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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  TRIBUTÁRIO.
ABSOLVIÇÃO.  PRINCÍPIO  DA  BAGATELA.
ICMS.  TRIBUTO  ESTADUAL.  PATAMAR
DISPOSTO  EM  LEGISLAÇÃO  ESTADUAL.
INCIDÊNCIA  DA  INSIGNIFICÂNCIA  À
HIPÓTESE DOS AUTOS. DESPROVIMENTO.

O Decreto  nº  32.193,  de  13 de  junho  de 2011,  do
Estado da Paraíba, preconiza o valor de 10 (salários-
mínimos)  para  execuções  fiscais,  como  limite  de
alçada para ajuizamento de ação judicial de execução
pela  Procuradoria  Geral  do  Estado,  o  que  viabiliza
incidência da insignificância à hipótese dos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM DESARMONIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal (fls. 160) manejada pelo Ministério

Público em razão da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da comarca de

Cuité (fls. 152/158), que julgou improcedente a denúncia, absolveu a acusada

Marineide Gomes Nascimento Costa, com fulcro no art. 386, III, do Código de
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Processo Penal. 

Em suas razões recursais (fls. 161/169), o apelante pugna pela

reforma da sentença, tendo em vista a inaplicabilidade do princípio da bagatela,

pois, sendo o ICMS tributo de competência estadual, não incide a aplicação da

Lei nº 10.522/02, que trata exclusivamente dos créditos não quitados de órgãos

e entidades federais. Desta feita, deve ser a afastada a alegada atipicidade

material da conduta, condenando a acusada nas penas do art. 1º, I, II e V, da

Lei nº 8.137/90.

Contrarrazões, às fls. 171/172, pelo desprovimento do recurso. 

A douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  por  seu  Procurador  de

Justiça, Francisco Sagres Macedo Vieira, em parecer de fls. 178/183, opinou

pelo  provimento  do  apelo,  a  fim  de  que  seja  a  sentença  reformada,

submetendo-se  o  julgamento  das  questões  aduzidas  na  ação  penal

correspondente ao juízo primevo. 

É o relatório. 

VOTO

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de  Marineide

Gomes Nascimento Costa,  dando-a como incursa nas sanções do art.  1º,

incisos I,  II  e  V,  da Lei  nº  8.137/90,  por  ter  suprimido tributo,  deixando de

fornecer  nota  fiscal  de  mercadorias  egressas  de  seu  estabelecimento

comercial,  omitindo  informação  às  autoridades  fazendárias  e  fraudando  a

fiscalização tributária, ao suprimir operação em documento fiscal.

Segundo a inicial  acusatória,  durante o exercício  financeiro  de

2007, a Secretaria de Estado da Receita realizou auditoria fisco-contábil  na

empresa da ré, ocasião em que se constatou que a acusada, para se eximir do
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pagamento  de  tributo  devido,  deixou  de  emitir  documentos  fiscais

comprovadores  de  saídas  de  mercadorias  tributáveis,  decorrentes  de  suas

respectivas vendas. Desse modo, deixou de recolher o ICMS devido nessas

operações.

Prossegue  a  denúncia  informando  que  a  supressão  do  ICMS

atingiu  o  patamar  de  R$  2.126,65  (dois  mil,  cento  e  vinte  e  seis  reais  e

sessenta e cinco centavos).

Após instruído o feito, o juiz, julgando improcedente a denúncia,

absolveu a acusada Marineide Gomes Nascimento Costa, com fulcro no art.

386, III, do Código de Processo Penal. 

Inconformado com a decisão, o Ministério Público  pugnou pela

reforma da sentença.

Como  relatado,  a  discussão,  no  presente  apelo,  cinge-se  à

aplicação  ou  não  do  princípio  da  bagatela,  com  fundamento  da  Lei  nº

10.522/02,  que trata exclusivamente dos créditos não quitados de órgãos e

entidades federais, tendo em vista que a conduta perpetrada pela acusada, ao

suprimir tributo estadual (ICMS), gerou prejuízo aos cofres públicos estaduais

no valor de R$ 2.126,65 (dois mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e cinco

centavos.

Pois  bem.  A questão em deslinde associa-se  estreitamente  ao

princípio da intervenção mínima, segundo o qual o Direito Penal somente deve

ser aplicado quando estritamente necessário no combate a comportamentos

indesejados, mantendo-se subsidiário e fragmentário.

Nesse contexto, a doutrina trouxe o princípio da insignificância,

propondo-se  que  se  excluam  do  âmbito  de  incidência  do  Direito  Penal
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situações  em  que  a  ofensa  concretamente  perpetrada  seja  de  pouca

importância,  noutras  palavras,  incapaz  de  atingir  materialmente  e  de  modo

intolerável o bem jurídico protegido.

Entretanto, a aplicação do mencionado postulado não é irrestrita,

sendo imperiosa,  na  análise  do relevo material  da  conduta,  a  presença de

certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b)

a  ausência  de  periculosidade  social  da  ação;  (c)  o  reduzidíssimo  grau  de

reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica

provocada.

