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EMENTA 
 
Crime contra ordem tributária. Sonegação fiscal de ICMS. Preliminares. Ilegitimidade passiva. 
Cerceamento de defesa no processo tributário. Inépcia da denúncia. Responsabilização objetiva. 
Prescrição em perspectiva. Preclusão. Litispendência. Não acolhimento. Prescrição da pena aplicada. 
Impossibilidade. Crédito tributário. Lançamento. Constituição definitiva. Autoria. Materialidade. 
Comprovação. Dolo genérico. Absolvição. Impossibilidade. Continuidade delitiva. Número de infrações 
cometidas. Precedentes STF e STJ. Indisponibilidade de bens. Ressarcimento ao erário. Subsídio. Verbas 
indenizatórias destinadas ao exercício do mandato de deputado estadual. Exclusão. 
 
1. As preliminares de ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa, inépcia da denúncia, 
responsabilização objetiva e prescrição da pretensão punitiva pela pena em perspectiva não podem ser 
acolhidas quando acobertadas pelo manto da preclusão. 
 
2. A ausência de comprovação de que os fatos narrados nestes autos são os mesmos tratados na Ação 
Penal n°0004503-45.2018.8.22.0002, impõe o afastamento da preliminar de litispendência. 
 
3. Se não decorrido o prazo prescricional, não há o que se falar em extinção de punibilidade pelo decurso 
da prescrição. 
 
4. Os crimes contra a ordem tributária possuem a peculiaridade de ter caracterizada a consumação 
somente após o lançamento definitivo do crédito do tributo, não ocorrendo, portanto, a prescrição 
enquanto é apurado o quantum devido, conforme disposto no art. 83 da Lei 9.430/1996 e Súmula 
vinculante nº 24 do STF. 
5. O dolo do crime tributário, previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90, apresenta-se de forma genérica, 
consistindo na simples intenção de redução ou supressão de tributos. 
 
6. Uma vez reconhecida a existência de continuidade delitiva entre os crimes praticados pelo agente, o 
critério de exasperação da pena é o número de infrações cometidas (precedentes STF e STJ). 
 
7. Excluem-se da indisponibilidade de bens, para ressarcimento ao erário, verbas indenizatórias e valores 
destinados ao exercício do mandato de deputado estadual (inteligência do art. 833, IV e V do CPC). 
 



 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os desembargadores da 2ª Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na conformidade da ata de julgamentos e das notas 
taquigráficas, em, POR UNANIMIDADE, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO 
PARCIAL À APELAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. 
 
Os desembargadores Marialva Henriques Daldegan Bueno e Valdeci Castellar Citon acompanharam o voto 
do relator. 
 
Porto Velho, 4 de dezembro de 2019. 
 
 
DESEMBARGADOR MIGUEL MONICO NETO 
RELATOR 
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RELATÓRIO 
 
José Geraldo Santos Alves Pinheiro recorre da sentença (fl. 230 mídia) prolatada pelo juiz da 1ª Vara 
Criminal da comarca de Ariquemes, que o condenou, pelo art. 1º, incs I e II, da Lei n° 8.137/90, na forma do 
art. 71 do CP, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas 
de direitos; e indisponibilidade dos bens do recorrente e da pessoa jurídica para ressarcimento ao erário no 
importe de R$ 2.525.620,68 (dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte reais e 
sessenta e oito centavos). 
 
Em suas razões (fls. 239-282vº), o apelante pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegitimidade 
passiva, da inépcia da denúncia e da impossibilidade da responsabilização objetiva. Alega litispendência, 
tendo em vista que são as mesmas partes e os mesmos fatos da Ação Penal n° 
0004503-45.2018.8.22.0002 e extinção da punibilidade pela prescrição, com afastamento da Súmula 24 do 
STF. 



 
No mérito, requer a absolvição, por falta de nexo entre a causa e o efeito, pois não é possível a sua 
responsabilização, por ser ele mero procurador da empresa Vitória Comércio Atacado Imp. E Exp. de 
Gêneros Alimentícios Ltda. Alega ausência de dolo específico, da prova diabólica e pela aplicação do 
princípio in dubio pro reo, falta de materialidade, em razão de erro no cálculo de apuração do ICMS, tendo 
em vista que os auditores-fiscais utilizaram uma margem de valor agregado de 55% na base de cálculo e 
um percentual de 17%, desconsiderando que a empresa tem como sede a cidade de Guajará-Mirim, que é 
área de livre comércio, cujo procedimento para averiguação do imposto é diferente. Diz que a empresa 
Vitória não foi regularmente notificada a apresentar a defesa precedente ao ato de cancelamento de 
inscrição estadual, nem mesmo o apelante foi notificado. 
 
Subsidiariamente, pleiteia que seja decotada a circunstância judicial de culpabilidade e das consequências, 
pois ínsitas ao delito e causam bis in idem ao configurar a causa de aumento; pede o reconhecimento de 
crime único ao período fiscalizado, uma vez que a aplicação da continuidade delitiva é genérica na inicial 
acusatória, não havendo a demonstração dos 7 crimes nem na denúncia, nem na sentença condenatória. 
 
Por fim, pugna pela revogação da indisponibilidade sobre as verbas remuneratórias, argumentando que o 
subsídio percebido em razão do mandato de deputado estadual é a sua única fonte de renda, sendo as 
demais verbas destinadas ao exercício do mandato (fls. 239-282). 
 
Contrarrazões pelo afastamento das preliminares e, no mérito, pelo não provimento do recurso (fls. 
284vº-294). 
 
O procurador de justiça manifestou-se pela rejeição das preliminares. No mérito, pelo provimento parcial 
do recurso, tão somente para excluir da penhora on line o subsídio e verbas destinadas ao exercício do 
mandato de deputado estadual, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória (fls. 297-314). 
 
É o relatório. 
 
