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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0012011-15.2011.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes PERSIO 
BUENO DE CAMARGO PEREIRA e HELIO BUENO DE CAMARGO PEREIRA 
FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao 
apelo interposto, somente para reduzir a pena privativa de liberdade dos réus Persio 
Bueno de Camargo Pereira e Helio Bueno de Camargo Pereira Filho para 03 anos, 
01 mês e 10 dias de reclusão, e corrigir, de ofício, erro material constante no 
dispositivo da sentença, conforme acima assinalado, mantendo-a, no mais, por seus 
próprios fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
CARDOSO PERPÉTUO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E 
MOREIRA DA SILVA.

São Paulo, 18 de outubro de 2018.

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0012011-15.2011.8.26.0604

Apelantes: Persio Bueno de Camargo Pereira e Helio Bueno de Camargo 
Pereira Filho 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sumaré

Voto nº 8106

APELAÇÃO CRIMINAL  CRIME CONTRA A ORDEM 
TRIBUTÁRIA (ARTIGO 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 
8.137/90)  ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE 
PROVAS  IMPOSSIBILIDADE  Materialidade e autoria, 
bem como o dolo dos réus, bem demonstrados. 
Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, 
somente para reduzir a pena privativa de liberdade de 
ambos os réus, corrigindo, de ofício, erro material 
constante no dispositivo da sentença, relativo ao regime 
inicial de cumprimento de pena.

Vistos. 

Persio Bueno de Camargo Pereira e Helio 

Bueno de Camargo Pereira Filho interpuseram recurso de Apelação em 

face da r. sentença datada de 01.08.2017, proferida pelo MMº. Juiz de 

Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sumaré, que os condenou à 

pena de 04 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 dias-

multa, no valor unitário mínimo, e substituiu a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de 

serviços à comunidade, por igual prazo, e prestação pecuniária, no valor 
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correspondente a 10 salários mínimos, por incursos no artigo 1º, inciso 

IV, da Lei nº 8.137/90, na forma do artigo 71 do Código Penal (fls. 

459/462). 

Em suas razões, a Defesa requereu, em 

preliminar, o reconhecimento da inépcia da denúncia e o 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade 

retroativa. No mérito, pleiteou a absolvição, alegando, em síntese, 

insuficiência probatória (fls. 510/520). 

Já o Ministério Público, nas suas 

contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 527/531). 

Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de 

Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 533/537). 

É o relatório.

Inicialmente, anoto que não comporta 

acolhimento a preliminar de inépcia da denúncia, pois, da simples 

leitura da inicial, extrai-se que ela preenche todos os requisitos do artigo 

41 do Código de Processo Penal, inclusive indicando o tempo, lugar e 

modo de execução do crime, tanto assim que foi possível aos acusados 

tomar ciência da imputação que lhes pesava, defendendo-se 

amplamente.

Nesse sentido: “É incabível falar em denúncia 

inepta, quando esta é oferecida em obediência aos ditames do artigo 41 do CPP, 

revelando a razão da imputação e dando ao agente condição de exercer a ampla 

defesa” (TJSP. HC 413.806-3/6. 3ª Câm. Crim. Rel. Walter de Almeida Guilherme, 

Julgj. 01.04.2003. RT 816/561).
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Ademais, para o oferecimento da denúncia 

basta a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, o que 

se verificou no caso dos autos, em que a inicial veio acompanhada do 

Auto de Infração e Imposição de Multa. 

Da mesma forma, a preliminar de 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva também não pode 

ser acolhida, uma vez que não decorreu o prazo prescricional necessário 

para ensejar a extinção de punibilidade dos réus.

