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                                                                           EMENTA

PENAL.  CRIME  CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA.  SUPRESSÃO  DE  
TRIBUTOS.  IMPOSTO  DE  RENDA  E  CONSTRIBUIÇÃO  SOCIAL.  
INFORMAÇÕES  FALSAS  PRESTADAS  ÁS  AUTORIDADES  
FAZENDÁRIAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FATO  
TÍPICO.  ILÍCITO  E  CULPÁVEL.  PROCEDÊNCIA  DA  PRETENSÃO  
PUNITIVA ADUZIDA. 

SENTENÇA

I

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF denunciou  ÁLVARO 
MÁRCIO  EUSTÁQUIO  TEIXEIRA  DIAS,  ITAIR  MACHADO  DE  SOUZA  e 
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LUCIANO MACHADO DE SOUZA, qualificados alhures, imputando-lhes a prática, 
em tese, dos delitos tipificados no art. 1°, inciso I e no art. 2º, inciso I, ambos da Lei n.º 
8.137/90, na forma dos artigos 29, 69 e 71 do Código Penal.

 
Sustenta a acusação que, com base em discrepâncias encontradas em 

estudo  comparativo  realizado  mediante  cruzamento  de  dados  obtidos  sobre  a 
arrecadação da CPMF com aqueles constantes nas declarações de Imposto de Renda, 
a  Receita  federal  constatou a  ocorrência  de  crimes de  sonegação  e  evasão fiscais 
cometidos em larga escala por todo o território nacional . 

Dentre  os  inúmeros  casos,  apurou-se  que  o  acusado  LUCIANO 
MACHADO DE SOUZA, irmão do réu ITAIR MACHADO DE SOUZA, no ano de 
1998, embora tendo se declarado como ISENTO de pagamento do IR, realizou vultosa 
movimentação financeira incompatível com sua situação fiscal, por intermédio de sua 
conta corrente nº 40043-0, mantida na agência 0689 do Banco Itaú S/A (fls. 45/47). 

De  outro  vértice,  constatou-se  que  os  valores  movimentados  na 
conta  corrente  mantida  fictamente  em  nome  de  interposta  pessoa,  qual  seja  o 
acusado LUCIANO MACHADO DE SOUZA,  eram decorrentes de receitas obtidas 
com a venda de telebingos e pertenciam a empresa CAMPEÃO PROMOÇÕES E 
EVENTOS LTDA, administrada pelos acusados ITAIR  e ÁLVARO MÁRCIO, a 
despeito daquela pessoa jurídica, naquele mesmo período, encontrar-se na situação 
de INAPTA no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. 

Parte das receitas auferidas com a venda de telebingos também foram 
depositadas  na  conta  corrente  nº  1488,  mantida  na  agência  03432  do  Banco 
Bradesco, pela referida empresa, a qual chegou a receber créditos da ordem de R$ 
1.965.981,93 (um milhão, novecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e 
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um  reais  e  noventa  e  três  centavos)  de  forma  irregular,  eis  que  à  margem de 
qualquer tributação ou escrituração. 

 
Deste modo, segundo a peça acusatória,  os réus,  agindo de forma 

livre e consciente, deixaram de informar à Receita Federal, no ano de 1998, valores 
referentes à real movimentação financeira da empresa CAMPEÃO PROMOÇÕES E 
EVENTOS LTDA com o nítido intuito de sonegar tributos. 

A  denúncia  de  fls.  1B/1D  foi  recebida  em  26  de  abril  de  2010, 
conforme fl.  420 dos autos, ocasião em que determinada a citação dos acusados 
para  apresentarem  defesa  por  escrito  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  a  teor  das 
disposições dos artigos 396 e 396-A do CPP. 

Em resposta preliminar,  os denunciados prestaram as justificativas 
de fls. 436/449, 459/472  e 478/492.

O  processo  seguiu  regularmente  instruído,  com  oitiva  das 
testemunhas  Denilson  Eustáquio  Torres,  Geraldo  Umberto  Alves  Silva,  Julimar 
Rodrigues  Ferreira  e  Elias  Martins  Siqueira,  conforme  registro  em  arquivos 
audiovisual de fls. 563/565, 603/608 e 657/659. 

A defesa desistiu da inquirição de todas as testemunhas arroladas e o 
MPF  renunciou  a  oitiva  da  testemunha  Adílio  Coelho  de  Souza,  o  que  foi 
homologado à fls. 563/565 e 584, respectivamente. 

As folhas de antecedentes criminais e certidões cartorárias relativas 
aos denunciados foram coligidas a fls. 207/208, 209/210 e 325/326.

Os  acusados  foram  interrogados,  conforme  registro  em  arquivo 
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audiovisual de fls. 603/608.

Na  fase  do  artigo  402  do  Código  de  Processo  Penal,  a  título  de 
diligências  complementares,  o  MPF  requereu  a  expedição  de  ofício  à  Receita 
Federal para que informasse a situação atualizada do crédito apurado. A defesa 
requereu as diligências de fls. 612/614 dentre as quais apenas o item 3 foi deferido 
(fl. 662).

Em resposta,  a  Procuradoria  da  Fazenda Nacional  informou à  fls. 
699/701  que  “as  CDAs  nº  60505009808-41,  60605014368-60,  60605014369-40  e  
60705004050-89, formalizadas através do processo administrativo nº 10680.018753/2003-
74,  foram constituídas  em nome de  CAMPEÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA,  
CNPJ  nº  86.912.748/0001-86,  e  não  possuem registro  de  pagamento  integral   e/ou  de  
parcelamento no Sistema SIDA (extratos em anexo)”.

Em  sede  de  alegações  finais  (fls.  703/706),  o  Ministério  Público 
Federal reafirmou a pretensão de condenação dos réus pela prática dos crimes que 
lhes  foram imputados  pela  denúncia,  na medida em que restaram sobejamente 
comprovadas a autoria e materialidade de tais ilícitos.

Por sua vez, nas derradeiras razões de fls. 720/741, a defesa alegou, 
preliminarmente,  a  ocorrência  de  nulidade  decorrente  da  ilegalidade  do 
afastamento  do  sigilo  bancário  realizado  pela  Receita  Federal,  sem  autorização 
judicial e a inépcia da denúncia. No que pertine ao mérito,  pugnou pela absolvição 
dos réus ao fundamente da ausência de materialidade delitiva em razão destes não 
terem  participado  do  procedimento  administrativo  tributário  que  apurou  o 
respectivo  crédito  tributário.  Argumentou,  também,  a  ausência  de  autoria, 
atribuindo a sonegação de tributos apurada nestes autos ao Social Clube Futebol. 
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É o relatório. Decido.

II

Cuidam os autos de ação penal de iniciativa pública incondicionada 
por meio da qual o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pretende a condenação de 
ÁLVARO  MÁRCIO  EUSTÁQUIO  TEIXEIRA  DIAS,  ITAIR  MACHADO  DE 
SOUZA e LUCIANO MACHADO DE SOUZA às penas impostas no art. 1°, inciso I 
e no art. 2º, inciso I, ambos da Lei n.º 8.137/90, na forma dos artigos 29, 69 e 71 do 
Código Penal sob a alegação de que os réus, no ano de 1998, deixaram de informar à 
Receita  Federal  a  existência  de  depósitos  bancários  referentes  a  movimentação 
financeira da empresa CAMPEÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, referentes a 
rendas  obtidas  por  meio  de  sua  atividade,  com  a  nítida  intenção  de  sonegar 
tributos.