 
VOTO 
 
DESEMBARGADOR MIGUEL MONICO NETO 
 
 
PRELIMINARes 
 
Nas suas razões de recurso, o apelante alegou preliminar de ilegitimidade passiva, inépcia da denúncia, 
litispendência e prescrição. Todavia, por meio da decisão (fls. 160-163), exarada no dia 17/4/2019, foram 
afastadas pelo juízo a quo as preliminares de ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa no processo 
tributário, inépcia da denúncia e da responsabilização objetiva e prescrição da pretensão punitiva pela 
pena em perspectiva (DJE nº 80, de 2/5/2019 - fl. 172), preliminares essas que haviam sido arguidas por 
ocasião da defesa do apelante. 
 
Da decisão supramencionada, foi interposto recurso em sentido estrito, mas, como o apelante não 
providenciou o translado completo dos autos, houve a deserção (fl. 206 e fl. 220). 
 
Assim, considerando que as preliminares supramencionadas já foram apreciadas, não merece novo 
enfrentamento, em razão de estar acobertado pelo manto da preclusão, e, nesta oportunidade, será 
analisada apenas a preliminar de litispendência e prescrição da pena em concreto. 



 
 
a) Litispendência 
 
A defesa argumenta que há litispendência, tendo em vista que são as mesmas partes e os mesmos fatos 
da Ação Penal n°0004503-45.2018.8.22.0002. Contudo, o apelante não comprovou que os fatos narrados 
nestes autos são os mesmos que foram tratados na ação penal por ele indicada. Ademais, não se trata da 
mesma pessoa jurídica, pois a ação penal indicada refere-se à empresa Rondônia Distribuidora, não 
preenchendo, assim, os requisitos do art. 337, § 2°, do CPC (uma ação é idêntica a outra quando possui as 
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido). 
 
A par dessas premissas, afasto a preliminar e submeto-a ao Colegiado. 
 
b) Prescrição 
 
Pleiteia o apelante a extinção da punibilidade pela prescrição. 
 
Considerando que já foi afastada a prescrição da pretensão punitiva pela pena em perspectiva, estando, 
portanto, preclusa a matéria, neste momento, analisarei eventual prescrição da pena em concreto. 
 
Como cediço, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, anteriormente prevista no art. 
110, §2º, do CP, a partir da edição da Lei 12.234/10, foi abolida. Entretanto, referida regra não retroage 
para atingir situações anteriores, seja porque se trata de inovação legislativa in malam partem, seja porque 
há expressa vedação constitucional de irretroatividade da lei penal mais gravosa ao réu. 
O art. 110, §1º, do CP dispõe que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado 
para a acusação ou depois de não provido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. 
 
Na hipótese, o apelante foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e, de acordo com o art. 
109, inc. IV, do CP a prescrição da reprimenda é implementada após o decurso de 8 anos. 
 
Destarte, embora os fatos descritos na denúncia tenham ocorrido em 2006 e 2007, o crédito tributário só 
foi constituído em 17/1/2017 (fls. 646 Anexo IV). 
Como cediço, a representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária 
definidos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, será encaminhada ao Ministério 
Público após proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito 
tributário correspondente (art. 83 da Lei n. 9.430/1996). 
 
Ademais, de acordo com a Súmula vinculante 24 do STF "não se tipifica crime material contra a ordem 
tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do crédito do 
tributo". Trata-se, pois, de crime material ou de resultado, que somente pode ser tido por consumado após 
o exaurimento da esfera administrativa, ou seja, após o desfecho de eventual procedimento fiscal 
instaurado para a discussão do crédito tributário (STF - RHC 61.790/PR). 
Assim, entre a constituição do crédito tributário (17/1/2017) e recebimento da denúncia, em 26/11/2018 
(fls. 146 Vol. I), não decorreu prazo superior a 8 anos. Entre o próximo marco interruptivo, consistente na 
prolação da sentença recorrível, em 1º/7/2019 (fls. 224-230 Vol II), também não decorreu prazo de 8 anos 
de prescrição, contados pela pena concreta de 3 anos e 4 meses de reclusão, nos termos do art. 117, incs. 
I e IV, c.c art. 110, § 1°, e art. 109, inc. IV, todos do CP. 
A defesa alega que não é aplicável a Súmula vinculante n° 24 do STF, devendo ser aplicado o tempo do 
crime, e não o da consumação, para calcular a prescrição. Todavia, a inocorrência da prescrição decorre 
da própria lei e, não apenas da Súmula vinculante n. 24, razão por que não merece guarida pleito para 
alterar o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. 



 
Nesse passo, não há o que se falar em extinção de punibilidade pelo decurso da prescrição, como 
pretende a defesa do apelante, porque não decorreu o prazo prescricional. 
 
Submeto ao Colegiado. 
 
 
No MÉRITO 
 
Consta da denúncia que, nos anos de 2006 e 2007, o apelante José Geraldo Santos Alves Pinheiro, 
verdadeiro administrador da empresa Vitória Comércio Atacado Importação e Exportação de Gêneros 
Alimentício Ltda., de forma livre e consciente, fraudou a Fazenda Estadual, para suprimir ou reduzir o 
pagamento de tributo estadual, ao omitir, em documentos fiscais, as operações mercantis estaduais e 
interestaduais de aquisição e venda de mercadorias e operação de ICMS, bem como notas fiscais, dando 
margem ao Auto de Infração n°20082701200003. 
 
Consta da inclusa documentação que, no dia 14/12/2007, por ocasião de fiscalização realizada pelo Fisco 
Estadual no Posto Fiscal de Vilhena, foi constatado que, no exercício da gerência e administração da 
empresa Vitória Comércio Atacado Importação e Exportação de Gêneros Alimentícios Ltda., CNPJ n° 
07.804.937/0002-40 e Inscrição Estadual n° 0000000145688-1, localizada na avenida Presidente Dutra, n° 
157, bairro Centro, no município de Guajará-Mirim, o apelante adquiriu mercadoria das empresas Indústrias 
Alimentícias LIANE Ltda. e Viti Vinícola Cereser Ltda., apesar de a empresa adquirente estar com a 
inscrição estadual cancelada, razão pela qual foi lavrado o Auto de Infração n° 20072901201089. 
 