Com efeito, tendo os ora apelantes sido 

condenados à pena privativa de liberdade de 03 anos de reclusão  já 

desconsiderado o aumento de 1/3 pela continuidade delitiva , o prazo 

prescricional é de 08 anos, consoante o artigo 109, inciso IV, 

examinado à luz do artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Por sua vez, com relação ao réu Helio, por ser 

maior de 70 anos na data da sentença (01.08.2017), uma vez que 

nascido em 17.04.1941 (fls. 1176), reduz-se de metade o prazo 

prescricional, passando, então, para 04 anos, nos termos do artigo 115, 

segunda parte, do Código Penal.

Assim, considerando que entre a data dos 

fatos, em 27.09.2010 (fls. 121), uma vez que em crimes contra a ordem 

tributária somente ocorre a consumação com o lançamento definitivo do 

tributo devido, conforme Súmula Vinculante 24 do STF, e o 

recebimento da denúncia, em 06.06.2014 (fls. 139); entre o recebimento 

da denúncia e a data da publicação da sentença, em 02.08.2017 (fls. 

475); e entre a data de publicação da sentença, última causa interruptiva 

da prescrição (artigo 117, IV, do Código Penal), e a do presente 
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julgamento não se passaram mais de 08 anos, tampouco de 04 anos, não 

há que se falar em reconhecimento da extinção da punibilidade dos 

apelantes pela ocorrência da prescrição.

Convém mencionar que, como bem observou 

o D. Procurador de Justiça, em seu parecer, a Súmula Vinculante nº 24 

do STF é mera consolidação da jurisprudência da referida Corte. A 

propósito: “Embora não condicionada a denúncia à representação da autoridade fiscal 

(ADI 1.571 MC), falta justa causa para a ação penal pela prática do crime tipificado no 

art. 1º da Lei 8.137/1990   que é material ou de resultado  , enquanto não haja decisão 

definitiva do processo administrativo de lançamento, quer se considere o lançamento 

definitivo uma condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo de tipo. 2. Por 

outro lado, admitida por lei a extinção da punibilidade do crime pela satisfação do tributo 

devido, antes do recebimento da denúncia (Lei 9.249/1995, art. 34), princípios e garantias 

constitucionais eminentes não permitem que, pela antecipada propositura da ação penal, 

se subtraia do cidadão os meios que a lei mesma lhe propicia para questionar, perante o 

Fisco, a exatidão do lançamento provisório, ao qual se devesse submeter para fugir 

ao estigma e às agruras de toda sorte do processo criminal.” 

(STF  HC 81.611, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, j. 10-12-2003, DJ de 13-5-2005)

Afasto, portanto, as preliminares, passando à 

apreciação do mérito.

Os ora apelantes foram denunciados como 

incursos no artigo 1º, inciso IV, da Lei nº 8.137/90 c.c. o artigo 71 do 

Código Penal, porque, no período de outubro de 2005 a janeiro de 2006, 

na Avenida da Amizade, nº 2635, Parque Viel, na cidade e Comarca de 

Sumaré, suprimiram tributo utilizando documento que deviam saber ser 

falso, de forma continuada. 

Após regular instrução, sobreveio a sentença 

que os condenou, nos termos da denúncia. 

Em que pesem as alegações da Defesa, o 
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recurso interposto não pode ser provido, exceto para reduzir a pena 

privativa de liberdade de ambos os réus, uma vez que, no mais, 

analisando o conjunto probatório, verifica-se que ele foi avaliado com 

propriedade pelo MMº. Juiz de Direito sentenciante.

Com efeito, indiscutível a materialidade do 

delito em face do ofício DRT/5-RP nº 136/11 (fls. 03), do Auto de 

Infração e Imposição de Multa (fls. 04/05), do demonstrativo de débito 

fiscal (fls. 06/07), das notas fiscais (fls. 18/22, 25), dos documentos que 

atestam o lançamento definitivo do tributo e a inscrição do débito na 

Dívida Ativa (fls. 121/122 e 127), bem como da prova oral.

Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.