Inicialmente,  detenho-me à  análise  das  preliminares  alegadas  pela 
defesa.

Preliminares

a) Da inépcia da denúncia

Como preliminar à análise meritória da acusação declinada pelo órgão 
ministerial,  pleiteiam os réus o reconhecimento do vício de nulidade advindo da 
inépcia da peça inicial, em razão desta não pormenorizar as condutas  pelas quais 
cada réu teria concorrido para os crimes. 

Ao contrário da aludida afirmação, extrai-se da exordial acusatória 
de fls. 1B/1D o pretenso fato tido como delituoso, com todas as circunstâncias que, 
de alguma forma, influenciam na apreciação dos delitos aos réus irrogados.

Além disso, o subscritor da peça de acusação qualifica os imputados, 
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informa a classificação jurídica dos fatos e os demais requisitos constantes do artigo 
41 do Código de Processo Penal.

Não existe, pois, o alegado defeito da inicial acusatória, eis que ela 
descreve, com todos os elementos indispensáveis, a existência, em tese, dos delitos,  
sustentando o eventual envolvimento dos agentes,  com indícios suficientes para 
deflagração da persecução penal, sendo-lhes plenamente garantido o livre exercício 
do constitucional direito de defesa, que tem no contraditório e na bilateralidade dos 
atos do processo, consectários indeclináveis.

Eventual  inépcia  da  denúncia  somente  merece  ser  reconhecida 
quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, 
em flagrante prejuízo à defesa, o que não se verifica in casu.

b) Da nulidade decorrente da utilização, pela Receita Federal,  de 
informações protegidas por sugilo fiscal

Almeja,  ainda,  a  defesa  o reconhecimento da nulidade das provas 
produzidas,  decorrente do afastamento do sigilo bancário realizado pela Receita 
Federal, sem a devida autorização judicial. 

Segundo dissertam os acusados em suas alegações finais, a Receita 
Federal afastou de forma ilegal o sigilo bancário dos acusados e enviou os extratos 
bancários recebidos diretamente das instituições financeiras ao MPF, afim de que 
esse convalidasse o ato eivado de nulidade absoluta junto ao juízo competente.  

Descabida  a  cogitação  de  provas  obtidas  ilicitamente  mediante  a 
quebra de sigilo bancário, quando colhidas através do cruzamento entre os dados 
fornecidos  pelas  instituições  financeiras  à  Receita  Federal  (dados  concernentes  à 
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movimentação  financeira  sujeita  á  incidência  da  CPMF)  e  aqueles  constantes  na 
declaração de rendimentos apresentada pelo contribuinte. 

Ora,  o  art.  145  da  CF  confere  aos  entes  federativos  o  poder  de 
tributar,  dispondo  em  seu  §  1º  acerca  da  possibilidade  de  identificação  do 
patrimônio, dos rendimentos e atividades econômicas do contribuinte, de forma a 
garantir efetividade aos princípios da pessoalidade e da capacidade contributiva, 
respeitados, por óbvio, os direitos individuais.

E no sentido de garantir esta efetividade, ao instituir a CPMF, a Lei 
nº  9.311/96,  em  seu  art.  11,  determinou  que  as  instituições  responsáveis  pela 
retenção e recolhimento da CPMF prestassem à Secretaria da Receita Federal as 
informações necessárias à identificação dos contribuintes e os valores globais das 
respectivas  operações  (§  2º),  possibilitando  que  aquele  Órgão  requisitasse  ou 
procedesse ao exame de documentos, livros e registros, bem como estabelecesse 
obrigações acessórias (§ 1º), vedando, em sua redação original, que se utilizassem 
tais  informações  para  a  constituição  do  crédito  tributário  relativo  a  outras 
contribuições ou impostos (§ 3º).

Com a edição da Lei nº 10.174/2001, a redação do referido § 3º foi 
alterada, ampliando o alcance da norma para além da CPMF, permitindo que tais 
informações fossem utilizadas para “instaurar procedimento administrativo tendente a  
verificar  a  existência  de  crédito  tributário  relativo  a  impostos  e  contribuições  e  para  
lançamento, no âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário porventura existente”.

A seu turno, o art. 1º, § 3º, III, da LC 105/2001, estabelece que não 
constitui violação do dever de sigilo o fornecimento das informações de que trata o 
§ 2º do art. 11 acima mencionado.

Deste modo, o cruzamento de dados obtidos com a arrecadação da 
CPMF  para  a  constituição  de  crédito  relativo  ao  IRPJ  encontra-se  dentro  das 
atribuições legais e constitucional do Estado, que no exercício do poder de tributar,  
visa garantir a arrecadação tributária de forma a alcançar os objetivos fundamentais 
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da  República,  construindo  uma  sociedade  justa  e  solidária,  garantindo  o 
desenvolvimento nacional, erradicando a pobreza e a marginalização, reduzindo as 
desigualdades sociais e promovendo o bem comum.

Este é o entendimento que deflui dos seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO.  CPMF.  SIGILO.  FISCALIZAÇÃO  E  COBRANÇA  DE 
OUTROS TRIBUTOS. LEI 9.311/96. LEI 10.174/2001. LEI COMPLEMENTAR 
105/2001. ART. 144, § 1º, DO CTN. 1. É possível a utilização de informações  
provenientes  da  arrecadação  da  CPMF  para  a  instauração  de  procedimento  
administrativo-fiscal objetivando a cobrança de créditos relativos a outros tributos,  
inclusive quanto a fatos geradores anteriores a 2001, nos termos do art. 11, § 3º, da  
Lei  9.311/96,  com  a  redação  dada  pela  Lei  10.174/2001,  do  art.  6º  da  Lei  
Complementar 105/2001 e do art. 144, § 1º, do CTN. 2. Agravo Regimental não  
provido  (STJ  -  AgRg  no  Ag:  945676  SP  2007/0204695-4,  Relator:  Ministro  
HERMAN  BENJAMIN,  Data  de  Julgamento:  18/12/2007,  T2  -  SEGUNDA  
TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2008)

“PROCESSO  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  
MATÉRIA  CONTROVERTIDA.  PRODUÇÃO  DE  PROVA.  NÃO  
CONHECIMENTO.  DENÚNCIA.  REQUISITOS  DO  ART.  41  DO  CPP.  
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  CONFIRMAÇÃO  DOS  FATOS  
IMPUTADOS  NA  DENÚNCIA.  SIGILO  BANCÁRIO.  AUTORIZAÇÃO  
LEGAL.  ART.  11,  §  2º,  DA  LEI  9.311/96.  PROCEDIMENTO  DE  
FISCALIZAÇÃO.  RETROATIVIDADE.  RECURSO  PARCIALMENTE  
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1.a 3 (...)

4. Não há falar em quebra de sigilo bancário, pois a Lei 9.311/96, que instituiu a  
Contribuição  Provisória  sobre  Movimentação  ou Transmissão  de  Valores  e  de  
Créditos de Direitos de Natureza Financeira - CPMF, prevê, em seu art. 11, § 2º,  
que  "As  instituições  responsáveis  pela  retenção  e  pelo  recolhimento  da  
contribuição prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias  
à identificação dos contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos  
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termos, nas condições e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de  
Estado da Fazenda".