A mesma prática foi flagrada pelo Fisco Estadual em 19/12/2007, oportunidade em que foi lavrado, no 
Posto Fiscal de Vilhena, novo Auto de Infração de n° 20072901201102, pois a empresa Vitória, mesmo 
com inscrição estadual irregular, adquiriu mercadoria, conforme Nota Fiscal n° 59236. 
 
O Processo Administrativo Tributário n° 20072901201089 foi monocraticamente julgado improcedente, 
mas a decisão foi reformada pelo Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais, que gerou o crédito 
tributário de R$ 13.520,91 (treze mil, quinhentos e vinte reais e noventa e um centavos). 
 
Da mesma forma, o Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais, no Processo Administrativo Tributário 
n° 20072901201102, embora inicialmente tenha sido julgado improcedente, em recurso de ofício, reformou 
a decisão, para julgar procedente a ação fiscal, declarando devido o crédito tributário no montante de R$ 
15.847,20 (quinze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos). Em razão do não pagamento do 
crédito, em 18/11/2016, determinou-se a inscrição do valor decorrente do PAT n°20072901201102 em 
dívida ativa. 
 
Logo após a lavratura dos autos de infração decorrentes da aquisição de produtos pela empresa com 
cadastro estadual cancelado, houve a designação de fiscalização na empresa Vitória Comércio Atacado 
Imp. e Exp. de Gêneros Alimentícios Limitada. 
 
De acordo com relatório fiscal da Designação de Fiscalização de Estabelecimento - DFE n° 
20072501210073 realizado na empresa Vitória, foi verificado que o estabelecimento não possuía os livros 
fiscais "Registros de Entradas", "Registro de Saídas" e "Apuração do ICMS" autenticados. Destaque-se que, 
mesmo intimada a apresentar os livros e notas fiscais ao Fisco Estadual, a empresa Vitória não 
apresentou os documentos fiscais. 
 
Consta da peça informativa que o apelante, enquanto à frente da administração do mencionado 
estabelecimento, deixou de efetuar o recolhimento de ICMS no período de 10/3/2006 e 31/12/2007. 



 
Assim, a partir das informações prestadas pela empresa por meio de Guia de Informação e Apuração 
Mensal do ICMS GIAM nos anos de 2006 e 2007 e os dados obtidos in loco, os auditores fiscais lavraram 
Auto de Infração de n° 20082701200003, em 7/3/2008. 
 
Após definição dos valores referentes às vendas, sem registro na escrita fiscal, realizadas pela empresa, 
apurou-se o ICMS sonegado no valor de R$ 1.523.143,52 (um milhão, quinhentos e vinte e três mil, cento e 
quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos) inscritos na dívida ativa sob o n° 20100200024561 em 
11/1/2011. 
Consoante relatório produzido pelo Núcleo de Inteligência Fiscal, todos os autos de infração resultaram na 
declaração de crédito tributário devido ao Fisco Estadual, valores que, ante o não pagamento, foram 
devidamente lançados em dívida ativa, assim ocorrendo o requisito de procedibilidade da ação penal pelo 
crime de sonegação fiscal. 
 
Assim, resultou comprovado que houve a aquisição e venda de mercadorias sem a devida escrituração, o 
que resultou em supressão de tributo em detrimento dos cofres estaduais, no valor atualizado de R$ 
2.525.620,68 (dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e oito 
centavos) [denúncia fls. 02-07 Vol I]. 
 
Pois bem. A materialidade delitiva foi demonstrada pelo Relatório de Demonstrativo de Entradas e Saídas 
de GIAM por Contribuinte da empresa Vitória, nos meses de março a dezembro de 2006, bem como de 
notas fiscais (fls. 411/415 do Anexo III), Relatório Explicativo Complementar (fls. 419/427 - Anexo III), 
cumprimento do mandado de busca e apreensão e laudos periciais (fls. 429/489 do Anexo III), Auto de 
Infração n° 20072901201089 (fls. 493/511 Anexo IV), do dia 14/12/2007, totalizando R$ 42.299,86 
(quarenta e dois mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), Auto de Infração n° 
20082701200003 (fls. 512/514 Anexo IV), referente ao período de 1º/3/2006 a 31/12/2007, totalizando R$ 
1.523.143,52 (um milhão, quinhentos e vinte e três mil, cento e quarenta e três mil reais e cinquenta e dois 
centavos), Auto de Infração n° 20072901201102 (fls. 590 Anexo IV), do dia 19/12/2007, totalizando 
64.815,04 (sessenta e quatro mil, oitocentos e quinze reais e quatro centavos), além da prova testemunhal 
e declarações do apelante. 
 
A autoria, da mesma forma, foi comprovada e recai sobre o apelante. 
O crime imputado ao apelante é o previsto no art. 1º, incs. I e II, da Lei nº 8.137/90, que assim dispõe: 
 
 
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e 
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 
I - Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 
II - Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer 
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal. 
 
