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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0001104-51.2017.815.2002 – 7ª Vara Criminal da
Comarca da Capital
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Marcos Cley do Santos
ADVOGADO: Maria José Marques de Souza
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  A
ORDEM  TRIBUTÁRIA.  SONEGAÇÃO  FISCAL.
ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90. CONDENAÇÃO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INCONTESTÁVEIS.  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
APLICAÇÃO.  VALOR  QUE  ULTRAPASSA  O
PATAMAR  ESTABELECIDO  NA  LEGISLAÇÃO
ESTADUAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Comete crime contra a ordem tributária o agente
que omite informações ou presta declaração falsa às
autoridades fazendárias, nos termos do art. 1º, II da
Lei nº 8.137/90.

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

3. “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).”
(AgInt no HC 331.387/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 14/02/2017, DJe 21/02/2017) 

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  negar  provimento ao  recurso,  em
desarmonia com o parecer.
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RELATÓRIO

Perante  a  7ª  Vara  Criminal  da  Comarca da Capital,  Marcos
Cley dos Santos, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções
do art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71, caput, do CP, em razão dos fatos a
seguir narrados:

“Depreende-se dos autos que o denunciado, acima qualificado,
utilizando-se  da  qualidade  de  administrador  da  empresa  MARCOS  CLEY DOS
SANTOS  000032744111,  inscrita  no  CNPJ  só  o  nº  11.957.025/0001-02,  com
domicílio tributário situado na Rua Luiz da Franca Pereira, nº 10, Alto do Mateus,
João Pessoa/PB,  nos anos de 2011 a 2015,  suprimiu  e  reduziu tributo mediante
fraude à fiscalização tributária, mediante a conduta de omissão de operação de saídas
de mercadorias  tributáveis  em documento ou livro exigido pela  lei  fiscal,  o  que
gerou Auto de Infração, cujo débito foi inscrito em dívida ativa sob o registro de
CDA nº 020003020162808 (fls. sem numeração).

Infere-se dos autos que durante todos os meses dos anos de
2011,  2012,  2013,  2014;  e  período  de  01/01/2015  a  31/07/2015,  o  denunciado
adquiriu mercadorias com recursos advindos de omissões de saídas pretéritas sem o
pagamento do imposto devido,  o que foi  constatado pela falta  de lançamento de
notas  fiscais  nos  livros  próprios,  o  que  consubstancia  supressão  e  redução  de
imposto mediante fraude à fiscalização tributária, omitindo operação em documento
ou livro exigido pela lei fiscal.

Tal  conduta  gerou  o  Auto  de  Infração  nº
93300008.09.00000211/2016-55,  inscrito  em  dívida  ativa  em  08/08/2016,  sob  o
registro CDA nº020003020162808, no valor original de R$ 82.642,81 (oitenta e dois
mil, seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos).

Dessa forma, restou evidenciado que as vantagens obtidas pela
empresa MARCOS CLEY DOS SANTOS 00003274411 beneficiaram diretamente o
denunciado, que à época dos fatos que originaram o Auto de Infração, exercia a sua
administração  de  forma  isolada,  conforme  bem  comprovam  os  documentos
fornecidos pela Junta Comercial do Estado da Paraíba, tendo ciência e controle das
transações  e  negócios  realizados,  bem  como  responsabilidade  pela  apuração  e
recolhimento do ICMS devido.

Importante informar a este juízo que, antes do oferecimento
desta  peça,  este  Órgão  Ministerial  localizou  o  denunciado,  e  lhe  oportunizou  a
possibilidade do pagamento ou parcelamento do débito tributário, com o objetivo de
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extinção ou suspensão da punibilidade, na forma prevista nas Leis nº 10.684/2003 e
12.382/2011, porém, não obteve êxito.” (fls. 02/03)

Ultimado  o  sumário  de  culpa,  o  Magistrado  sentenciante
julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o réu Marcos Cley dos
Santos, na sanção prevista no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71, caput,
do CP,  aplicando a pena da seguinte maneira:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em
02 (dois) anos de reclusão. Concorrendo a circunstância atenuante prevista no art.
65, III, “d”, do Código Penal, qual seja, a confissão espontânea, deixou de atenuá-la
em observância à Súmula 231 do STJ. Não concorreram agravantes. Na terceira fase,
não se encontraram presentes causas de diminuição ou aumento da pena.

