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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  CONTINUADOS
CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA.  REDUÇÃO  OU
SUPRESSÃO  DE  TRIBUTOS  (ART.  1º,  I,  DA  LEI  N.
8.073/90).  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA. PRELIMINARES: ALEGADOS VÍCIOS NO
PROCESSO  ADMINISTRATIVO  TRIBUTÁRIO.
IRRELEVÂNCIA  PARA  A  AÇÃO  PENAL.  MÉRITO:
NEGATIVA DE OCORRÊNCIA DE CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO HÁ
VALORES DE ICMS A SEREM RECOLHIDOS POR SE
TRATAR  DE  FIRMA AMPARADA PELO  REGIME  DE
SUBSTITUIÇÃO  TRIBUTÁRIA. TESE  ISOLADA  NOS
AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA
A  CONDENAÇÃO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
INCONTESTES. DESPROVIMENTO.

–  O processo criminal não é a via adequada para o exame de
eventual desobediência ao devido processo legal,  ocorrida em
procedimento  administrativo  de  lançamento  de  crédito
tributário,  vez  que  dada  a  independência  das  instâncias,  não
contaminam a ação penal.

 – Comete crime contra a ordem tributária o agente que suprime
o pagamento de tributos,  mediante omissão de informações  e
prestação de declaração falsa à autoridade fazendária.

– No momento em que o contribuinte deixa de apresentar provas
de  que  o  imposto  foi  devidamente  recolhido  pelo  substituto
tributário,  ele  chama  para  si  a  responsabilidade  pelo
recolhimento do tributo correspondente.

 VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos



acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Carlos Henrique
Fonseca  de  Oliveira,  em face  da  sentença  das  fls.  525/541,  prolatada  por  Adilson
Fabrício Gomes Filho, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa,
nos autos da ação penal acima numerada promovida pelo Ministério Público do Estado
da Paraíba,  que julgou procedente a denúncia para lhe condenar pela prática do
crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, c/c art.
71 do CP, aplicando uma pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime inicial aberto, além de 35 (trinta e
cinco) dias-multa, a razão de 2/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 

O magistrado  a  quo,  considerando  que  estavam presentes  os
requisitos dos arts. 44 do CP, substituiu a pena privativa de liberdade em duas penas
restritivas de direito, nas modalidades a serem estabelecidas pelo juízo das execuções
penais, de acordo com as aptidões do condenado. 

Narra  a  denúncia,  que  durante  o  período  de  01/01/2007  a
30/09/2007,  o  acusado,  na  qualidade  de  sócio-administrador  da  empresa  BCR
COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  04.435.2010/0001-05,  nome
fantasia  CELLULAR  ONE,  com  domicílio  tributário  neste  município,  atualmente
cancelada no cadastro de contribuintes da Receita Estadual, suprimiu e reduziu tributo
através  da  omissão  de  informação  ou  prestação  de  declaração  falsa  às  autoridades
fazendárias, por ter declarado o valor de suas vendas tributáveis em valores inferiores às
informações  fornecidas  por  instituições  financeiras  e  administradoras  de  cartões  de
crédito  e  débito,  gerando  o  Auto  de  Infração  nº  9330008.09.00000684/2008-42,
devidamente inscrito em dívida ativa, sob o registro CDA nº 020002320120381.

Relata  a  proemial  acusatória  que  o  réu,  de  forma  ardilosa,
deixou de submeter operações tributáveis à incidência do ICMS, fato este constatado
após  realização  de  confronto  entre  o  relatório  fornecido  pelas  administradoras  de
cartão  de  crédito  e  débito  e  a  leitura  “Z”  do  contribuinte  (Extrato  de  Operações
fornecido pelo equipamento emissor de cupom fiscal do contribuinte), conforme Auto
de Infração de Estabelecimento, fls. 05, também, que a Receita do Estado da Paraíba,
apurou o montante de R$ 315.890,05 (Trezentos e quinze mil, oitocentos e noventa reais
e cinco centavos),  conforme CDA, devidamente atualizada pela  receita Estadual  em
14/10/2013, com as reduções previstas pela Lei Estadual nº 10.008/2013.