 
De início, impõe-se registrar que, em 27/10/2005, Manoel Almeida dos Santos, viúvo, nascido em 
12/5/1911, (assinou a procuração com a impressão digital do polegar direito, tendo como testemunhas 
Eliana Cristina Filipin e Edes de Jesus Santana), outorgou procuração (fl. 390 - Anexo III) para o seu neto, 
ora apelante, José Geraldo Santos Alves Pinheiro, comerciante, concedendo-lhe: 
 
 
[...] amplos e gerais poderes para o fim especial de gerir e administrar todos os bens, sendo imóveis e 
móveis, negócios e interesses do Outorgante; [...] representara Outorgante perante Serviços Notariais, 



Registros de Imóveis e todos os demais Ofícios e Serventias de Justiça, perante Imobiliárias e/ou 
Administradoras de Bens, e, perante Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas 
 
 
De acordo com os autos, o apelante José Geraldo, munido da procuração supramencionada, abriu a 
empresa Vitória Comércio Atacado Importação e Exportação de Gêneros Alimentícios Limitada, em 
7/11/2005, atribuindo ao sócio Manoel Almeida dos Santos a administração da sociedade (fls.385/386 do 
Anexo III). 
 
No dia 18/10/2007, a empresa Vitória, representada pelo sócio-adiministrador Manoel Almeida dos Santos 
(assinatura a rogo), tendo como testemunhas Edes de Jesus Santana, Davi Correia Britto e Vivalda Martins 
dos Santos, constituiu como seus procuradores o apelante José Geraldo e Adriana Dias dos Santos 
Pinheiro (esposa do apelante), dando-lhes poderes de administração e gerência da pessoa jurídica, 
podendo representá-lo perante órgãos públicos e bancos, etc (fl. 395 - Anexo III). 
 
Em 12/11/2007, o apelante José Geraldo substabeleceu para Vanderci Rodrigues de Oliveira apenas os 
poderes de representação da empresa Vitória perante o Ministério da Fazenda, especialmente perante a 
Secretaria de Estado de Finanças, para efetuar declarações, pagar impostos e receber restituições (fls. 393 
- Anexo III). 
 
Já no dia 17/4/2008, o apelante substabeleceu para Roque Hudson Santos (fls. 392 do Anexo III) apenas 
os poderes de representação da empresa Vitória perante o Ministério da Fazenda, Secretaria de Estado de 
Finanças (efetuar declarações, pagar impostos e receber restituições) e Ministério do Trabalho e Emprego, 
reservando para si iguais poderes, bem como todos os demais poderes que lhe foram outorgados por 
procuração. 
 
A testemunha Gilberto Oliveira Júnior, auditor-fiscal tributário da SEFIN desde 2003, em juízo, disse que, 
em relação à sua atuação nestes autos, acessou o escritório de contabilidade da empresa em 
Guajará-Mirim, em decorrência de uma diligência da Polícia Civil, que pediu busca e apreensão e estava 
cumprindo uma ordem judicial, de modo que coube a ele apenas a indicação dos documentos importantes, 
os quais foram retirados pelos policiais e levados para uma caminhonete. Esclareceu que não teve acesso 
aos documentos mencionados, os quais foram levados pela Polícia Civil e, posteriormente, dois colegas de 
Vilhena (Renato Furlan e Álvaro Dantas de Farias) é que tomaram a frente do procedimento e fizeram a 
análise da documentação. Relatou que o seu colega, de nome Patrick Robertson de Carvalho, também 
adentrou o escritório para indicar os documentos que deveriam ser selecionados para posterior análise. 
Em relação à supressão e omissão de ICMS, afirmou que, à época, trabalhava em Ji-Paraná e a autuação 
foi feita pelos colegas de Vilhena. Disse que que não conhece o apelante José Geraldo e, por ocasião da 
busca e apreensão, o contador não fez menção a ele. Disse não saber se o apelante José Geraldo exercia a 
administração da empresa, porque não analisou documentação alguma (mídia - fls. 221 Vol. II). 
 
A testemunha Patrick Robertson de Carvalho, auditor-fiscal de tributos estaduais desde 2/3/2006, lotado 
na SEFIN, em juízo, afirmou ter atuado no caso envolvendo José Geraldo e a empresa Vitória Comércio, 
especificamente na diligência de busca e apreensão em Guajará-Mirim, sendo que o alvo era um escritório 
de contabilidade que, à época, supostamente, tinha relação com os fatos que eram averiguados. Relatou 
que, nessa diligência, realizaram a triagem documental, e que a busca foi conduzida pela Polícia Civil, pelo 
delegado André Fagundes Mendes, e o delegado que presidia o inquérito em Ariquemes era Júlio César 
Árabe. Afirmou que a diligência pelo fisco foi realizada por ele, por Gilberto e pelo seu colega Mauro 
Ganarra, que, à época, atuava na Inteligência Fiscal. Disse que a diligência consistiu, basicamente, em 
verificar se havia documentos e se eles tinham relação com os fatos. Esclareceu que os documentos 
apreendidos foram repassados para a Polícia Civil, que lavrou os termos de apreensão competente e, 
depois, pelo fisco, os colegas Renato e Álvaro, que eram especialistas em auditoria fiscal, atuaram nesses 
documentos. Afirmou que todos estavam aptos a atuar, contudo quem lavrou os autos de infração foi o 