5. "Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato  
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de  
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas,  
ou outorgado ao crédito  maiores garantias  ou privilégios,  exceto,  neste  último  
caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros" (art. 144, §  
1º, CTN).

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(RHC  22.364/SC,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  QUINTA  
TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 19/04/2010)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART.  
545, DO CPC. NORMAS DE CARÁTER PROCEDIMENTAL. APLICAÇÃO  
INTERTEMPORAL.  UTILIZAÇÃO  DE  INFORMAÇÕES  OBTIDAS  A  
PARTIR DA ARRECADAÇÃO DA CPMF PARA A CONSTITUIÇÃO DE  
CRÉDITO  REFERENTE  A  OUTROS  TRIBUTOS.  RETROATIVIDADE  
PERMITIDA PELO ART. 144, § 1º DO CTN.

1. O art. 38 da Lei 4.595/64, revogado pela Lei Complementar 105/2001, previa a  
possibilidade de quebra do sigilo bancário apenas por decisão judicial.

2.  Com  o  advento  da  Lei  9.311/96,  que  instituiu  a  CPMF,  as  instituições  
financeiras responsáveis pela retenção da referida contribuição, ficaram obrigadas  
a prestar à Secretaria da Receita Federal informações a respeito da identificação  
dos contribuintes e os valores globais das respectivas operações bancárias, sendo  
vedado, a teor do que preceituava o § 3º da art. 11 da mencionada lei, a utilização  
dessas informações para a constituição de crédito referente a outros tributos.

3.  A possibilidade de quebra do sigilo bancário  também foi  objeto de alteração  
legislativa, levada a efeito pela Lei Complementar 105/2001, cujo art, 6º dispõe:  
"Art. 6º  As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do  
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Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e  
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e  
aplicações  financeiras,  quando  houver  processo  administrativo  instaurado  ou  
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela  
autoridade administrativa competente." 4.  A teor do que dispõe o art. 144, § 1º  
do Código Tributário Nacional, as leis tributárias procedimentais ou formais têm  
aplicação imediata, ao passo que as leis de natureza material só alcançam fatos  
geradores ocorridos durante a sua vigência.

5. Norma que permite a utilização de informações bancárias para fins de apuração  
e  constituição  de  crédito  tributário,  por  envergar  natureza procedimental,  tem  
aplicação imediata, alcançando mesmo fatos pretéritos.

6.  A exegese  do  art.  144,  §  1º  do  Código  Tributário  Nacional,  considerada  a  
natureza  formal  da  norma  que  permite  o  cruzamento  de  dados  referentes  à  
arrecadação  da  CPMF  para  fins  de  constituição  de  crédito  relativo  a  outros  
tributos, conduz à conclusão da possibilidade da aplicação dos artigos 6º da Lei  
Complementar 105/2001 e 1º da Lei 10.174/2001 ao ato de lançamento de tributos  
cujo fato gerador se verificou em exercício anterior à vigência dos citados diplomas  
legais,  desde  que  a  constituição  do  crédito  em  si  não  esteja  alcançada  pela  
decadência.

7.  Inexiste  direito  adquirido  de  obstar  a  fiscalização  de  negócios  tributários,  
máxime porque, enquanto não extinto o crédito tributário a Autoridade Fiscal tem  
o dever vinculativo do lançamento em correspondência ao direito de tributar da  
entidade estatal.

8. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no REsp 798.061/SC, Rel.  Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,  
julgado em 10/10/2006, DJ 20/11/2006, p. 281)

Nesse  sentido,  consta  nos  autos  que,  a  partir  do  cruzamento  de 
dados obtidos com a arrecadação da CPMF, a Receita Federal detectou que várias 
pessoas  físicas  e  jurídicas,  embora  movimentassem  recursos  financeiros  em 
patamares altíssimos, não levaram ao conhecimento do Fisco Federal o recebimento 
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de renda considerável, deixando de pagar qualquer quantia a título de imposto de 
renda ou pagando valores irrisórios ou inexpressivos, sendo certo que tais dados, 
em razão da proteção constitucional aos mesmos dispensada, foram divulgados de 
forma englobada de maneira a não identificar qualquer contribuinte. 

Diante  disso,  o  Ministério  Público  Federal,  em  âmbito  nacional, 
requisitou tais dados à Receita Federal e, através dos Órgãos de Execução atuantes 
em cada Seção/Subseção Judiciária, requereu a quebra do sigilo bancário (fls. 24/35 
e 43) dos contribuintes que comporiam o estudo comparativo, constatando-se que, 
no caso de Minas Gerais, no ano de 1998, o acusado LUCIANO MACHADO DE 
SOUZA, embora com movimentação de recursos na ordem de R$ 8.434.257,48 (oito 
milhões,  quatrocentos  e  trinta  e  quatro  mil,  duzentos  e  cinquenta  e  sete  reais  e 
quarenta e oito centavos), se declarou como ISENTO de pagamento de IR em 1998. 

Igualmente,  verificou-se  a  empresa  CAMPEÃO  PROMOÇÕES  E 
EVENTOS LTDA, administrada pelos acusados ÁLVARO MÁRCIO EUSTÁQUIO 
TEIXEIRA DIAS e  ITAIR MACHADO DE SOUZA, irmão do acusado LUCIANO, 
embora com movimentação de recursos na ordem de  R$ 1.965.981,93 (um milhão, 
novecentos e sessenta e cindo mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e três 
centavos) apresentou-se ao Fisco como empresa INATIVA durante os anos de 1998 
e  de  2000  a  2002,  o  que  seria  incompatível  com  sua  vultuosa  movimentação 
financeira realziada.  

Ainda corroboram a regularidade do procedimento fiscal as decisões 
judiciais proferidas a fls. 36/42, 60/61 e 68/77 dos autos, que acolheram o pedido 
ministerial  de  afastamento  do  sigilo  bancário  para  apuração  dos  fatos,  ora  sob 
apreciação,  posteriormente  possibilitada  a  extensão  ao  órgão  fazendário  (fls. 
127/129).

Afastada, pois, a alegação de ilicitude dos dados obtidos pelo Fisco a 
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fim de fundamentar o procedimento fiscalizatório instaurado pela Receita Federal, 
bem como a existência de vício a macular a deflagração da ação penal.

c)  Da  prescrição  das  imputações  referentes  ao  tipo  previsto  no 
artigo 2, inciso II da Lei 8.137/90

Por  derradeiro,  com  lustro  no  procedimento  fiscal  acostado  aos 
Apensos I e II dos autos, complementado pelo expediente de fls. 451, que noticia a 
inscrição  do  débito  em  Dívida  Ativa  da  União,  mostra-se  comprovado  o 
exaurimento da persecução administrativa no ano de 2004 e, ainda a consolidação, 
em definitivo, do crédito tributário em 27/07/2004, marco a partir do qual se inicia 
a fruição do prazo prescricional tratado pela norma material penal.

