe ao Tribunal Regional Eleitoral.

Ante  o  exposto, dou provimento  ao  recurso,  para  condenar
Pietro de Andrade Parente,  nas penas do art.  1º,  inciso II  (três vezes) c/c art.  11,
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ambos da Lei nº 8.137/1990, à reprimenda de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e 47 (quarenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos
fatos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Façam-se as comunicações necessárias.

É o meu voto.

Cópia desta decisão serve como ofício de notificação.

Presidi  o  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.

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 27 de
fevereiro de 2018.

João Pessoa, 5 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       Relator
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