Álvaro e o Renato. De acordo com o colega do Núcleo de Inteligência Fiscal, o mandado de busca e 
apreensão estava em poder do delegado André, lavrado pelo juízo de direito de Ariquemes, onde tramitava 
a investigação policial. Pelo que se recorda, no momento da diligência, o contador responsável pelo 
escritório não se encontrava no local (mídia - fl. 221 Vol. II). 
Corroborando, a testemunha Renato Furlan auditor-fiscal da SEFIN, lotado em Vilhena, em juízo, relatou 
que tem conhecimento dos fatos e que trabalhou nas autuações. Disse que, nesse procedimento fiscal, 
dirigiram-se para a cidade de Ariquemes porque o apelante movimentava algumas empresas do ramo de 
atacado no Estado e centralizava, efetivamente, o final das operações na empresa Rondônia Distribuidora 
de Ariquemes. Afirmou que foram a Ariquemes fazer a verificação fiscal na empresa do apelante, uma 
busca e apreensão. Esclareceu que, com a busca dos dados de registro de gestão gerencial de compras 
dele, fizeram a elucidação das outras empresas que também estavam envolvidas, entre elas, a Vitória, 
ressaltando que eram 16 empresas envolvidas, as quais eram todas constituídas em nomes de "testa de 
ferro", "laranja". Elas faziam as compras, a maioria era estabelecida em Guajará-Mirim, compravam com 
benefício e já remetiam para a Rondônia Distribuidora, que era a empresa que existia fisicamente, frisando 
que as outras não tinham compatibilidade alguma de instalação física com a movimentação, inclusive, na 
busca e apreensão da Rondônia Distribuidora de Ariquemes, acessaram os registros de compras das 
outras empresas, incluindo a Vitória também, ou seja, as compras interestaduais da Vitória estavam 
registradas como compras na Rondônia. Também esclareceu que fizeram vistoria mês a mês da 
tributação devida e, no caso específico da Vitória, a ação fiscal principal foi sobre a Rondônia Distribuidora, 
cujo proprietário é o Geraldo, o qual era o procurador da Vitória, que a administrava, pois havia procuração 
pública para ele geri-la, de modo que ele ficou como corresponsável. Afirmou que, especificamente sobre a 
autuação da Vitória, isso ocorreu porque a quase totalidade das notas de saída dela eram remetidas para a 
Rondônia de Ariquemes e grande parte delas não tiveram escrituração de saída nos livros fiscais. Afirmou 
que, apesar de ter emitido as notas fiscais, não houve a escrituração destas nos livros e não foi apurado o 
imposto em razão disso. Relatou que outra equipe compareceu à empresa Vitória, em Guajará-Mirim, 
concomitantemente ao seu comparecimento e do colega Álvaro em Ariquemes. Lá em Guajará-Mirim, 
constatou-se apenas a existência de um prédio vazio, com aproximadamente R$ 1.000,00 de mercadoria 
estocada, apesar de um movimento documental de valores bastante elevados, contudo o foco da ação 
fiscal foi todo em Ariquemes, que era onde se concentravam as informações, inclusive dessas empresas e 
da Vitória. Ressaltou que o apelante Geraldo tinha procuração pública para fazer a gestão da empresa 
Vitória e, nos registros de dados gerenciais da Rondônia Distribuidora, da qual ele é o proprietário, 
constavam as movimentações de compra da Vitória (mídia - fls. 222 Vol. II). 
 
Por seu turno, a testemunha Álvaro Dantas de Faria, auditor-fiscal da SEFIN lotado em Vilhena, em juízo, 
afirmou que conhecia Geraldo da Rondônia, o qual era sócio das empresas que fiscalizaram, mas não tem 
relação alguma de amizade, nem de inimizade com ele. Sobre a denúncia, esclareceu que se trata de uma 
ação fiscal que fizeram há bastante tempo e da qual se recorda em razão da importância. Relatou que a 
empresa principal do Geraldo era a empresa Rondônia Distribuidora, que se utilizava de várias empresas 
"laranjas" para fazer compras, as quais lhe davam benefício, porque eram localizadas em Guajará-Mirim. 
Compravam com benefício fiscal e vendiam, emitiam praticamente todas as notas para ele, para a 
Rondônia, transferiam o crédito para a Rondônia, um crédito fictício, e ela também não pagava o ICMS, ou 
seja, a Vitória, da qual o apelante Geraldo era o procurador, também não recolhia, ficava em débito com o 
ICMS. Eram empresas criadas para fazerem as operações da Rondônia Distribuidora de Ariquemes. 
Destacou que o apelante tinha mais de 10, quase 20 empresas, as quais ele abria, ficava um tempo com 
elas aberta, e quando estavam com débito, fechava e abria outra, sempre com "laranja"; mantinha a 
empresa Rondônia, que era a que existia de fato, a empresa regular, Disse que, além da empresa Vitória, 
fizeram autuações para as outras empresas, e que ele participou da Vitória e da Central, que era outra 
empresa. Não esteve na sede da Vitória em Guajará, mas outros dois colegas foram, enquanto ele e 
Renato foram para a Rondônia Distribuidora de Ariquemes, cujas abordagens ocorreram no mesmo dia. 
Em Guajará-Mirim, os colegas encontraram apenas uma porta e só tinha mil e poucos reais de estoque, 
não tinha funcionário, não tinha nada, e o volume que movimentava era bem maior, era apenas uma 
movimentação bem grande de nota fiscal (mídia - fls. 222 Vol. II). 
 