Assim  sendo,  forçoso  reconhecer  a  ocorrência  da  extinção  da 
punibilidade dos  acusados  pela  prescrição da  pretensão  punitiva  pela  pena em 
abstrato, em relação ao tipo previsto no artigo 2º, inciso I da Lei 8.137/90, eis que o 
mesmo prevê pena de 6 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção e multa, o que nos 
remete  à  regra  do  artigo  109,  V  do  Código  Penal,  a  qual  estabelece  o  prazo 
prescricional de 4 (quatro) anos, se o máximo de pena é igual a 1 (um) ano, ou, 
sendo superior não excede a 2 (dois).

  
Assim exposto e levando-se em conta que entre a data da consumação 

formal  do  ilícito  (27/07/2004)  e  o  momento  em  que  admitida  a  denúncia 
(26/04/2010),  quer  ainda  entre  a  aludida  causa  interruptiva  e  a  presente  data, 
transcorreram mais de 4 anos, tempo superior ao acima apontado, dúvida não há 
quanto  à  consumação  da  prescrição  relativamente  aos  fatos  imputados  aos 
denunciados, configuradores, em tese, de apropriação de tributo, conforme tipificado 
no art. 2º, inciso I da Lei nº 8.137/90.
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Nessa  senda,  ultrapassada  a  análise  das  preliminares  arguidas  e 
estando o feito formalmente em ordem, presentes os pressupostos processuais e as 
condições da ação, passo ao exame do mérito.

Mérito

A  conduta,  em  tese,  perpetrada  pelos  denunciados  se  amolda 
perfeitamente ao estabelecido no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, in verbis:

Art. 1º - 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;
...
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa”

Trata-se  de  delito  material  ou de resultado,  sendo imprescindível 
que a conduta do agente efetivamente gere, como consequência, a supressão ou a 
redução do tributo. Contudo, cumpre registrar, que o Supremo Tribunal Federal, 
no julgamento do Habeas Corpus 81.611, firmou entendimento no sentido de que a 
comprovação do tributo devido é condição objetiva de punibilidade. Assim, há a 
necessidade de constituição definitiva do crédito tributário previamente ao início 
da ação penal, sendo este o momento de consumação do delito. No caso em análise, 
tal requisito é comprovado à fl. 451, na qual a Receita Federal informa que os créditos 
objeto destes autos teve sua constituição definitiva em 27/07/2004,  e que o mesmo se 
encontra inscrito em Dívida Ativa, não havendo notícias de que os mesmos foram 
pagos ou parcelados.  
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Assim,  materialidade do  crime  encontra-se  devidamente 
comprovada pelo procedimento de fiscalização realizado pela Secretaria da Receita 
Federal, presente nos apensos I e II dos autos, que culminou na lavratura dos autos 
de  infração  de  fls.  390/415  e,  posteriormente,  na  representação  fiscal  para  fins 
penais encaminhada ao Ministério Público Federal, por meio da qual concluiu-se 
que:

“(...) O contribuinte manteve no ano de 1998 a conta corrente de nº 40043-0 na  
agência 0689 do Banco Itaú S/A sob sua titularidade, embora não fosse o real  
proprietário dos valores ali depositados. Nesta conta corrente entraram recursos  
oriundos da exploração de telebingos e dela partiram também para satisfação de  
despesas pessoais dos sócios da empresa Campeão Promoções e Eventos Ltda, a  
crédito dos Srs. Itair Machado de Souza, irmão do Sr. Luciano, e Álvaro Márcio  
Eustáquio Teixeira Dias e ainda,  saques para operacionalização dos telebingos.  
Tal assertiva se comprova através  de documentos e depoimentos trazidos no curso  
das  fiscalizações   instauradas.  Através  do  Termo  de  Verificação  Fiscal  de  
encerramento na pessoa jurídica representada, que reproduzimos abaixo, certifica-
se  todo  o  aparato  instaurado  para  burlar  o  fisco  e  o  evidente  propósito  dos  
envolvidos em encobrir a realidade dos fatos, pois daquela maneira escusaram-se  
das obrigações tributárias a que estavam sujeitos. A conclusão a que se chegou  
foi a de que no ano de 1998, os sócios da empresa Campeão Promoções e  
Eventos Ltda foram os reais beneficiários dos resultados da interposição  
de  pessoa  nas  relações  comerciais  de  sua  empresa,  pois  através  de  
terceiros,  o  Sr.  Luciano  Machado  de  Souza,  IRMÃO  do  sócio  Itair  
Machado de Souza, juntamente com aqueles cometeram, em tese, Crime  
Contra a Ordem Tributária, (...) (fl. 02 do Apenso I) (Grifei)

Pelo que se extrai dos autos, a empresa CAMPEÃO PROMOÇÕES E 
EVENTOS  LTDA,  cujo  nome  fantasia  era  “TELEBINGÃO  CAMPEÃO”, 
administrada pelos denunciados ÁLVARO MÁRCIO EUSTÁQUIO TEIXEIRA DIAS 
e ITAIR MACHADO DE SOUZA e que tinha como funcionário o acusado LUCIANO 
MACHADO DE SOUZA, realizava operações financeiras em nome de terceiros, eis 
que valendo-se de interposta pessoa,  movimentou na conta corrente  nº 40043-0, 
mantida na  agência 0689 do Banco Itaú S/A e de titularidade  do réu LUCIANO 
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MACHADO DE SOUZA, a   vultosa  quantia  de  R$  8.350.192,  48  (oito  milhões, 
trezentos e cinquenta mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos),  
escusando-se do devido pagamento dos tributos incidentes. Também, mediante uso 
da conta corrente de nº 1488, de titularidade da referida empresa e mantida na ag. 
03432 do Banco Bradesco S/A, aquela empresa movimentou, no curso do mesmo 
ano,  o expressivo valor de R$ 1.965.981,93 (um milhão, novecentos e sessenta e 
cinco  mil,  novecentos  e  oitenta  e  um  reais  e  noventa  e  três  centavos),  tudo  à 
margem de qualquer escrituração ou tributação (fl. 451). 

Assim, entendo como configurada a materialidade do tipo previsto 
no artigo 1º, inciso I,  da Lei 8.137/90, vez que os elementos coligidos durante a 
investigação preliminar atestam que a pessoa jurídica autuada pelo fisco, durante o 
ano de 1998, suprimiu o pagamento de tributos federais, ao deixar de recolher aos 
cofres  públicos  a  vultosa  quantia  de  R$  3.881.440,85  (três  milhões,  oitocentos  e 
oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos) (fl. 389) - 
a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, Contribuição Social sobre o 
Lucro – CSL, Contribuição ao Programa de Integração Social – PIS e Contribuição 
para  o  Financiamento  da  Seguridade  Social  –  COFINS  -  mediante  omissão  e 
declaração de informações falsas às autoridades fazendárias. 

No que se  refere  à autoria delitiva,  esta  também se demonstra 
incontroversa. 