No mesmo sentido:

HABEAS  CORPUS.  IMPETRAÇÃO  SUBSTITUTIVA
DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA. FURTO TENTADO. PAR DE CHINELOS (R$
20,00).  REINCIDÊNCIA.  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  APLICABILIDADE.  FLAGRANTE
ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE
OFÍCIO.
[...]  2.  Consoante  entendimento  jurisprudencial,  o
"princípio da insignificância – que deve ser analisado
em conexão com os postulados da fragmentaridade e
da intervenção mínima do Estado em matéria penal –
tem  o  sentido  de  excluir  ou  de  afastar  a  própria
tipicidade  penal,  examinada  na  perspectiva  de  seu
caráter  material.  (…)  Tal  postulado  –  que  considera
necessária, na aferição do relevo material da tipicidade
penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a
mínima  ofensividade  da  conduta  do  agente,  (b)  a
nenhuma  periculosidade  social  da  ação,  (c)  o
reduzidíssimo  grau  de  reprovabilidade  do
comportamento  e  (d)  a  inexpressividade  da  lesão
jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de
formulação  teórica,  no  reconhecimento  de  que  o
caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe,
em função dos próprios objetivos por ele visados,  a
intervenção mínima do Poder Público ." (HC nº 84.412-
0/SP, STF, Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004) [...]
4. Habeas corpus não conhecido. Concedida a ordem,
de ofício, aplicado o princípio da insignificância, para
trancar a ação penal, por atipicidade da conduta. (HC

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 0001084-30.2012.815.0161

360.863/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe
01/08/2016, grifei.)

No caso, colhe-se da peça acusatória que, ao tempo dos fatos, a

recorrida,  administradora da empresa “Marineide Gomes Nascimento Costa,

deixara de omitir documentos fiscais comprovadores de saídas de mercadorias

tributáveis,  decorrentes de suas respectivas vendas.  Desta feita,  a acusada

deixou  de  recolher  o  ICMS  devido  nessas  operações  no  importe  de  R$

2.126,65 (dois mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos).

A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  consolidou-se

pela aplicação do princípio  da insignificância aos crimes tributários  federais

cujo  débito  não exceda R$ 10.000,00 (dez mil  reais),  com sustentáculo  no

disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002.

No  entanto,  a  aplicação  desse  princípio  aos  tributos  de

competência estadual encontra-se subordinada à existência de norma do ente

competente  no  mesmo  sentido,  porquanto  a  liberalidade  da  União  não  se

estende aos demais entes federados.

Nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART.  2º, I,
DA LEI  N.  8.137/90,  C/C  O  ART.  71  DO  CÓDIGO
PENAL,  POR  25   VEZES).   PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA  (ATIPICIDADE  MATERIAL).
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA
(INAPLICABILIDADE).  ICMS  (TRIBUTO  DE
COMPETÊNCIA ESTADUAL).  PATAMAR DISPOSTO
NO  ART.  20  DA  LEI  N.  10.522/02  (EMPREGO
APENAS  AOS  TRIBUTOS  DE  COMPETÊNCIA  DA
UNIÃO).  1.   Esta   Corte   Superior  de  Justiça
consolidou-se  pela  aplicação  do  princípio   da
insignificância   aos  crimes  tributários  federais  cujo
débito  não exceda R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
sustentáculo  no  disposto  no  art.  20  da  Lei  n.
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10.522/2002  (precedentes).  2.   A   aplicação   da
bagatela   aos  tributos  de  competência  estadual
encontra-se  subordinada à  existência  de  norma
do ente competente no mesmo  sentido, porquanto
a liberalidade da União não se estende aos demais
entes federados (precedentes). 3. Caso  em  que  o
agravante   foi   condenado   por   eximir-se   ao
recolhimento da importância de R$ 5.300,00 a título de
Imposto  sobre  Circulação   de   Mercadorias   e
Serviços   (ICMS),  de  competência  dos  Estados
(Constituição da República, art.  155,  II).  4.   A Lei n.
12.643/2003,  do  Estado  de  Santa  Catarina,  que
preconiza  o   valor   mínimo  de  R$  5.000,00  para
execuções  fiscais  inviabiliza  a  incidência  da
insignificância à hipótese. 5. Agravo regimental a que
se nega provimento.  (AgInt  no HC 331.387/SC,  Rel.
Ministro  ANTONIO  SALDANHA  PALHEIRO,  SEXTA
TURMA,  julgado  em  14/02/2017,  DJe  21/02/2017)
(grifo nosso)

In  casu,  apesar  de  a  magistrada  a  quo  ter  fundamentado  a

decisão absolutória com base no entendimento jurisprudencial do STJ aplicável

aos  tributos  federais,  o  Decreto  nº  32.193,  de  13  de  junho  de  2011,  do

Estado  da  Paraíba, preconiza  o  valor  de  10  (salários-mínimos)  para

execuções fiscais, como limite de alçada para ajuizamento de ação judicial de

execução pela Procuradoria Geral do Estado.

Como  visto,  a  recorrida  foi  condenada  por  se  eximir  ao

recolhimento da importância de R$ 2.126,65 (dois mil, cento e vinte e seis reais

e  sessenta  e  cinco  centavos)  a  título  de  Imposto  sobre  Circulação  de

Mercadorias e Serviços  (ICMS), de competência dos Estados (Constituição da

República, art. 155, II).

Desta feita, o decreto estadual viabiliza a incidência do princípio

da insignificância à hipótese.

Forte  em  tais  razões,  nego  provimento  ao  recurso,  para  manter  a

sentença absolutória com base no decreto mencionado. 

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes

Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR
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