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O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  do

Procurador da República signatário, inconformado com a respeitável sentença de fls. 244/262,

vem,  respeitosamente,  interpor  RECURSO DE APELAÇÃO,  com supedâneo  no art.  593,

inciso I, do Código de Processo Penal, pelos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos nas razões

em anexo.

Isto  posto,  requer  o  recebimento  da  presente  insurgência,  junto  às

inclusas razões que a acompanham, e, colhida a resposta da parte recorrida, sejam remetidos os

autos ao E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, onde o caso deverá ser reapreciado.

Aguarda deferimento.

Aracaju/SE, 03 de outubro de 2018.

JOSÉ RÔMULO SILVA ALMEIDA
Procurador da República
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

Processo nº 0000726-47.2016.4.05.8500

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrido: Lauro Antônio Teixeira Menezes

RAZÕES DO APELO

COLENDA TURMA,

DOUTO RELATOR.

D.D. PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA,

I – SÍNTESE DA LIDE PENAL.

Cuida-se de ação penal proposta em desfavor de LAURO ANTÔNIO

TEIXEIRA MENEZES,  pela  prática do crime previsto no  art.  337-A, inciso III,  do Código

Penal,  em  razão  de  ter  omitido,  enquanto  administrador  da  empresa  SÃO  CRISTÓVÃO

TRANSPORTES LTDA.,  inscrita no CNPJ nº 03.250.884/0001-20, com endereço na Avenida

Tiradentes, 430, Novo Paraíso, nessa Capital, mediante o lançamento de informações falsas em

Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), realizou operações

fraudulentas de compensação,  omitindo fatos geradores e suprimindo irregularmente os valores

devidos a título de contribuições previdenciárias, em competências compreendidas entre 11/2008

e 01/2012, conforme apurado nos autos do processo digital nº 10510.720335/2013-74 (arquivo

digital constante da mídia de f. 11), vinculado aos Procedimentos Administrativos Fiscais (PAF)
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nº 10510.720334/2013-20 e nº 10510.720807/2013-99,  e anotado na respectiva  representação

fiscal para fins penais.

A denúncia foi recebida em 1º.09.2016, conforme decisão de fl. 11.

Devidamente citado, na pessoa de seu advogado, Sr. Alcivan Menezes

Silveira  (fls.  18/21),  o recorrido apresentou resposta  à  acusação (fls.  23/45),  na qual  arrolou

testemunhas e alegou inépcia da exordial, ante a ausência de acesso aos elementos informativos,

bem como a inexistência de justa causa, de dolo para a ação penal e de “lastro probatório mínimo

para a persecução”, todas matérias que conduzem à análise do mérito da demanda, conforme

acentuado por este  Parquet Federal  às  fls.  48/49,  tanto que rechaçadas  pelo  M.M. Juízo (fls.

51/53).

Na assentada do dia 19.04.2017, procedeu-se às oitivas das testemunhas

Fábio  Alves  Figueiredo,  Hildemar  da  Silva  e  Antônio  Carlos  Pinto  da  Silva  (fls.  82/85),

devidamente registradas na mídia de f. 86. Na ocasião, foi redesignada audiência, anteriormente

agendada para 20.04.2017, para o dia 14.06.2017, visando à colheita dos demais depoimentos das

testemunhas de acusação, bem como das de defesa e interrogatório de réu.

A testemunha Jair Araújo de Oliveira atravessou petição requerendo a

redesignação de audiência  por motivo de enfermidade,  e  expôs não ter informações úteis  ao

arcabouço  probatório,  requerendo  sua  exclusão  no  referido  papel  nos  presentes  autos  (fls.

93/96).

Contudo, na audiência realizada em 14.06.2017, o MPF insistiu na oitiva

do aludido  depoente,  bem como de  José  Carlos  Alves  da  Silva,  a  ser  ouvido  na  cidade  de

Salvador/BA (fl. 101), pleito recepcionado pelo M.M. Juízo, que transferiu a audiência para o dia

23.08.2017, quando, finalmente, foram ouvidos Jair Araújo de Oliveira e José Matos Lima Filho,

procedendo-se, ao final da audiência, ao interrogatório do acusado, nos termos da mídia digital de
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fls. 118. Na ocasião, este Órgão Ministerial manifestou-se pela desistência da testemunha José

Carlos Alves da Silva, o que fora devidamente homologado pelo M.M. Juízo (fls. 114/117).

Encerrada a instrução processual com a oitiva de Itamar Vieira da Costa

em 29.01.2018 (fls. 158/159), conforme link de fl. 160  e apresentadas as alegações finais (fls.

164/180 e 186/242), o douto magistrado julgou improcedente a pretensão acusatória veiculada

na  denúncia,  absolvendo  o  réu  do  crime  que  lhe  foi  atribuído  (sentença  de  fls.  244/262),

resguardando-se  no  princípio  do  in  dubio  pro  reo,  sob  o  fundamento  de  não  vislumbrar  a

consciência de LAURO ANTÔNIO da ilicitude das compensações tributárias objeto das fraudes,

eis  que diversos documentos  indicativos  da  legitimidade  dos referidos títulos públicos  foram

apresentados pela assessoria técnico-jurídica da empresa SÃO CRISTÓVÃO TRANSPORTES

LTDA..