No caso dos autos, a despeito dos denunciados negarem a autoria 
dos crimes que lhes foram imputados pela denúncia, restou comprovado pela 
instrução que, no período dos fatos, os denunciados ÁLVARO MÁRCIO e ITAIR 
MACHADO administravam a empresa CAMPEÃO PROMOÇÕES E EVENTOS 
LTDA,  sendo  estes  responsáveis  pela  condução  do  negócio,  inclusive  pela 
tomada de decisão acerca da supressão ou redução dos tributos devidos. Tal fato 
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foi  confessado  em  juízo  por  estes  acusados,  em  respaldo  ao  registrado  no 
contrato social e suas posteriores alterações de fls. 231/250.  Vejamos:

“(...) Que a administração da empresa era feita pelo interrogando e por ITAIR  
(...)” (Fls. 603/608)

“(...) Que vendo que era um bom negócio, o depoente criou a empresa BINGO  
CAMPEÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, juntamente com ALVARO  
MÁRCIO;  (...)  Que  as  decisões  da  empresa  eram  tomadas  pelo  interrogando  
juntamente com ALVARO MARCIO, (....)”  (fls. 188/189)

À  época  dos  fatos  imputados  aos  denunciados,  a  empresa 
CAMPEÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA encontrava-se INAPTA no Cadastro 
nacional de Pessoa Jurídica e também não entregou suas declarações de imposto de 
renda referentes aos anos calendários de 1998 e de 2000 a 2002. (fls. 4 do Apenso 
01). E, a despeito disso, referida empresa movimentou, em sua conta corrente nº 
1488, agência 03432 do Banco Bradesco S/A, receitas provenientes da venda das 
aludidas  cartelas  de  telebingos  que  atingiram  a  monta  de  R$  1.965.981,93  (um 
milhão, novecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa 
e três centavos) de forma irregular, eis que à margem de qualquer tributação ou 
escrituração. (fls. 88/95 do Apenso I)

Pelo que consta nos autos, a empresa CAMPEÃO PROMOÇÕES E 
EVENTOS LTDA acionava clubes  de futebol  para,  valendo-se das prerrogativas 
conferidas pelo art. 40 do Decreto nº 981/93, promover em  nome destes sorteios de 
“telebingos”  de  maneira  que,  no  esquema articulado,   os  clubes  obteriam uma 
forma de arrecadarem recursos para a prática desportiva, enquanto aquela empresa 
se beneficiaria das vultosas quantias provenientes das comissões decorrentes da 
venda das referidas cartelas. 
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Assim,  após  a  realização  de  acordos  com  clubes  de  futebol  pela 
empresa CAMPEÃO PROMOÇÕES, mediante pagamento de comissões, promovia-
se  a  venda  das  cartelas  para  sorteio  sendo  que  as  receitas  auferidas  eram 
encaminhadas àquela empresa ou mesmo destinadas à compra de premiações ou 
pagamentos de despesas. 

Neste ensejo, a conta corrente 400430 da agência 0689 do Banco Itaú, 
de titularidade do acusado LUCIANO MACHADO DE SOUZA, era usada para 
recebimento de parte de receitas de vendas de telebingos e também para amparar 
as despesas de suas operacionalizações.  

Embora  a  titularidade  de  refira  conta  fosse  atribuída  ao  réu 
LUCIANO MACHADO DE SOUZA, resta indene de dúvidas que a propriedade 
dos recursos ali movimentados pertencia à empresa CAMPEÃO PROMOÇÕES E 
EVENTOS LTDA, vez que os sócios ITAIR MACHADO DE SOUZA  e ÁLVARO 
MÁRCIO  EUSTÁQUIO  TEIXEIRA  DIAS  beneficiavam-se  diretamente  deles, 
conforme evidenciam os créditos que lhes foram feitos  diretamente, as despesas 
pessoais liquidadas mediante recursos sacados daquela conta e ainda, por portarem 
pessoalmente o respectivo talão de cheques, fatos estes  comprovados por meio de 
documentos trazidos  no curso das fiscalizações instauradas.  

Levantamentos  realizados  na  conta  de  LUCIANO  apontaram  que 
foram efetuadas transferências diretas de numerários, através de cheques, DOC’s e 
documentos  de  débito,  aos  réus  ITAIR  MACHADO  e  ÁLVARO  MÁRCIO, 
conforme elucidado à fl. 26 do Apenso I, evidenciando-se que a conta nº 400430 ag.  
0689 do Banco Itaú S/A, de titularidade do réu LUCIANO MACHADO SOUZA, 
ora se fazia de conta empresarial, ora de conta pessoal dos sócios da empresa, de 
forma a viabilizar o esquema de  sonegação e evasão fiscais do qual os acusados 
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deliberadamente participaram.

Assim,  estaria  a  empresa  CAMPEÃO  PROMOÇÕES  E  EVENTOS 
LTDA, agindo sobre o manto do sigilo fiscal do acusado LUCIANO, fazendo fluxo 
de  caixa  para  pagamento  de  despesas  de  operacionalização  de  telebingos, 
recebendo suas comissões pela realização dos eventos  e ainda servindo de origem 
de  transferência  de  recursos  aos  acusados  ITAIR  MACHADO  DE  SOUZA  e 
ÁLVARO  MÁRCIO  EUSTÁQUIO  TEIXEIRA  DIAS,  sócios  da  mesma,  tudo  a 
margem de qualquer escrituração ou tributação.

A  propósito,  o  consignado  pela  Receita  Federal,  à  fl.  22  do 
Apenso I:

“Resumindo,  a  relação  da  conta  corrente  nº  400430  da  agência  0689  
mantida  no  Banco  Itaú  S/A,  pode-se  afirmar  com  sobras  de  provas  
documental e depoimentos que a mesma não passava de um mecanismo  
de sonegação fiscal com evidente intuito de fraude. (...) A empresa Campeão  
Promoções  Eventos  Ltda  tinha  por  objeto  social  a  promoção  de  sorteios,  
especializou-se na promoção de telebingos pois tratava-se de um seguimento ainda  
não  explorado.  Por  força  de  Lei  era  impedida  de  operacionalizar  sorteios  de  
telebingos por si só, para tanto necessitava de uma entidade desportiva à frente,  
pois a exceção legal consistia apenas na possibilidade da administração do negócio  
não autorizando esse tipo de atividade independente.”

É de se frisar também que, não obstante haver se declarado como 
ISENTO para pagamento de IR em 1998, o réu LUCIANO MACHADO chegou a 
movimentar nesse período a vultosa quantia de R$ 8.434.257,48, por meio da conta 
corrente nº 40043-0, agência 0689 do Banco Itaú S/A, de sua titularidade, valor este 
também proveniente das receitas auferidas pela empresa supramencionada com a 
venda de telebingos, conforme extratos e documentos constantes nos Apensos I, IV 
a IX e Apenso II, volumes I a IV).  
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Da apreciação dos extratos da citada conta corrente de titularidade 
do acusado LUCIANO MACHADO DE SOUZA, obtidos mediante afastamento do 
sigilo bancário,  observou-se que vários cheques daquela conta foram emitidos a 
favor  de  concessionárias  de  veículos,  para  aquisição  de  veículos  que  seriam 
sorteados no ano de 1998. Intimadas, as empresas Guiauto Ltda e Brasalto Ltda 
enviaram à Receita Federal cópias das notas fiscais de vendas de veículos, cujos 
pagamentos  se  deram  mediante  cheques  assinados  por  este  acusado  (fl.  22  do 
Apenso I). 