Em juízo, o apelante José Geraldo Santos Alves Pereira confirmou ter o apelido "Geraldo da Rondônia". 
Disse que possui uma renda mensal aproximada de R$ 40.000,00, mas não tem patrimônio. É bacharel em 
administração de empresas e técnico de contabilidade. Sobre os fatos narrados na denúncia, o apelante 
disse não serem verdadeiros; questionado se, nessa época, administrava a empresa Vitória Comércio 
Atacado Importação e Exportação de Gêneros Alimentício Ltda, disse que trabalhava, como fazia aqui, 
como é uma área de livre comércio, comprava, mas não vendia, porque, geralmente, as vendas de lá não 
atuavam como venda, frisando que as vendas eram diretas para a empresa em Ariquemes. Afirmou não 
saber quem era o sócio-proprietário da empresa Vitória; que possuía uma procuração pública do 
proprietário da empresa Vitória e essa procuração lhe dava poderes para vender e comprar; afirmou que 
essa procuração foi feita no cartório e dava-lhe poder para vender e comprar, o que se deu em 2006 e 
2007. Disse também não se lembrar se, além do dele, havia outra pessoa para fazer as movimentações de 
compra e venda. Disse não se lembrar quem era o sócio-proprietário da Vitória. Afirmou que a empresa 
Rondônia teve vários sócios, pois sua sogra, sua irmã e seu irmão tinham empresas lá, não se recordando 
se seu cunhado chegou a administrar alguma coisa. Após a leitura parcial da procuração feita por Manoel 
Almeida dos Santos em 27/10/2005 (fls. 390 Anexo III), confirmou ser verdade que ele (Manoel Almeida 
dos Santos) lhe outorgou poderes para gerir e administrar todos os bens, móveis, imóveis, interesses dele; 
representá-lo, inclusive em órgãos públicos federais, estaduais e municipais, autarquias e serviços 
notarias. Também confirmou ter substituído, em 2008, a pessoa de Roque Hudson dos Santos para 
representação em órgãos públicos, bem como a procuração lavrada em 18/10/2007 pela empresa Vitória 
Comércio, representada por Manoel Almeida dos Santos, conferindo poderes para ele e Adriana dos 
Santos Pinheiro administrarem, gerenciarem e praticarem todos os atos inerentes a essa empresa. 
Esclareceu que Manoel Almeida dos Santos é seu avô, já falecido. Disse não se recordar quem é Eliana 
Cristina Filipin; Roque Hudson dos Santos é seu irmão; Adriana é sua esposa. Confirmou a autenticidade 
dos documentos que lhe outorgam poderes para administrar os bens, negou ter ocorrido a supressão e 
redução de imposto nessa época, atualizado, até a época da denúncia, em R$ 2.525.620,68 (dois milhões, 
quinhentos e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e oito centavos). Disse que acredita que 
a empresa pagou os impostos devidos, pois ele só trabalhava na parte de compras, revendas ou até onde 
podia gerir, não se recordando quem cuidava dessa parte. Perguntado pelo magistrado sobre se os 
funcionários praticavam atos contrários à sua vontade, ele respondeu que acreditava que não. Disse não 
assumir ter ocorrido a sonegação fiscal narrada na denúncia e que o fisco chegou a esse montante, talvez, 
em virtude da complexidade da carga tributária em nosso país, que triplica na Amazônia Ocidental, 
principalmente em Guajará-Mirim e muitas empresas não sabem usar os benefícios, por não entenderem. 
Em seu entender, pode ter sido uma complicação do próprio auditor, que não conhece essa complexidade, 
já que alguns tributos são pagos diretamente, outros por substituição tributária (ICMS) e outros direto na 
fonte (imposto de renda). Perguntado se a inscrição estadual estava cancelada, ele esclareceu que, se a 
inscrição estadual estiver cancelada, não é possível faturar diretamente na indústria. Agora, se consegue 
faturar na indústria e acontece algum problema no sistema, eles não podem autuar em Vilhena, apenas 
cobrar a diferença. Desse modo, se faturou e chegou a Vilhena e a inscrição estava cancelada, não há 
como faturar, a mercadoria não entra em Rondônia. Disse que não se recorda quem, se o advogado ou o 
contador, que entrou com o recurso, fez a defesa. Afirmou que a inscrição estava cancelada, mas não se 
recorda o motivo, tendo em vista o tempo decorrido e sua correria. Disse que foi faturado macarrão na 
Indústria Liane Pacífico; o caminhão veio e, quando chegou a Vilhena, os auditores não poderiam autuar, 
por falta de conhecimento, ou por entendimento, ou falta de alinhamento com o sistema em Porto Velho. 
No seu entender, tinha que cobrar a diferença, que é o direito deles, mas não podiam prender o produto e 
multar. Como a empresa não recorreu, ela ficou devendo. Disse que as multas são exorbitantes e que é 
possível parcelar os impostos em até 100 vezes, que é o valor permitido; sobre a existência de livros de 
registros de saída e de autenticação de saída nessa época, disse não se recordar, pois não era de sua 
alçada, que não sabia; Esclareceu que se inteirou do caso e soube que o delegado pediu diretamente para 
o juiz e a inscrição de todas as empresas foi cancelada, como se fosse mercadoria sem procedência, o 
que não era verdade. Diante disso, toda mercadoria que chegava a Vilhena (fronteira) era apreendida e eles 
exigiam que pagassem multa, imposto e juros; que o juiz apurou que era só o imposto mesmo, oportunizou 
que recorressem; recorreram e a empresa ganhou, mas desse outro não se recorda. Disse que não se 
recorda de ter sido intimado do cancelamento da inscrição estadual da Vitória e do auto de infração. 
Esclareceu que só se sabe do cancelamento da inscrição quando se vai fazer faturamento no sistema e 



encontra-se cancelada; que, se não tem cadastro, não há como comprar, como se fosse um cadastro 
cancelado (mídia fls. 230 Vol. II). 
 
Nesse contexto, chama a atenção o Relatório Explicativo Complementar (fls. 419-427 - Anexo III), em que 
os Auditores Fiscais destacam: 
 
 
[...] formalmente figura como sócio proprietário perante a Junta Comercial Estadual o Sr. MANOEL 
ALMEIDA DOS SANTOS, um idoso de 97 anos de idade, que sequer assina o seu nome em cédula de 
identidade e que desde antes da constituição da empresa já passara procuração para JOSÉ GERALDO 
SANTOS ALVES PINHEIRO, inclusive para abrir ¿sua empresa. 
 
 
Na hipótese, em análise aos documentos constantes nos autos e do depoimento dos auditores fiscais, 
verifica-se que o apelante José Geraldo era o verdadeiro dono da empresa Vitória e não cumpriu suas 
obrigações tributárias. 
 
De fato, o auditor-fiscal da SEFIN Álvaro Dantas afirmou, em juízo, sob o crivo do contraditório, que a 
empresa principal de Geraldo era a empresa Rondônia Distribuidora, que se utilizava de várias empresas 
"laranjas" para fazer compras, as quais lhe davam benefício, porque eram localizadas em Guajará-Mirim, 
compravam com benefício fiscal e vendiam, emitiam praticamente todas as notas para ele, para a 
Rondônia, transferiam o crédito para a Rondônia, um crédito fictício, e que ela também não pagava o ICMS, 
ou seja, a Vitória também não recolhia, ficava em débito com o ICMS. 
 