Interrogado em Juízo, o réu Persio negou a 

prática do delito, alegando, em síntese, que era sócio da empresa e não 

tinha conhecimento de que as notas fiscais eram falsas. Sustentou que a 

empresa Petrovar era fornecedora de produtos para seus postos de 

gasolina, tendo caráter regular no SERASA, na ANP e no CNPJ, 

constando das notas os recolhimentos dos tributos. Por fim, disse que as 

compras foram realizadas antes da empresa Petrovar encerrar suas 

atividades e que somente em 2009 o Estado declarou as notas inidôneas 

(fls. 405  mídia digital). 

Igualmente, interrogado em Juízo, o réu Helio 

negou a prática delitiva, afirmando que era sócio-proprietário da 

empresa, mas não possuía poder de administração, o qual era atribuído 

ao seu filho. Acrescentou que, na época da aquisição do combustível, as 

notas fiscais não pareciam eivadas de vício (fls. 425  mídia digital).

Tais negativas, contudo, foram contrariadas 
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pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.

Em depoimento seguro, a testemunha Edson 

Gustavo de Souza, Agente Fiscal de Rendas, esclareceu que constatou a 

existência de escrituração do livro de entrada com base em notas fiscais 

falsas, com supressão de tributos, e lavrou o auto de infração. Segundo 

Edson, os tributos normalmente não são cobrados dos postos de 

gasolina, por conta da figura da substituição tributária, mas, diante da 

ausência de identificação da operação idônea, ocorre a 

descaracterização da documentação e autuação da empresa. 

Acrescentou que as notas fiscais apreendidas na empresa já estavam 

relacionadas em uma ficha resumo de fiscalização por sua inidoneidade. 

Por fim, disse que os réus não apresentaram as primeiras vias das notas 

fiscais (fls. 579  mídia digital).

No tocante à idoneidade do depoimento do 

Agente Fiscal de Rendas, importante ressaltar que na condição de 

servidor público, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, 

com a observância aos preceitos legais, à semelhança de policiais, é 

merecedor de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de 

merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos.

Nesse sentido: “PROVA - Testemunha - Policial 

Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de 

Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma 

vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu 

agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de 

suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo  9º 

Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Cumpre mencionar que, conforme 

representação de fls. 36/37 e boletim de ocorrência de fls. 38, não houve 
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a emissão de nenhuma nota fiscal com numeração superior a 6.741 pela 

empresa Petrovar Distribuidora de Petróleo Varginha Ltda, 

posteriormente nomeada Solluz Petróleo Ltda, sendo todas as notas 

subsequentes e suas respectivas transações comerciais completamente 

desconhecidas pela empresa. Como se não bastasse, a Defesa não 

logrou comprovar a efetiva comercialização do produto com a empresa 

Petrovar, tendo a 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas 

salientado que não foi apresentado “um documento que afastasse a 

acusação que lhe pesa e para piorar trouxe aos autos comprovantes de 

pagamento das operações mercantis todos em nome da Granel Petróleo 

Ltda., que muito bem apontou o Sr. Agente Fiscal às fls. 212/213, não é 

empresa do grupo da Petrovar e já se encontra com a inscrição 

estadual cassada desde 20/07/2005, data anterior as aquisições de 

combustível em questão” e continua, “ou seja, a compra de combustível 

tinha como suporte físico notas fiscais falsas e o pagamento foi 

realizado para empresa que não operava mais”, concluindo que, ante a 

inexistência de documento hábeis para confirmar as operações 

mercantis tidas como suspeitas pela fiscalização, a empresa dos 

acusados devia responder pelo imposto do combustível que adquiriu 

sem origem, uma vez que não houve recolhimento do ICMS a ele 

correspondente por substituição tributária (fls. 75).

Frise-se ainda que, notificados para apresentar 

a documentação ao fisco, a empresa dos réus somente forneceu terceiras 

e quartas vias das notas fiscais, bem como cópias, ainda que solicitadas 

as primeiras vias originais.