Também reforça a participação do acusado LUCIANO no esquema 
engendrado  o  fato  de  que  a  importância  de  R$  1.420.364,06  (um  milhão, 
quatrocentos e vinte mil,  trezentos e sessenta e quatro reais  e seis  centavos) foi 
sacada  da  conta  titularizada  por  este,  a  título  de  pagamento  de  despesas  de 
promoção  e  veiculação  de  propaganda  de  telebingos,  em emissoras  de  rádio  e 
televisão,  no  ano  de  1998,  as  quais  foram identificadas  por  meio  de  cópia  dos 
cheques emitidos (fl. 24 do Apenso I). 

Intimadas,  tais  emissoras  apresentaram  documentação  que 
comprovou que todas as propagandas contratadas foram pagas mediante cheques 
sacados da conta corrente de LUCIANO e faturadas em nome de terceiros. 

Portanto,  a  alegação  dos  acusados  no  sentido  de  que  o  dinheiro 
movimentado na conta do réu LUCIANO pertencia ao Social Clube e tal artifício se 
deu  “porque este  não podia ter  valores  depositados em sua conta  em razão de  penhora  
judicial”  é  graciosa,  não  subsistindo  quando  confrontada  com  os  elementos  de 
prova destes autos.

O procedimento administrativo-tributário é prova plena de que os 
acusados ITAIR  MACHADO  DE  SOUZA  e  ÁLVARO  MÁRCIO  EUSTÁQUIO 
TEIXEIRA  DIAS, por  intermédio  da  empresa  CAMPEÃO  PROMOÇÕES  E 
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EVENTOS LTDA movimentaram recursos financeiros, mediante interposta pessoa, 
eis que se valiam da participação do acusado LUCIANO MACHADO, titular da 
conta corrente nº 40043-0, agência 0689 do Banco Itaú, para deixarem de recolher 
aos  cofres  públicos  os  impostos  e  contribuições  incidentes  sobre  as  receitas 
decorrentes das atividades de sua empresa. 

Ao  contrário  do  entendimento  esboçado  pelos  acusados  em  suas 
derradeiras razões, há prova segura nos autos quanto à constituição dos créditos 
tributários, após finalizado o procedimento administrativo fiscal correspondente, 
cuja regularidade e validade, assim como o seu objeto, não devem ser discutidos 
nesta seara por absoluta incompetência ratione materiae da instância penal.

Assim,  resta  inequivocamente  comprovada  a  participação  dos 
denunciados ÁLVARO, ITAIR e LUCIANO no engodo articulado para promover a 
redução ou supressão de tributos decorrentes das vultosas receitas auferidas com a 
exploração  dos  sorteios  de  telebingos  promovidos  pela  empresa  CAMPEÃO 
PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.

A  conduta  omissiva  de  deixarem  propositadamente  de  informar 
receitas nas declarações de rendimentos da pessoa jurídica alusivas ao ano de 1998, 
assim como o esquema engendrado pelos réus para ocultar a vultosa  movimentação 
financeira  existente  em suas  contas  correntes,  incompatível  com a  situação  fiscal 
destes,  ensejando dano à arrecadação tributária federal,  põe em relevo o dolo no 
comportamento exteriorizado pelos acusados.

Ressalte-se que incidente na hipótese em apreço a causa especial de 
aumento  expressamente  prevista  no  artigo  12,  inciso  I,  da  Lei  n.  8.137/90,  no 
patamar mínimo de 1/3 (um terço), decorrente do grave dano ocasionado ao Erário 
e, consequentemente, à própria coletividade, na medida em que o montante total 
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do  débito  fiscal  alcança  a  vultosa  quantia  de  R$3.881.440,85  (três  milhões, 
oitocentos  e  oitenta  e  um  mil,  quatrocentos  e  quarenta  reais  e  oitenta  e  cinco 
centavos).

 
Nesse sentido o seguinte julgado da e. Corte Superior de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA  
A ORDEM TRIBUTÁRIA.  EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA  
PARA  A  PROPOSITURA  DA  AÇÃO  PENAL.  A  IMPETRAÇÃO DE MS  
CONTRA  A  INTIMAÇÃO  DO  ACÓRDÃO  NO  PROCESSO  
ADMINISTRATIVO  NÃO  OBSTA  O  PROCEDIMENTO  PENAL.  
ALEGAÇÃO JÁ DISCUTIDA, POR ESTA TURMA, NO JULGAMENTO DO  
HC 87.119/ES (DJU 11.12.07).  DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE  
ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL:  3  ANOS  E  6  MESES  DE  RECLUSÃO.  
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  SUFICIENTE.  ARROGÂNCIA  NA  
CONDUÇÃO  DA  VIDA  SOCIAL  NÃO  CONFIGURA  CIRCUNSTÂNCIA  
DESABONADORA  NO  ÂMBITO  CRIMINAL.  FUNDAMENTAÇÃO 
ADSTRITA  ÀS  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  DELITO.  DOLO  INTENSO.  
DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA 2 ANOS  
E 6 MESES DE RECLUSÃO. ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO  
ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282  
E 356 DO STF. A SONEGAÇÃO DE VULTOSA QUANTIA (R$ 5.860.888,40)  
NÃO  É  ELEMENTAR  DO  TIPO,  SERVINDO,  PORTANTO,  DE 
MOTIVAÇÃO AO AGRAVAMENTO DA PENA EM 1/3, NOS TERMOS DO  
ART. 12, I DA LEI 8.137/90. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO DA  
QUANTIDADE  DE  DELITOS  PRATICADOS.  A  PRÁTICA  DE  5  
INFRAÇÕES IMPLICA NO AUMENTO DE 1/3 DA PENA E NÃO DE 1/2.  
PARECER  DO  MPF  PELO  NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO.  
RECURSO,  NO  ENTANTO,  CONHECIDO  EM  PARTE  E,  NESSA  
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA DO  
RECORRENTE PARA 4 ANOS, 5 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, NO  
REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 33 DIAS MULTA.
 (...)
 7.  O  tributo  suprimido  da  União,  no  valor  de  R$  5.860.888,40,  sem que  se  
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considere neste montante os juros e multas aplicadas, ocasionou grave dano ao  
Fisco  e  conseqüentemente  à  coletividade  e,  não  sendo  elementar  do  crime,  a  
circunstância de o réu sonegar vultuosa quantia, resta motivada a majoração da  
pena, nos termos do art. 12, I da Lei 8.137/90. Contudo, apesar de ser expressivo, o  
valor, por si só, não pode ensejar a aplicação do aumento em seu grau máximo;  
assim, reduzo para 1/3 o aumento da causa especial prevista no art. 12, I da Lei  
8.137/90.
 8. Para o aumento da pena pela continuidade delitiva dentro o intervalo de 1/6 a  
2/3,  previsto  no  art.  71  do  CPB,  deve-se  adotar  o  critério  da  quantidade  de  
infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;  
1/5,  para  3  infrações;  1/4,  para  4  infrações;  1/3,  para  5  infrações;  1/2,  para  6  
infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
9. In casu, restando configurado o cometimento de 5 infrações, o aumento a ser  
aplicado deve ser de 1/3 e não de 1/2, como colocado na sentença e confirmado no  
acórdão impugnado.
 10. Parecer do MPF pelo não conhecimento do Recurso.
 11.  Recurso  conhecido  em parte  e,  nessa  extensão,  parcialmente  provido  para  
reduzir a pena do recorrente para 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime  
inicial semiaberto, e 33 dias multa.
(RESP 200801346938, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ -  QUINTA  
TURMA, DJE DATA:13/10/2009.)