Ressalta-se ainda, que o denunciado tem contra si lavrado outros
Autos de Infração, cujos valores somam a cifra R$ 935.398,14 (Novecentos e trinta e
cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e quatorze centavos), que, acrescidos dos
valores correspondentes ao Auto de Infração objeto do presente processo somam R$
1.251.288,19 (Hum milhão, duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e oito
reais e dezenove centavos), valores estes já com a aplicação das reduções previstas pela
Lei  Estadual  nº  10.008/2013,  conforme  se  observa  do  Relatório  de  fls.  239/240  e
atualização  de  fls.  270  e  documentos  anexos,  cuja  conduta  está  sendo  apurada  em



procedimentos distintos.

Em  suas  razões  recursais,  fls.  546/561,  alega  o  apelante,
preliminarmente: a) cerceamento do direito de defesa, inexistência do devido processo
legal e ausência de procedimento fiscal válido; b) exigência, pelo Conselho de Recursos
Fiscais, de providências não previstas (ilegais) no Decreto n. 28.057/2007, durante o
processo administrativo; c) ausência de notificação válida para que o contribuinte, bem
como sócios e contador, disponibilizasse os livros de inventário e de apuração do ICMS
do exercício de 2007; d) ausência de intimação por edital, haja vista que a empresa se
encontrava “cancelada” e; e) ausência de oportunidade ao apelante de eventualmente
reconhecer os referidos débitos e assim efetuar o seu pagamento.

No mérito,  argumenta que todas  mercadorias  negociadas pelo
apelante  estão  sob o  regime de  substituição  tributária,  não  sendo assim,  ele  sujeito
passivo do recolhimento do tributo, no máximo o que poderia ocorrer seria a lavratura
de  um  AI  com  aplicação  de  uma  multa  formal  por  descumprimento  de  obrigação
acessória e não crime de sonegação fiscal.

Nas  contrarrazões  das  fls.  564/577,  o  Promotor  de  Justiça
pugnou  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e,  consequente,  manutenção  da
sentença recorrida. 

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra
do Procurador de Justiça em substituição, José Roseno Neto (fls. 603/612), opinou pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.
VOTO:

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade  da  Apelação,  dela

conheço.

Conforme  consta  dos  autos,  o  réu  foi  condenado  por  crime
contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, c/c art. 71, do CP,
acusado  de  omitir  informações  às  autoridades  fazendárias  estaduais,  em  relação  a
vendas de mercadorias, sobre as quais incidiria o ICMS.

Diz o tipo penal, em testilha:

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo,
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
(Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
(...)
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Ab initio, o apelante arguiu várias preliminares, dando conta de
que o Procedimento Administrativo Fiscal estaria eivado de vícios, o que impediria o
processamento da ação por cerceamento de defesa.

Como bem esmiuçado na sentença de 1º grau, nas contrarrazões
e no parecer ministeriais, não cabe ao juízo penal a revisão do lançamento definitivo do
crédito tributário,  em atenção à  independência  das  instâncias  administrativa,  cível  e

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9964.htm#art15


criminal.  Ademais,  eventuais  vícios  existentes  no  processo  administrativo  em  que
amparada a denúncia, não contamina o respectivo processo penal.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO  ESPECIAL,  ORDINÁRIO  OU  DE  REVISÃO  CRIMINAL.
NÃO  CABIMENTO.  CRIMES  CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA.
ALEGADA  AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO  DO  PROCEDIMENTO
FISCAL.  MATÉRIA QUE  DEVE  SER  ARGÜIDA PELA DEFESA NA
SEARA  ADMINISTRATIVA.  INDEPENDÊNCIA  DAS  INSTÂNCIAS.
CONSTITUIÇÃO  DEFINITIVA  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.
DEFLAGRAÇÃO  DA  AÇÃO  PENAL  AUTORIZADA.  1.  Ressalvada
pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser
inadequado o writ  em substituição  a  recursos especial  e  ordinário,  ou  de
revisão  criminal,  admitindo-se,  de  ofício,  a  concessão  da  ordem  ante  a
constatação  de  ilegalidade  flagrante,  abuso  de  poder  ou  teratologia.  2.  O
processo  criminal  não  é  a  via  adequada  para  a  impugnação  de  eventuais
nulidades ocorridas no procedimento administrativo de lançamento do crédito
tributário.  3.  Tendo  sido  devidamente  constituído  o  crédito  tributário  e
exaurida  a  instância  administrativa,  está  preenchida  a  condição  de
procedibilidade para a ação penal nos crimes contra a ordem tributária.  4.
Ausente  constrangimento  ilegal  e  não  havendo  qualquer  informação  que
confirme  a  quitação  integral  do  débito  tributário,  não  há  razão  para  o
trancamento  da  ação  penal.  4.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (HC
212.931/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
27/10/2015, DJe 16/11/2015)