Nesse contexto, mesmo que as notas fiscais 
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lançadas no livro de entrada da empresa dos réus tenham sido 

classificadas como inidôneas somente em 26.08.2008 (fls. 27/33), é 

certo que as provas dos autos são todas no sentido de que os acusados 

não realizaram as transações comerciais com a empresa supostamente 

emitente dos referidos documentos, tudo a evidenciar o dolo com que 

agiram.

  E, nos termos do artigo 11, inciso XI e XII do 

RICMS (Decreto nº 45490/00), responde solidariamente, e não 

subsidiariamente, “as pessoas que tiverem interesse comum na situação 

que tiver dado origem à obrigação principal”; bem como “todo aquele 

que efetivamente concorrer para a sonegação do imposto”. 

Verifica-se, portanto, que, no período de 

outubro de 2005 a janeiro de 2006, houve deliberada e consciente ação 

dos réus em fraudar a fiscalização tributária, lançando a aquisição de 

mercadorias, sem respaldo em notas fiscais idôneas, o que implicou na 

supressão do recolhimento do ICMS devido (R$ 74.372,01) ao Fisco.

O tipo penal define crimes contra a ordem 

tributária: “suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer 

acessório, mediante as seguintes condutas: IV - elaborar, distribuir, fornecer, 

emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato; (...)”. 

Desta forma, resta claro que houve deliberada 

e consciente ação dos réus, enquanto sócios proprietários da empresa 

“Avenida da Amizade Sumaré Posto de Serviços Ltda” (fls. 81/83), de 

lesar a Fazenda Estadual, suprimindo tributo, ao creditar-se 

indevidamente de ICMS, no montante total de R$ 74.372,01, ainda mais 

porque, notificado para prestar informação à receita, omitiu-se, não 

apresentando a documentação pertinente. Logo, o dolo na fraude à 
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fiscalização tributária é patente, posto que os apelantes sequer 

comprovaram a efetiva ocorrência das operações que teriam dado 

origem ao crédito tributário, o que poderiam facilmente fazer, trazendo 

documentos relativos ao pagamento da mercadoria ou à entrega desta 

em sua empresa. 

Frise-se que os acusados eram as pessoas com 

poder de decisão na empresa, na qualidade de sócio e administrador, 

sendo, em última análise, os principais beneficiados com a fraude, de 

forma a afastar qualquer alegação no sentido de que não teriam o 

domínio do fato ilícito. 

Ademais, a jurisprudência é pacífica no 

sentido de que, para a caracterização do delito, não é necessária a 

comprovação do dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico. 

Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, V, DA 

LEI N. 8.137/90. NÃO EMISSÃO DE NOTA FISCAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS 

CONSTITUCIONAIS. VIA IMPRÓPRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LANÇAMENTO DEFINITIVO 

DO TRIBUTO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. DOLO ESPECÍFICO. 

PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...) 2. Os crimes contra a ordem 

tributária previstos no art. 1º, incisos I a IV da Lei 8.137/90 não se tipificam antes do 

lançamento definitivo do tributo, nos termos da Súmula Vinculante 24 do Supremo 

Tribunal Federal. Contudo, o delito do art. 1º, inciso V, da Lei n.º 8.137/90 é formal, 

não estando incluído na exigência da referida Súmula Vinculante. (HC 195.824/DF, 

Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 

06/06/2013). 3. Em crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita de 

contribuição previdenciária, este Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação 

no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico sendo suficiente, 

para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão 
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voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos (AgRg no AREsp 

493.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 

julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016). 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no 

REsp 1477691/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

11/10/2016, DJe 28/10/2016)  grifo nosso. 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREJUÍZO EM FACE DA RECONSIDERAÇÃO 

DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A 

ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2º, II, DA LEI Nº 8.137/90. (...) SUSCITADA 

INEXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. INCORRÊNCIA. 