Considerando-se,  ainda,  que  a  conduta  contrária  ao  ordenamento 
jurídico, consubstanciada na supressão e redução de tributos por conta da omissão de 
informação ou de prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias, ocorreu 
durante  todo  o  período  compreendido  no  ano  de  1998,  caracterizada  está  a 
continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, pela sequência dos atos sob 
as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, razão pela qual deve a 
pena se exasperar em 1/6.

Logo, comprovadas a autoria e materialidade dos delitos, bem como a 
existência  do  elemento  subjetivo  do  tipo,  posto  terem  os  acusados ÁLVARO 
MÁRCIO  EUSTÁQUIO  TEIXEIRA  DIAS,  ITAIR  MACHADO  DE  SOUZA  e 
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LUCIANO  MACHADO DE  SOUZA agido  com consciência  da  ilicitude  de  sua 
conduta, não havendo causa que exclua o crime ou isente os réus de pena, impõe-se a 
condenação dos mesmos.

III

Isso  posto,  julgo  parcialmente  procedente  a  pretensão  punitiva 
deduzida na denúncia pelo quê declaro extinta a punibilidade dos fatos imputados 
aos acusados no que pertine à prática do delito previsto no artigo 2º, inciso I, da Lei 
8.137/90,  em  vista  do  reconhecimento  da  prescrição  da  pretensão  punitiva  do 
Estado pela pena máxima  em abstrato a ele cominada, nos termos do disposto no 
artigo 107, inciso IV, combinado com o artigo 109, inciso V, do mesmo diploma 
normativo, e condeno ÁLVARO MÁRCIO EUSTÁQUIO TEIXEIRA DIAS, ITAIR 
MACHADO DE SOUZA e LUCIANO MACHADO DE SOUZA às sanções penais 
impostas no art. 1°, inciso I, combinado com o artigo 12 da Lei nº 8.137/90, na forma 
do artigo 71 do Código Penal, passando a dosar-lhes as penas:

a)Álvaro Márcio Eustáquio Teixeira Dias

Considerando as diretrizes estabelecidas pelo artigo 59 do Código 
Penal,  verifico  que  o  acusado  possui  culpabilidade  normal  para  o  tipo  penal 
infringido.  Não  há  registros  de  antecedentes  segundo  FAC  de  fls.  325/326.  A 
conduta  social  não  lhe  é  desfavorável,  inexistindo  fatos  que  a  desabonem.  Sua 
personalidade também não se  mostra  diferente  daquela  comum àqueles  que se 
propõem a sonegar tributos, em busca de vantagens financeiras. O motivo do crime 
se externa pelo animus de locupletamento em detrimento da sociedade, mediante a 
supressão do pagamento de tributo, o que já é punido pelo próprio tipo penal. As 
circunstâncias do crime não lhe são desfavoráveis. As consequências do crime são 
graves,  haja  vista  o  valor  sonegado.  Considerando-se  que  essa  circunstância  se 
subsume ao reconhecimento da causa de aumento da pena entabulada no art. 12, I, 
da Lei n.º 8.137/90, deixo de valorá-la nesta primeira fase do art.  59 do Código 
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Penal e postergo sua análise para a terceira fase do processo de dosimetria da pena, 
como  forma  de  se  evitar  o  bis  in  idem  (precedente:  TRF  da  1ª  Região,  ACR 
2001.34.00.024887-0/DF,  Rel.  Desembargador  Federal  Olindo  Menezes,  Terceira 
Turma, DJ 29/06/2007, p. 20). Nenhuma consideração sobre o comportamento da 
vítima.

Por todas estas razões, analisando as circunstâncias judiciais em seu 
conjunto, fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes, tampouco causas de 
diminuição de pena.

Incidem, in casu, a causa especial de exasperação da pena prevista no 
artigo 12, inciso I, da Lei n.º 8.137/90, conforme alhures fundamentado, razão pela 
qual aumento a pena em 1/2 (metade);  bem como a  causa de aumento de pena 
prevista  no  art.  71  do  Código  Penal,  em face  da  reiteração  da  prática  criminos, 
durante todo o período do ano de 1998, em condições que configuram a continuidade 
delitiva, razão pela qual também aumento a pena privativa de liberdade em 1/6 (um 
sexto),  de forma que,  inexistindo outras causas que a exasperam,  fixo a pena,  de 
forma definitiva, em   03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18   (dezoito) dias-  
multa  .   

Tendo em vista a inexistência de elementos que permitam a este juízo 
verificar  a  exata  situação  econômica  atual  do  sentenciado  (art.  60  do  CP);  e 
considerando-se a função de retribuição da pena de multa e a eficácia da penalidade 
aplicada, estabeleço ao dia-multa o valor de 1/10 do salário mínimo vigente à época 
da prática do último ato da série delitiva, ou seja, dezembro de 1998     (art. 49, § 1º, do   
CP), sujeito à correção monetária quando de sua execução. Frise-se que a correção 
monetária  deverá  incidir  sobre  o  valor  da  multa  desde  a  data  do  primeiro  fato 
delituoso (janeiro de 1998).
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Presentes  os  requisitos  dos  arts.  44  e  seguintes  do  Código  Penal, 
substituo a pena privativa de liberdade do réu por duas penas restritivas de direito 
(art. 44, §2º.),  consistindo a  primeira na prestação de serviços à comunidade ou a 
entidades públicas (art. 43, IV, c/c art. 46, CP), pelo prazo de 03 (três) anos e 06 (seis) 
meses, na forma dos artigos 46 e 55 daquele diploma legal, em instituição também a 
ser designada pelo Juízo da Execução, e a segunda em prestação pecuniária (art. 43, I, 
c/c art. 45, §1º., CP), consistente na doação de 10 (dez) salários mínimos a entidade 
que também deverá ser indicada pelo Juízo da Execução.

b)Itair Machado de Souza 
Considerando as diretrizes estabelecidas pelo artigo 59 do Código 

Penal,  verifico  que  o  acusado  possui  culpabilidade  normal  para  o  tipo  penal 
infringido.  Não há registros  de  antecedentes  segundo FAC’s  de  fls.  207/208.  A 
conduta  social  não  lhe  é  desfavorável,  inexistindo  fatos  que  a  desabonem.  Sua 
personalidade também não se  mostra  diferente  daquela  comum àqueles  que se 
propõem a sonegar tributos, em busca de vantagens financeiras. O motivo do crime 
se externa pelo animus de locupletamento em detrimento da sociedade, mediante a 
supressão do pagamento de tributo, o que já é punido pelo próprio tipo penal. As 
circunstâncias do crime não lhe são desfavoráveis. As conseqüências do crime são 
graves,  haja  vista  o  valor  sonegado.  Considerando-se  que  essa  circunstância  se 
subsume ao reconhecimento da causa de aumento da pena entabulada no art. 12, I, 
da Lei n.º 8.137/90, deixo de valorá-la nesta primeira fase do art.  59 do Código 
Penal e postergo sua análise para a terceira fase do processo de dosimetria da pena, 
como  forma  de  se  evitar  o  bis  in  idem  (precedente:  TRF  da  1ª  Região,  ACR 
2001.34.00.024887-0/DF,  Rel.  Desembargador  Federal  Olindo  Menezes,  Terceira 
Turma, DJ 29/06/2007, p. 20). Nenhuma consideração sobre o comportamento da 
vítima.