Por força da continuidade delitiva, utilizou a pena de qualquer
dos crimes por serem idênticos e, diante da existência de 19 (dezenove) crimes de
sonegação, acrescentou 2/3 (dois terços) à pena anteriormente dosada, ficando o réu
definitivamente condenado a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

O cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá
ser no regime aberto. 

Em razão do preenchimento dos requisitos do art. 44, § 2º, 2ª
parte,  do  CP,  substituiu  a  pena  privativa  de  liberdade  por  restritiva  de  direitos,
consistente  em  prestação  pecuniária  no  valor  de  03  (três)  salários  mínimos  e
prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas.

Inconformado,  o  acusado  interpôs  apelação  (fl.  86),  cujas
razões  se  encontram às  fls.  96/104,  pleiteando  pela  reforma  da  sentença,  sob  o
fundamento  de  que  é  notória  a  deficiência  probatória  e,  alternativamente,  para
reconhecer a aplicação do princípio da insignificância em relação ao valor devido a
título de tributo, sob o fundamento de que a quantia devida é de R$ 7.950,90 (sete
mil,  novecentos  e  cinquenta  reais  e  noventa  centavos),  o  qual  seria  inferior  aos
patamares  fixados  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  pelo  Supremo  Tribunal
Federal, para fins de aplicação do mencionado princípio.

Em  contrarrazões,  a  representante  do  Ministério  Público
pugnou pelo improvimento do apelo, com a manutenção da sentença em todos os
seus termos (fls. 107/113).

Com vista dos autos, o Procurador de Justiça Álvaro Gadelha
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Campos opinou, em parecer, pelo provimento do recurso (fls. 115/119),  

É o relatório.

VOTO

Narra  a  peça  acusatória  que  o  denunciado,  utilizando-se  da
qualidade  de  administrador  da  empresa  MARCOS  CLEY  DOS  SANTOS
000032744111, nos anos de 2011 a 2015, suprimiu e reduziu tributo mediante fraude
à fiscalização tributária, mediante a conduta de omissão de operação de saídas de
mercadorias tributáveis em documento ou livro exigido pela lei fiscal, o que gerou
Auto de Infração, cujo débito foi inscrito em dívida ativa.

Ao apreciar o feito, o juiz de 1º grau julgou a denúncia, em
parte, procedente, por entender que o acusado só deveria ser responsabilizado pela
sonegação fiscal referente ao ano de 2014 e do período de janeiro a julho de 2015.

O acusado, ao ser interrogado em juízo, admitiu que abriu sua
empresa pelo Sebrae, a qual teria sido enquadrada como MEI – Microempreendedor
individual, o que lhe daria a oportunidade de comprar R$ 5.000, 00 (cinco mil reais)
em produtos por mês e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por ano, sem que fosse
necessário declarar nada à receita.

Declarou, ainda, que, no ano de 2015, recebeu uma notificação
de que teria sido desenquadrado do MEI – Microempreendedor individual, de modo
que foi falar com o contador, que fez o processo e, após isso, resolveu encerrar as
atividades  empresariais  em razão dos  custos suportados serem muito altos e não
tinha rendimento.  (mídia, fl. 52).

A testemunha  da  defesa  Jadir  Cruz  de  Lima,  declarou,  em
juízo, que, quando foi à gerência da Receita, falou com Silas, auditor responsável
pela  autuação  da  empresa,  tendo  informado  que  houve  uma  falha  em relação  à
empresa, uma vez ela seria empresa do MEI, e não empresa normal como constou da
autuação. No entanto, quando a empresa saiu do MEI, aí sim precisaria tributar as
mercadorias, pois passava a ser enquadrada no Simples Nacional. (mídia, fl. 52)

Ao sentenciar o feito, o juiz de 1º grau destacou se seguinte:

“Ficou demonstrado que o réu foi enquadrado como
MEI  (Microempreendedor  Individual)  em
18/05/2010, sendo desenquadrado automaticamente
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em  01/01/2014.  Logo,  o  Auto  de  Infração  não
observou  que  o  período  compreendido  entre  os
meses de janeiro de 2011a dezembro de 2013, ainda
estava  enquadrado  como  MEI, só  devendo  ser
responsabilizado pela sonegação fiscal em todos
os meses de 2014, bem como nos meses de janeiro
a julho de 2015.” (fl. 80)

Da leitura dos autos, vê-se que restou demonstrado pela defesa
que  a  empresa  iniciou  suas  atividades  em  18/05/2010,  sendo-lhe  certificada  a
condição de Microempreendedor Individual (fl. 47). 

Por outro lado, de acordo com a certidão de Baixa de Inscrição
no  CPNJ,  consta  que  a  data  de  baixa  se  deu  em  12/08/2015  e  que  o  nome
empresarial era Marcos Cley dos Santos – ME, do qual é possível inferir que teria
passado a ser uma microempresa (fl. 48).

Diante  de  tais  considerações,  deve-se  partir  para  uma busca
conceitual do que seria microempresa e microempreendedor Individual. Desta feita,
ao consultar o site do SEBRAE foi possível observar o seguinte:

“A microempresa  será  a  sociedade  empresária,  a
sociedade  simples,  a  empresa  individual  de
responsabilidade  limitada  e  o  empresário,
devidamente  registrados  nos  órgãos  competentes,
que aufira em cada ano calendário, a receita bruta
igual ou inferior a R$ 360.000,00.

(...)

A Lei  Geral  também criou  o  microempreendedor
individual,  que  é  pessoa  que  trabalha  por  conta
própria  e  se  legaliza  como  pequeno  empresário
optante  pelo  Simples  Nacional,  com receita  bruta
anual de até R$ 60.000,00. O microempreendedor
pode possuir um único empregado e não pode ser
sócio  ou  titular  de  outra  empresa.”
(<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artig
os/entenda-as-diferencas-entre-microempresa-
pequena-empresa-e-
mei,03f5438af1c92410VgnVCM100000b272010aR

Apelação Criminal nº 0001104-51.2017.815.2002                                                     CMBF - Relator                                       5

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-as-diferencas-entre-microempresa-pequena-empresa-e-mei,03f5438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-as-diferencas-entre-microempresa-pequena-empresa-e-mei,03f5438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-as-diferencas-entre-microempresa-pequena-empresa-e-mei,03f5438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD


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

CRD, acessado em 23/01/2018, às 17h49min)

Como  é  cediço,  o  microempreendedor  individual  pode  sair
dessa categoria por faturamento ou por opção e assim migrar para microempresa. 

Compulsando-se o caderno processal, especificamente, o auto
de infração de estabelecimento (fl. 11), vislumbra-se que a base de cálculo do ICMS
inerente ao período de 01/01/2013 a 31/12/2013 foi de R$ 60.191,99 (sessenta mil,
cento e noventa e um reais e noventa e nove centavos) e, por conseguinte, a receita
bruta anual ultrapassaria os limites impostos ao microempreendedor, de modo que a
partir de 01/01/2014 automaticamente foi desenquadrado, passando a ser incluído,
portanto, como microempresário.

Dessa forma, após 01/01/2014, o acusado passou a ter o dever
de escriturar os documentos fiscais de entrada de mercadorias/ produtos adquiridos a
qualquer título pela sua empresa, para que houvesse a efetiva comprovação de que a
operação teria sido realizada mediante o pagamento de recursos financeiros lícitos,
declarados e contabilizados, o que não foi feito.

Assim, em relação à autoria não há dúvidas de que o acusado
era o administrador da empresa e 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. Acrescento, por oportuno, que tal comprovação se destaca nas provas
documentais e depoimento prestado, em juízo, pela testemunha de defesa Jadir Cruz
de Lima.

A  materialidade  do  delito  encontra-se  devidamente
documentada nos autos do Procedimento Investigatório do Ministério Público, no
qual é possível destacar o Auto de Infração nº 9330008.09.00000211/2016-55 e a
inscrição do débito fiscal, em dívida, ativa sob o nº 020003020162808 (fl.15).