RECURSO  ESPECIAL  -  PENAL  -  CRIME  CONTRA  A  ORDEM
TRIBUTÁRIA  –  ART.  1º  DA  LEI  Nº  8.137/90  -  NULIDADE  DO
PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  DE  LANÇAMENTO  DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - MATÉRIA QUE DEVE SER ARGUIDA PELA
DEFESA  NA  SEARA  ADMINISTRATIVA  -  INDEPENDÊNCIA  DAS
INSTÂNCIAS - REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E
DA MULTA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM - OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO - SÚMULA 211/STJ - RECURSO CONHECIDO EM PARTE
E  NELA  NÃO  PROVIDO  .  1.-  "Eventuais  vícios  no  procedimento
administrativo fiscal são irrelevantes para o processo penal em que se apura a
possível  ocorrência  de  crime  contra  a  ordem  tributária"  (EDcl  no  RHC
14459/ES, 5.ª Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 03/11/2004). 2.- Se a
matéria objeto do recurso especial  não foi  discutida na origem, apesar de
opostos  embargos  de  declaração,  incide  a  Súmula  nº  211,  desta  Corte,
obstando assim a pretensão recursal. 3.- Precedentes. 4.- Recurso conhecido
em parte e negado provimento. (REsp 1130197/PR, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 11/12/2013)

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO.  CRIME  CONTRA A
ORDEM  TRIBUTÁRIA.  SONEGAÇÃO  FISCAL.  NEGATIVA  DE
AUTORIA.  RESPONSABILIDADE  DO  APELANTE.  AUSENCIA  DE
CITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA DAS
INSTANCIAS. IMPROVIMENTO.
1. Eventual vício existente no processo administrativo em que amparada a
denúncia - ausência de citação - não contamina o respectivo processo penal.
2.  Materialidade  delitiva  comprovada  nos  autos.  Crédito  tributário
regularmente  constituído,  gozando  da  presunção  de  liquidez  e  certeza.  3.
Dolo  do  apelante  caracterizado  em sua  conduta  omissiva  para  impedir  o
resultado  lesivo  ao  erário  público.  Transferência  de  responsabilidade  não
comprovada documentalmente nos autos. Apelo improvido, à unanimidade.
(TJPE  -  APL 180248420078170001  PE  0018024-84.2007.8.17.0001,  Des.
Mauro Alencar De Barros, julg. 06/07/2011, 2ª Câmara Criminal)



DIREITO E PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, EM QUE SE BASEOU A
DENÚNCIA.  PARCELAMENTO  DO  DÉBITO  COMO  CAUSA
EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE.LITISPENDÊNCIA. FALTA DE PROVA
SUFICIENTE  PARA A CONDENAÇÃO.  NÃO  -CONCORRÊNCIA DE
UM,  DOS  DOIS  RÉUS,  NOS  FATOS  REPUTADOS  CRIMINOSOS.
Eventual  vício  existente  no  processo  administrativo  em  que  amparada  a
denúncia - no caso, na realidade, aparentemente inexistente - não contamina
o respectivo processo penal. O procedimento administrativo de apuração de
débito  tributário  não  é  condição  de  procedibilidade  relativamente  à
propositura  da  ação  penal  pelo  Ministério  Público.  A  litispendência
configura-se "... quando se repete ação, que está em curso" (c. Art. 301, § 2º,
do CPC), o que não se dá se as acusações concernem a fatos diversos.  O
pedido  de  parcelamento  do  débito  não  constitui  causa  extintiva  de
punibilidade se efetuado depois do recebimento da denúncia; a extinção da
punibilidade, aliás, só se pronuncia se 'todo o débito' já houver sido pago.
Existindo prova bastante de que ambos os réus comandaram a empresa ao
tempo das fraudes cometidas em prejuízo da Fazenda Pública, (embora, em
determinado  período,  apenas  um  deles  figurasse  como  sócio-gerente  no
contrato social), inarredável a condenação infligida em primeiro grau. (TJPR
- ACR 1134785 PR Apelação Crime – 0113478-5, Rel. Gil Trotta Telles, julg
11/04/2002, 2ª Câmara Criminal).

Assim, rejeito as preliminares apresentadas.

No mérito, o apelante alega que não haveria valores de ICMS a
serem recolhidos,  uma vez  que  todos  os  produtos  comercializados  pela  firma  eram
amparados pelo regime de substituição tributária.