Ressalte-se que o apelante confirmou a procuração feita por seu avô Manoel Almeida dos Santos, em 
27/10/2005 (fls. 390 Anexo III); também confirmou ser verdade que ele lhe outorgou poderes para gerir e 
administrar todos os bens, móveis, imóveis, interesses dele; representá-lo, inclusive em órgãos públicos 
federais, estaduais e municipais, autarquias, serviços notarias. 
 
Nesse passo, o apelante possuía poderes de representação da pessoa física e de administração da pessoa 
jurídica, era o dono, de fato, da empresa Vitória, que era usada para fraudar o fisco estadual mediante a 
realização de operações de compra e venda com a supressão e/ou redução de impostos, ao deixar de 
efetuar o recolhimento do ICMS. 
 
De acordo com o depoimento dos auditores fiscais, o apelante abria empresas para adquirir e vender 
mercadorias para a empresa Rondônia Mercantil, cujos impostos não eram pagos, o que ocasionava o 
cancelamento da inscrição estadual, e a abertura de uma nova pessoa jurídica, e que a empresa Vitória se 
encontra nessa cadeia de deliberada sonegação de ICMS. 
 
Registre-se que o apelante, em seu interrogatório, afirmou que atuava diretamente nas compras da 
empresa Vitória, que vendia para a sua empresa Rondônia Mercantil em Ariquemes e que os funcionários 
da empresa Vitória estavam submetidos às suas ordens e não o contrariavam. 
 
Assim, a despeito da negativa do apelante, seu modus operandi foi descoberto por auditores-fiscais e 
consistia em abrir empresas para adquirir e vender mercadorias para a empresa Rondônia Mercantil, cujos 
impostos não eram pagos e fazia-se o parcelamento cujas parcelas também não eram pagas até o 
cancelamento da inscrição estadual, quando, então, era aberta nova pessoa jurídica, e a empresa Vitória 
encontra-se nessa cadeia de deliberada sonegação de ICMS, como bem destacou a Procuradoria. 
 
Portanto, as provas carreadas nos autos indicam que o apelante, como dono, de fato, da empresa Vitória, 
alvo de fiscalização tributária, não cumpriu suas obrigações tributárias, resultando caracterizado o dolo de 



sua conduta. De fato, comprovou-se o dolo de suprimir/omitir o imposto de circulação de mercadorias e 
serviços (ICMS) dos produtos da empresa Rondônia Mercantil, adquiridas por meio da inscrição estadual 
da empresa Vitória. 
 
Anote-se, outrossim, que, ainda que o apelante fosse apenas o procurador da empresa Vitória - o que não é 
o caso -, o simples fato de não pertencer ao quadro societário da pessoa jurídica não inviabiliza a 
imputação do crime de sonegação fiscal, dado que o liame causal estaria estabelecido em razão de sua 
qualidade de procurador da empresa, tendo, inclusive sua participação sido suficientemente descrita na 
inicial acusatória (STJ - nº 86.309 MS). 
Impende registrar que, a despeito de o apelante ter afirmado não se recordar de ter sido intimado do 
cancelamento da inscrição estadual, é dos autos que o cancelamento ocorreu em virtude da constatação 
de irregularidades no levantamento fiscal no estabelecimento comercial e, tanto a pessoa jurídica, como o 
apelante tinham conhecimento, consoante se infere do Auto de Infração n° 20082701200003, relatório 
fiscal e oitiva, em juízo, da testemunha Renato Furlan. Como o apelante continuou adquirindo mercadoria, 
ocasionou a lavratura do Auto de Infração n°20072901201089, em 14/12/2007, no Posto Fiscal de 
Vilhena/RO (fls. 493 - Anexo IV). 
 
Por outro lado, quanto ao dolo do crime tributário previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90, sabe-se que se 
trata de dolo genérico, consistindo na vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo, sendo 
irrelevante qualquer outra finalidade almejada com a perpetração do delito. 
 
Anote-se, também, que não cabe ao juízo penal analisar eventuais erros nos cálculos do ICMS. Ademais, o 
apelante e seus advogados participaram ativamente do processo administrativo tributário, seara adequada 
para o referido questionamento. 
 
Nesse passo, foi sobejamente comprovado, mormente por meio da prova documental e testemunhal, que 
o apelante praticou o delito pelo qual foi condenado, razão por que não há que se falar em absolvição. 
 
 
DOSIMETRIA DA PENA 
 
Subsidiariamente, a defesa do apelante postula o decote da circunstância judicial da culpabilidade e 
consequências do delito, o que também não merece acolhida. 
 
Eis o que interessa da dosimetria da pena: 
 
 
A culpabilidade do agente merece grau de censura maior do que aquele próprio do tipo. Com efeito, 
trata-se de parlamentar, que ostenta a função pública de Deputado Estadual, com curso superior em 
Administração, que presta, inclusive, consultoria e assessoria em área empresarial, conforme mencionado 
em seu interrogatório; o réu é primário; poucos cimentos foram coletados que permitam aquilatar a sua 
personalidade e a conduta social; o motivo do delito consistiu no objetivo de suprimir, omitir e reduzir o 
pagamento de tributo, o que se encontra valorado no próprio tipo penal; as circunstâncias são 
desfavoráveis ao réu em virtude da quantidade de vezes em que o delito foi cometido, não obstante haja a 
impossibilidade de majoração nesta fase em face da ocorrência de bis in idem, pois tal circunstância 
caracterizou o reconhecimento da continuidade delitiva; as consequências extrapenais do crime são 
desfavoráveis, haja vista o montante que deixou de ser recolhido aos cofres públicos ter atingido a cifra de 
mais de R$ 2.525.620,68 (dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e 
oito centavos) (AgRg no REsp 1.640.455/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 
TURMA, julgado em 22/05/2018, ale de 30/05/2018); a vítima, em sendo o Poder Público, em nada 
contribuiu para o cometimento do ilícito. 