Por todas estas razões, analisando as circunstâncias judiciais em seu 
conjunto, fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes, tampouco causas de 
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diminuição de pena.

Incidem, in casu, a causa especial de exasperação da pena prevista no 
artigo 12, inciso I, da Lei n.º 8.137/90, conforme alhures fundamentado, razão pela 
qual aumento a pena em 1/2 (metade);  bem como a  causa de aumento de pena 
prevista  no  art.  71  do  Código  Penal,  em face  da  reiteração  da  prática  criminosa 
durante todo o período do ano de 1998, em condições que configuram a continuidade 
delitiva, razão pela qual também aumento a pena privativa de liberdade em 1/6 (um 
sexto),  de forma que,  inexistindo outras causas que a exasperam,  fixo a pena,  de 
forma definitiva, em   03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18   (dezoito) dias-  
multa  .   

Tendo em vista a inexistência de elementos que permitam a este juízo 
verificar  a  exata  situação  econômica  atual  do  sentenciado  (art.  60  do  CP);  e 
considerando-se a função de retribuição da pena de multa e a eficácia da penalidade 
aplicada, estabeleço ao dia-multa o valor de 1/10 do salário mínimo vigente à época 
da prática do último ato da série delitiva, ou seja, dezembro de 1998     (art. 49, § 1º, do   
CP), sujeito à correção monetária quando de sua execução. Frise-se que a correção 
monetária  deverá  incidir  sobre  o  valor  da  multa  desde  a  data  do  primeiro  fato 
delituoso (janeiro de 1998).

Presentes  os  requisitos  dos  arts.  44  e  seguintes  do  Código  Penal, 
substituo a pena privativa de liberdade do réu por duas penas restritivas de direito 
(art. 44, §2º.),  consistindo a  primeira na prestação de serviços à comunidade ou a 
entidades públicas (art. 43, IV, c/c art. 46, CP), pelo prazo de 03 (três) anos e 06 (seis) 
meses, na forma dos artigos 46 e 55 daquele diploma legal, em instituição também a 
ser designada pelo Juízo da Execução, e a segunda em prestação pecuniária (art. 43, I, 
c/c art. 45, §1º., CP), consistente na doação de 10 (dez) salários mínimos a entidade 
que também deverá ser indicada pelo Juízo da Execução.

c) Luciano Machado de Souza
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Considerando as diretrizes estabelecidas pelo artigo 59 do Código 
Penal,  verifico  que  o  acusado  possui  culpabilidade  normal  para  o  tipo  penal 
infringido.  Não há registros  de  antecedentes  segundo FAC’s  de  fls.  209/210.  A 
conduta  social  não  lhe  é  desfavorável,  inexistindo  fatos  que  a  desabonem.  Sua 
personalidade também não se  mostra  diferente  daquela  comum àqueles  que se 
propõem a sonegar tributos, em busca de vantagens financeiras. O motivo do crime 
se externa pelo animus de locupletamento em detrimento da sociedade, mediante a 
supressão do pagamento de tributo, o que já é punido pelo próprio tipo penal. As 
circunstâncias do crime não lhe são desfavoráveis. As consequências do crime são 
graves,  haja  vista  o  valor  sonegado.  Considerando-se  que  essa  circunstância  se 
subsume ao reconhecimento da causa de aumento da pena entabulada no art. 12, I, 
da Lei n.º 8.137/90, deixo de valorá-la nesta primeira fase do art.  59 do Código 
Penal e postergo sua análise para a terceira fase do processo de dosimetria da pena, 
como  forma  de  se  evitar  o  bis  in  idem  (precedente:  TRF  da  1ª  Região,  ACR 
2001.34.00.024887-0/DF,  Rel.  Desembargador  Federal  Olindo  Menezes,  Terceira 
Turma, DJ 29/06/2007, p. 20). Nenhuma consideração sobre o comportamento da 
vítima.

Por todas estas razões, analisando as circunstâncias judiciais em seu 
conjunto, fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes, tampouco causas de 
diminuição de pena.

Incidem, in casu, a causa especial de exasperação da pena prevista no 
artigo 12, inciso I, da Lei n.º 8.137/90, conforme alhures fundamentado, razão pela 
qual aumento a pena em 1/2 (metade);  bem como a  causa de aumento de pena 
prevista  no art.  71 do Código Penal,  em face da reiteração da prática  criminosa, 
durante  todo  o  período  de  1988,  em  condições  que  configuram  a  continuidade 
delitiva, razão pela qual também aumento a pena privativa de liberdade em 1/6 (um 
sexto),  de forma que,  inexistindo outras causas que a exasperam,  fixo a pena,  de 
forma definitiva, em   03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 18   (dezoito) dias-  
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multa  .   
Tendo em vista a inexistência de elementos que permitam a este juízo 

verificar  a  exata  situação  econômica  atual  do  sentenciado  (art.  60  do  CP);  e 
considerando-se a função de retribuição da pena de multa e a eficácia da penalidade 
aplicada, estabeleço ao dia-multa o valor de 1/10 do salário mínimo vigente à época 
da prática do último ato da série delitiva, ou seja, dezembro de 1998     (art. 49, § 1º, do   
CP), sujeito à correção monetária quando de sua execução. Frise-se que a correção 
monetária  deverá  incidir  sobre  o  valor  da  multa  desde  a  data  do  primeiro  fato 
delituoso (janeiro de 1998).

Presentes  os  requisitos  dos  arts.  44  e  seguintes  do  Código  Penal, 
substituo a pena privativa de liberdade do réu por duas penas restritivas de direito 
(art. 44, §2º.),  consistindo a  primeira na prestação de serviços à comunidade ou a 
entidades públicas (art. 43, IV, c/c art. 46, CP), pelo prazo de 03 (três) anos e 06 (seis) 
meses, na forma dos artigos 46 e 55 daquele diploma legal, em instituição também a 
ser designada pelo Juízo da Execução, e a segunda em prestação pecuniária (art. 43, I, 
c/c art. 45, §1º., CP), consistente na doação de 10 (dez) salários mínimos a entidade 
que também deverá ser indicada pelo Juízo da Execução.

Tendo em vista que os sentenciados responderam ao processo soltos, 
tendo participado de todos os atos processuais; e não havendo, no momento, motivos 
a ensejarem a decretação da custódia cautelar ou a imposição de medida cautelar 
diversa da prisão, reconheço aos condenados o direito de recorrerem da sentença em 
liberdade (art. 387, parágrafo único, do CPP).

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV, do CPP, uma vez que os 
danos concretos em virtude da prática delitiva consistem no próprio valor do tributo 
sonegado, o qual é objeto de execução fiscal própria.
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Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Minas Gerais – TRE/MG, para os fins do art. 15, III, da CR/88; oficie-se ao Instituto 
Nacional  de  Identificação  e  lancem-se  os  nomes  dos  réus  no  rol  dos  culpados. 
Procedam-se, ainda, às anotações, comunicações e registros de estilo.

Custas processuais pelos condenados.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2014.

ROGÉRIA MARIA CASTRO DEBELLI
JUÍZA FEDERAL DA 4A VARA - SJMG 
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