DOLO GENÉRICO CONSISTENTE NA CONSCIÊNCIA E VONTADE DE DEIXAR DE 

RECOLHER O VALOR DO TRIBUTO DECLARADO. INEXIBILIDADE DA 

DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS DE SE OBTER BENEFÍCIO INDEVIDO. 'Já é 

pacífico o entendimento de que para se caracterizar a conduta prevista nos arts. 1º, 

IV, e 2º, II, da Lei 8.137/90, exige-se apenas o dolo genérico, não sendo necessário 

demonstrar o animus de se obter benefício indevido' (Resp 480.395/SC, rel. Min. José 

Arnaldo da Fonseca, j. 11.03.2003). (...) (ARE 911938 AgR, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, julgado em 28/06/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 

DIVULG 29/06/2017 PUBLIC 30/06/2017)  grifo nosso. 

Anota-se, por fim, que, segundo a Súmula 

Vinculante 24 do STF, ocorrido o lançamento do débito na dívida ativa 

está caracterizado o crime contra a ordem tributária, in verbis: “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.”. 

Portanto, bem evidenciado o crime do artigo 1º, 

inciso IV, da Lei nº 8.137/90, não havendo que se cogitar de absolvição. 

Assim sendo e comprovadas, de forma clara e 

irrefutável, não só a materialidade, como a autoria e o dolo dos apelantes, a 

condenação era medida de rigor. 

Quanto à pena privativa de liberdade, contudo, 
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a sentença merece pequeno reparo. 

Na primeira fase, considerando o valor do 

tributo suprimido (R$ 74.372), o MMº Juiz sentenciante fixou a pena-

base 1/2 acima do mínimo para ambos os réus, em 03 anos de reclusão, 

mais pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, o que se 

mostrou exacerbado, uma vez que, em se tratando do Fisco, tal valor 

não se mostra tão exorbitante, sendo mais adequada a fixação da pena-

base 1/6 acima do mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 

10 dias-multa, no valor unitário mínimo, pois, embora a pena pecuniária 

deva guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e a 

ela ser dispensado o mesmo raciocínio esposado quando do cálculo da 

reprimenda corporal, seguindo o mesmo critério matemático, sob pena 

de descumprir expressa previsão legal e invadir competência reservada 

ao legislador federal, tendo a sentenciante fixado a pena pecuniária no 

mínimo legal, a sentença, nesse ponto, não pode ser objeto de 

modificação pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias 

agravantes ou atenuantes, a pena fica mantida sem alteração.

Na derradeira etapa, à falta de causas de 

aumento ou de diminuição de pena para cada delito, com fundamento 

no artigo 71, “caput”, do Código Penal, por terem sido crimes da 

mesma espécie, em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de 

execução, cometidos ao longo de quatro meses, o sentenciante 

aumentou uma das penas em 1/3, tornando-se a reprimenda definitiva, 

agora, em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 13 dias-multa, no 

valor unitário mínimo, para ambos os réus. 
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Preenchidos os requisitos do artigo 44 do 

Código Penal, o MMº. Juiz sentenciante substituiu as penas privativas 

de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação 

de serviços à comunidade, por igual prazo, e prestação pecuniária, no 

valor correspondente a dez salários mínimos, o que se revelou 

proporcional e apropriado à espécie. 

O regime aberto foi corretamente fixado, com 

fundamento no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Consigne-se, neste ponto, que merece correção 

o dispositivo da r. sentença, para constar que foi aplicado aos réus o 

regime inicial aberto de cumprimento de pena, e não como constou.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao 

apelo interposto, somente para reduzir a pena privativa de liberdade dos 

réus Persio Bueno de Camargo Pereira e Helio Bueno de Camargo 

Pereira Filho para 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e corrigir, de 

ofício, erro material constante no dispositivo da sentença, conforme 

acima assinalado, mantendo-a, no mais, por seus próprios fundamentos.

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA

Relator
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