Sopesando, pois, as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e, levando em consideração 
o preceito primário da norma material incriminadora que serviu de esteio à acusação (reclusão de 2 (dois) 
a 5 (cinco) anos, e multa), fixo a PENA-BASE em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO RECLUSÃO E 10 (DEZ) 
DIAS-MULTA, no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, para cada 
crime. 
Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem sopesadas, bem como causas de diminuição e 
aumento de pena a serem analisadas. 
Estando presente a regra estatuída pelo art. 71, do Código Penal (crime continuado), diante das mesmas 
condições de tempo, lugar e maneiras de execução, aplico a pena de um só dos crimes, eis que fixadas em 
valores idênticos, aumentadas no patamar de 2/3 (dois terços), eis que são mais de 07 (sete) fatos 
delituosos (vide CDA's - fls. 156/165), passando a dosá-la DEFINITIVAMENTE em 03 (TRÊS) ANOS E 04 
(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) D1AS-MULTA, míngua de causas especiais de 
diminuição e aumento de pena a serem sopesadas. 
 
 
Como se pode verificar, na primeira fase da dosimetria da pena, em relação à culpabilidade, além do 
potencial conhecimento da ilicitude pelo apelante e exigibilidade de conduta diversa, resultou bem 
justificado na sentença que o apelante é amplo conhecedor do ramo empresarial (tanto por ter curso 
superior em Administração de Empresas e por ser empresário à época dos fatos) e de contabilidade (curso 
técnico em contabilidade), presta assessoria e consultoria para empresas, o que expressa um plus na 
conduta típica. 
 
As consequências do delito, consideradas como grau de intensidade da lesão jurídica causada, também 
resultou evidenciada nos autos, pois os prejuízos ocasionados ao Fisco, atualizado até o oferecimento da 
denúncia, em 30/5/2017, é no total de R$ 2.525.620,68 (dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, 
seiscentos e vinte reais e sessenta e oito centavos). 
 
Todavia, a despeito de o magistrado ter valorado negativamente a culpabilidade e as consequências do 
delito, tais circunstâncias não influenciaram na aplicação da pena-base, mormente porque a reprimenda 
foi fixada no mínimo legal, ou seja, 2 anos de reclusão. 
 
Desse modo, não merece reparo a primeira fase da dosimetria. 
 
Na sequência, o apelante não concorda com o reconhecimento da continuidade delitiva e requer que seja 
considerado crime único o período fiscalizado. 
Quanto à continuidade delitiva, disciplina o art. 71 do Código Penal: 
 
 
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma 
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os 
subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se 
idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. 
Colhe-se da doutrina o seguinte ensinamento: 
A pluralidade de condutas e a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie são ainda requisitos 
insuficientes para confirmar a presença da hipótese legal do crime continuado. É imprescindível que, aos 
dois elementos precedentes, se acrescente a realidade de um nexo de continuidade que pode ser aferido 
pelas condições de tempo, de lugar, de maneira de execução e de outras semelhantes. A confirmação de 
que tais condições se fizeram presentes, permite a conclusão da realidade do nexo de continuidade, ou 
dito de forma diversa, que as ações ou omissões criminosas devem ser havidas como subseqüentes da 
primeira ação ou omissão empreendida. (Alberto Silva Franco. In: Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Código 
Penal e sua interpretação - doutrina e jurisprudência, 8ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p. 397) 
g.n. 



 
 
Sabe-se que o aumento em razão da continuidade delitiva deve ser feito com base na quantidade de 
crimes praticados, consoante já decidiu o STF, no HC 83632/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julg. 
10/2/2004: ¿[...] uma vez reconhecida a existência de continuidade delitiva entre os crimes praticados pelo 
paciente, o critério de exasperação da pena é o número de infrações cometidas¿. 
 
No mesmo sentido: 
 
 
[...] 4. A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será 
determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetros este que especificará 
no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão esta Corte 
Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena 
referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, 
para 3 infrações; ¼, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais 
infrações [...] (STJ - HC 289310/SP, Rel. Min. Dantas, Ribeiro, quinta turma, julg. 4/4/2017). g.n. 
 
 
Na hipótese, a denúncia narra a reiteração das condutas praticadas pelo apelante no objetivo de suprimir, 
omitir e reduzir o pagamento do tributo, no período de 2006 e 2007, razão por que justificado está o 
reconhecimento da continuidade delitiva. 
 
No mesmo contexto, ao contrário do que afirma o apelante, as consequências não caracterizam bis in 
idem com o reconhecimento do concurso de crime continuado, inclusive, o quantum adotado pelo juiz 
sentenciante está de acordo com o entendimento jurisprudencial, que adota o quantum de 2/3 para mais 
de 7 crimes. 
Por fim, no pertinente à indisponibilidade de bens para ressarcimento ao erário, razão assiste ao apelante e 
deverá ser excluída da constrição o subsídio e verbas indenizatórias destinadas ao exercício do mandato 
de deputado estadual. Isso porque o art. 833, inc. IV, do CPC exclui da penhora os subsídios e 
remunerações. 
 
Ademais, também é necessária a liberação dos valores concernentes ao exercício do mandato de 
deputado estadual, por expressa previsão do inc. V do art. 833 do CPC. 
 
Nesse sentido: 
 
 
Art. 833. São impenhoráveis: 
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, 
as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e 
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários 
de profissional liberal, ressalvado o § 2º; 
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis 
necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; 
 
 
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para excluir da penhora o subsídio e verbas 
destinadas ao exercício do mandato de deputado estadual, por expressa previsão legal. Mantenho os 
demais termos da sentença. 



É como voto. 