Ademais,  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:

56082055  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I E
II, LEI Nº 8.137/90. ICMS. MATERIALIDADE E
AUTORIA  SUFICIENTEMENTE
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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 CRIME ÚNICO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1.  A  supressão  de  ICMS  devido  aos  cofres
públicos,  traduzida  em  omitir  informação  o
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. 3. “a terceira seção desta eg. Corte superior
firmou  orientação,  no  julgamento  do  Recurso
Especial  representativo  da  controvérsia  n.
1.112.748/to,  de  minha  relatoria,  que,  nos  crimes
contra  a  ordem  tributária,  o  princípio  da
insignificância  somente  afasta  a  tipicidade  da
conduta  se  o  valor  dos  tributos  iludidos  não
ultrapassar a quantia de dez mil reais, estabelecida
no art. 20 da Lei n. 10.522/02. VI. Tal entendimento,
contudo,  tem  aplicação  somente  aos  tributos  da
competência da união. Para ser estendido ao âmbito
estadual,  necessária seria a existência de Lei local
no mesmo sentido, o que não restou demonstrado na
impetração.  VII.  Assim,  incabível  a  aplicação  do
princípio da insignificância ao caso em exame, uma
vez que o paciente deixou de recolher ICMS, tributo
da competência estadual, conforme o art. 155, II, da
Constituição Federal. Habeas corpus não conhecido.
” (stj,  HC 307.791/sp, julgado em 05/03/2015). 4.
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Não  há  que  se  falar  em  crime  único,  mas  em
continuidade  delitiva,  se  a  conduta  criminosa  do
agente, consistente na infração ao artigo 1º da Lei nº
8.137/  90,  refere-se  ao  não  pagamento  do  ICMS,
imposto cujo fato gerador e obrigação de pagamento
ocorrem com periodicidade mensal e a conduta foi
repetida  ao  longo  de  doze  meses,  caracterizando
doze infrações cometidas em condições semelhantes
de tempo, lugar e modo de execução. 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

A defesa alega, ainda, que deveria ser aplicado o princípio da
insignificância, tendo suscitado que o réu, supostamente, teria deixado de recolher
imposto oriundo de venda de mercadorias,  que teria alçado a importância de R$
7.950,90 (sete mil, novecentos e cinquenta reais e noventa centavos).

Sustenta,  portanto,  em  relação  ao  mencionado  valor,  seria
cabível  a  aplicação do princípio  da  insignificância,  até  porque  seria  inferior  aos
patamares  fixados  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  pelo  Supremo  Tribunal
Federal, para fins de aplicação do mencionado princípio. 

Nas considerações recursais,  suscitou que,  de acordo com o
art. 20 da Lei nº 10.522/2002, não deve ser penalizado quem não fez o recolhimento
de tributos  cujo montante não ultrapasse R$ 10.000,00 (dez mil  reais).  E,  ainda,
mencionou que “as Portarias 75/2012 e 130/2012 ambos do Ministério da Fazenda,
trouxeram alterações a Lei 10.522/2002, elastecendo para R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) o valor pecuniário de relevância para acionar a máquina judiciária na execução
fiscal, bem como na persecução penal a sonegação de valor tributário.” (fl. 98)

Um primeiro aspecto a ser observado é que, para a incidência
do princípio da insignificância nos delitos tributários, a jurisprudência, indica que
deverá  ser  adotado  o  valor  do  tributo  originário,  sem  a  incidência  de  multas,
penalidades ou correção,  o que foi  devidamente observado pelo juiz de primeiro
grau.

No entanto, o valor trazido na Lei nº 10.522/02, qual seja, R$
10.000,00 (dez mil reais) ou R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de acordo com a Portaria
75/2012 do Ministério da Fazenda, não se aplicam à esfera estadual, uma vez que se
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estende a tributos que sejam da competência da União, o que não é a hipótese em
deslinde, pois o tributo em discussão é o ICMS, que é de competência estadual.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:

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.  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) - Destaquei
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PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.  CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA.  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.  TRANCAMENTO  DA
AÇÃO  PENAL.  ALEGADA  CARÊNCIA  DE
JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA.  REPASSE  OBRIGATÓRIO DOS
VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE ICMS
AO FISCO,  OS QUAIS  SÃO ARCADOS PELO
CONSUMIDOR  FINAL.  TIPIFICAÇÃO  PELA
OMISSÃO  DE  RECOLHIMENTO  AO  FISCO.
DOLO GENÉRICO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1.
Esta  Corte  e  o  Supremo  Tribunal  Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas  corpus  substitutivo  do  recurso  legalmente
previsto  para  a  hipótese,  impondo-se  o  não
conhecimento  da  impetração,  salvo  quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado. 2. "A jurisprudência deste
Superior  Tribunal  de  Justiça  preceitua  que  a
aplicação  do  princípio  da  insignificância  aos
crimes sobre débitos tributários federais que não
excedam R$ 10.000,00 (dez mil reais), com esteio
no disposto no artigo 20 da Lei n. 10.522/2002,
não  se  estende  a  tributos  que  não  sejam  da
competência  da  União,  devendo ser aplicada  a
legislação do ente competente para legislar sobre
o  tributo  em  análise"  (AgRg  no  AREsp
753.887/SC,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA
DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  DJe
3/11/2015). 3.  No  caso,  o  montante  sonegado,
acrescido de multas e juros, ao tempo da denúncia,
alcançava  mais  de  8  mil  reais,  afastada,  assim,  a
insignificância  da  conduta.  4.  Nos  termos  do
entendimento  consolidado  desta  Corte,  o
trancamento  da  ação  penal  por  meio  do  habeas
corpus é medida excepcional, que somente deve ser
adotada quando houver inequívoca comprovação da
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atipicidade da conduta,  da incidência de  causa de
extinção da punibilidade ou da ausência de indícios
de  autoria  ou  de  prova  sobre  a  materialidade  do
delito,  o que não se infere na hipótese dos autos.
Precedentes.  5.  O  reconhecimento  da  inexistência
de justa causa para o exercício da ação penal, dada a
suposta  ausência  de  elementos  de  informação  a
demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas,
exige profundo exame do contexto probatórios dos
autos,  o  que  é  inviável  na  via  estreita  do  writ.
Precedentes.  6.  Writ  não  conhecido.  (HC
388.340/SC,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,
QUINTA TURMA,  julgado  em  19/09/2017,  DJe
27/09/2017) - Negritei

Há que se observar que o Estado da Paraíba possui legislação
própria em que fixa patamar mínimo para aplicação do princípio da insignificância
em relação a débito tributário de sua competência. 

Nesse  sentido,  não  constitui  demasia  reproduzir  as
considerações  do magistrado sentenciante. Vejamos:

“No âmbito estadual, existe a lei nº 9.170/2010 e o
Decreto  nº  32.553/2011  que  autorizam  a
Procuradoria-Geral  do  Estado  a  requerer  a
desistência  de  cobranças  judiciais  que  tenham
valores  mínimos  –  inferior  ou  igual  a  5  (cinco)
salários  mínimos,  avaliando  a  conveniência  de
ajuizar,  ou, ainda, de fazer cessar as mencionadas
cobranças.

(…)

Logo,  como  o  valor  do  imposto  indevidamente
suprimido,  sem  a  incidência  da  multa  e  demais
penalidades é de R$ 7.950,90 (sete mil, novecentos
e cinquenta reais e noventa centavos) (fl. 11), valor
superior  ao  disciplinado  na  lei  estadual,  que
estabelece limites para a via executória, impossível
o reconhecimento da causa supralegal de exclusão
da tipicidade.” (fls. 81/82)
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Assim, ante a existência de lei estadual que preconiza o valor
mínimo inferior ou igual a 5 (cinco) salários mínimos para execuções fiscais, resta
inviabilizada a incidência da insignificância à hipótese.

Ante o exposto,  nego provimento ao recurso apelatório para
manter a sentença em todos os seus termos.

É como 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
Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o
Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos),  revisor,  e  Arnóbio  Alves
Teodósio.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Francisco Sagres Macedo Vieira, 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,
aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 28 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       Relator

Apelação Criminal nº 0001104-51.2017.815.2002                                                     CMBF - Relator                                       12