Sem razão, todavia.

Do constante nos autos, percebe-se que tal versão levantada pelo
apelante não encontra respaldo nos elementos colhidos na instrução, restando isolada.
Senão Vejamos:

Consta da Denúncia, em resumo, que do exercício financeiro de
janeiro a setembro de 2007 o réu, na qualidade de sócio-adminstrador da empresa BCR
COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  04.435.2010/0001-05,  nome
fantasia CELLULAR ONE, suprimiu e reduziu tributo, omitindo informação ao fisco
estadual, ao declarar o valor de receitas tributáveis inferiores à informação fornecida por
instituição financeira e administradoras de cartão de crédito e débito, gerando o Auto de
Infração n. 9330008.09.00000684/2008-42 com sua inscrição na Dívida Ativa.

Dito isso, ao caso é inaplicável a Súmula Vinculante n. 24 do
STF:

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

Para  a  subsunção  da  conduta  no  tipo  penal  acima  descrito
necessário que haja redução ou supressão do tributo mediante omissão, visto que o mero
inadimplemento do tributo não constitui crime.

No presente caso, a conduta narrada na inicial se enquadra no
tipo  penal,  pois  o  acusado,  na  qualidade  de  administrador  pessoa  jurídica,  teria
suprimido tributo, mediante a prestação de informações falsas à Receita durante período
do ano-calendário de 2007, teria omitido receitas para evitar o pagamento do imposto



devido  de  vendas  tributáveis,  cujo  valor  apurado  totaliza  para  a  supressão  de  R$
315.890,05 (Trezentos e quinze mil, oitocentos e noventa reais e cinco centavos).

A materialidade  resta  demonstrada  a  partir  dos  documentos
anexados aos autos com a inicial acusatória, especialmente: auto de infração (fl.09); e
decisão fiscal administrativa, que julgou procedente o auto de infração (fls. 205/212).

Tais  documentos  demonstram de  maneira  clara  e  precisa  que
houve a efetiva supressão de tributo estadual (ICMS), no período citado na Denúncia,
devidos pela BCR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Em se tratando de crimes contra a ordem tributária, aplica-se a
teoria do domínio do fato: é autor do delito aquele que detém o domínio da conduta, ou
seja, o domínio final da ação, aquele que decide se o fato delituoso vai acontecer ou
não.

Restou  demonstrado  que  o  réu  era  o  responsável  único  pela
empresa, devendo cuidar para que fosse realizada a emissão de nota fiscal de toda e
qualquer mercadoria procedente de seu estabelecimento comercial, bem como que sobre
tal evento incide tributo (fato gerador).

O dolo, tem-se por configurado. 

É que o dolo do crime tributário previsto no art. 1º da Lei que
define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo é a
vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo. Trata-se de dolo genérico, não
se  exigindo do agente  especial  estado de  ânimo voltado a  um fim específico  (dolo
específico).

No caso em apreço,  está  configurado o dolo de supressão de
tributos.  Houve,  então,  vontade  livre  e  consciente  de sonegar  o tributo,  mediante  a
omissão de informações às autoridades fazendárias, considerando que a administração
da empresa competia exclusivamente ao acusado, que detinha o poder de mando sobre
todos os assuntos do estabelecimento, inclusive sobre o recolhimento dos tributos.

Ademais,  o  apelante  não  apresentou  nenhuma  prova  do
pagamento do ICMS por substituto tributário, limitando-se em defender que não deve
nada  à  Fazenda  Estadual,  uma  vez  que  os  produtos  comercializados  em  seu
estabelecimento estavam amparados pelo regime de substituição tributário.

 Todavia, o auto de infração objeto destes autos, demonstra que
infrações foram cometidas nos meses de janeiro, fevereiro e março, antes da vigência do
Decreto  nº  28.057/07,  em 01/04/2007,  o  que  comprova  a  supressão  de  tributos  no
montante de R$ 31.844,30 (Trinta e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta
centavos), quantia essa, correspondente ao ICMS calculado com base na omissão de
vendas detectada em citados períodos, conforme se vê da Planilha de Cálculos de fls.
11. 

Outrossim, como bem observado pelo magistrado: 

“(…)  a  alegação  da  defesa  de  que  sua  empresa  estaria  sob  o  regime  de
contribuição de substituição tributária durante os meses de abril a setembro
de 2007, tenho que tal não isenta o acusado da responsabilidade dos delitos



cometidos no referido período.
O decreto que incluiu a atividade da empresa de comercialização de celulares
no  regime de  substituição  tributária  entrou  em vigor  em abril  de  2007 –
Decreto 28.057/2007. Porém, tal legislação exigia algumas condições para
que a empresa pudesse ser beneficiada com tal regime de tributação.
Percebo que a empresa deveria ter apresentado livro com inventário referente
ao  mês  de  março  de  2007,  para  que  pudesse  ingressar  no  ICMS  –  ST,
segundo reza o art.  4º do referido Decreto 28.057/2007, o que apenas foi
satisfeito pela empresa em 08.08.2011. 
Desta feita, a empresa do acusado, nos meses narrados na denúncia, ainda era
afetada pelo regime de tributação normal, tendo obrigação de recolher ICMS
sobre as vendas.
Além do mais, não cuidou de provar que o tributo teria sido recolhido pelo
substituto  tributário  (na  fonte),  o  que,  certamente,  ilidiria  a  sua
responsabilização criminal pelos meses de abril a setembro de 2007.
(…)
Ora, as vendas em cartão de crédito superaram os valores correspondentes
aos informados para fins de tributação do ICMS, ensejando a supressão de
tributo.
Assim, tem-se que a supressão deu-se pela omissão de informação de vendas,
ou seja, ausência de emissão de notas fiscais (fls. 531).

No ponto,  acosto-me aos argumentos do julgador  de 1º  grau,
reputando o réu, na qualidade de único sócio-administrador da empresa Cellular One,
como responsável criminal pelos fatos narrados na exordial.

Nesse  sentido  é  uníssona  a  jurisprudência  dos  Tribunais

Regionais Federais: 

PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA.  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO.  PRELIMINAR
REJEITADA.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DEMONSTRADAS.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  PANAS-BASE.  MAJORAÇÃO.
PERSONALIDADE  DO  RÉU.  CONDUTA SOCIAL.  CONTINUIDADE
DELITIVA.  PATAMAR  DE  AUMENTO  MANTIDO.  CONCURSO
MATERIAL.  REGIME  ABERTO.  VALOR  DO  DIA-MULTA.
MANUTENÇÃO.  PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA  SUBSTITUTIVA.
DESTINAÇÃO  DE  OFÍCIO  À  UNIÃO  FEDERAL.  RECURSO  DA
DEFESA  IMPROVIDO.  RECURSO  DA  ACUSAÇÃO  PROVIDO.  1.
Rejeitada a preliminar arguida, ante a inocorrência da prescrição da pretensão
punitiva.  2.  Materialidade  e  autoria  demonstrada  em  relação  a  ambos  os
delitos. 3. O réu forjou sua retirada da sociedade, utilizando o documento
falso para eximir-se das obrigações inerentes ao negócio, dentre as quais a
responsabilidade pelo não recolhimento das contribuições previdenciárias. 4.
Comprovado que o réu era o único responsável pela gerência da sociedade
durante todo o período de não recolhimento, uma vez que a contrafação do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS  DA  ZAMPAR  ENGENHARIA  E
CONSTRUÇÃO  LTDA  retira  por  completo  sua  validade.  5.
Independentemente  da  empresa  ser  assessorada  por  um  contador,
empregado ou não, a responsabilidade por seus atos, especialmente no
que tange à quitação de tributos, é do administrador legal, pois o simples
fato de ter contratado um terceiro para cuidar dos assuntos fiscais não é
suficiente  para  eximi-lo  de  suas  obrigações. (...)  (TRF3;  ACR
200061810054141;  Relator  (a)  Juiz  Johonsom  Di  Salvo;  Órgão  julgador
Primeira Turma; DJF3 14/10/2009, p. 56; Decisão por unanimidade).

Em conclusão, tem-se que restou evidenciado pelos documentos
carreados  aos  autos  (auto  de  infração  de  estabelecimento,  CDA,  relatório  fiscal)
satisfatoriamente atestam a materialidade e a autoria delitiva. Ademais, ressalte-se que a



imputação foi feita com base em documentos e representação das autoridades fiscais
estaduais, cujos atos têm presunção de legitimidade e veracidade juris tantum. 

Nessa  esteira,  REJEITO  AS  PRELIMINARES  E  NEGO
PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

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

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala  de Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 17 de abril de 2018.

 Tércio Chaves de Moura
Juiz Convocado/Relator