Visando à reforma da r. sentença de 1º grau é que este órgão ministerial

interpõe o presente recurso, confiando na tradição de justiça desse Pretório. Para tanto, passa a

expor articuladamente os pontos objetos desse apelo, que merecem integral provimento diante

das razões a seguir destacadas.

II – DA CONFIGURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART.

337-A,  INCISO  III,  DO  CÓDIGO  PENAL.  AUTORIA  E

MATERIALIDADE  DEMONSTRADAS.  CONDUTA  TÍPICA,

ILÍCITA  E  CULPÁVEL.  DOLO  DEVIDAMENTE

EVIDENCIADO.  LASTRO  PROBATÓRIO  SUFICIENTE

PARA  A  EXPEDIÇÃO  DE  DECRETO  CONDENATÓRIO.

RESPONSABILIDADE  PELA  CONTRATAÇÃO  DE

CONSULTORIA.  AVENÇA  DESTINADA  A  REDUÇÃO

IRREAL DOS TRIBUTOS DEVIDOS.
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Conclui-se, ao cabo da instrução criminal, evidenciada a responsabilidade

criminal do denunciado LAURO ANTÔNIO TEIXEIRA MENEZES pelos fatos narrados na

peça acusatória, visto que a prova produzida nesse sentido é robusta.

Para  comprovação  da  imputação fática  posta  na  denúncia,  necessário

estejam indubitavelmente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade delitiva.

À  evidência,  o  conjunto  probatório  produzido,  recheado  de  inegável

harmonia, conduz inevitavelmente à procedência do pleito acusatório veiculado na denúncia.

Na  sentença  prolatada,  o  próprio  magistrado  sentenciante  deixou

expressamente  consignado  que  as  provas  trazidas  aos  autos  “indicam a  existência  da

materialidade  do  delito  capitulado  no  art.  337-A,  III,  do  CP,  bem como a

autoria dele”.  No  entanto,  justificou  o  M.M.  Juiz  a  quo a  absolvição  do  imputado  numa

presumida ausência de elementos probantes capazes de indicar a consciência do acusado sobre

ilicitude do manuseio de títulos da dívida pública há muito prescritos para a redução dos tributos

de sua empresa. In verbis, lançou-se a fundamentação tão somente nos seguintes moldes: 

“A  caracterização  do  elemento  subjetivo  do  tipo  penal,  entretanto,
restou eivada de sérias dúvidas quanto à ciência do réu no pertinente à
ilicitude das compensações tributárias em testilha.
Isso porque, no apenso I desta ação penal, foram juntados documentos
relevantes para o deslinde do citado ponto:
(…)
Provou-se,  portanto,  que  a  empresa  SÃO  CRISTÓVÃO
TRANSPORTES LTDA. foi assessorada por um corpo técnico-jurídico
que  apresentou  inúmeros  elementos  indicativos  de  que  os  títulos
públicos  adquiridos  eram  legítimos  e  serviam  para  abalizar
compensações  tributárias  junto  à  Receita  Federal  do  Brasil.  Essa
constatação torna muito plausível a alegação defensiva de que o réu fora
ludibriado  pela  narrativa  dos  advogados  que  compunham  as  duas
sociedades  empresariais  de  consultoria.  Mas  válido  seria  investigar  a
fundo o comportamento dos causídicos responsáveis por esse modo de
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operar fraudulento e se há algum escritório de advocacia ou consultoria
ainda abordando empresas com esse tipo de oferta”.

Com a devida vênia, o conjunto probatório colhido durante a instrução

processual possibilita conclusão diametralmente oposta àquela lançada na sentença, que muito

pouco se ocupou de expor o que, de fato, poderia constituir elemento apto a isentar o recorrido

de eventual responsabilidade, não subsistindo dúvida sobre a consciência da ilicitude da conduta

de  compensações  tributárias  fraudulentas,  especialmente  ante  excessiva  vantajosidade  da

proposta apresentada pela consultoria contratada pelo acusado LAURO ANTÔNIO e a

irreal redução de tributos realizada fraudulentamente. Vejamos.

Narra a denúncia que o recorrido, enquanto sócio-administrador e único

gestor da empresa SÃO CRISTÓVÃO TRANSPORTES LTDA.,  mediante  o lançamento de

informações falsas em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à  Previdência  Social

(GFIP), realizou operações fraudulentas de compensação, omitindo fatos geradores e suprimindo

irregularmente  os  valores  devidos  a  título  de  contribuições  previdenciárias,  em competências

compreendidas entre 11/2008 e 01/2012.

Os  fatos  foram  desvendados nos  autos  do  processo  digital  nº

10510.720335/2013-74 (arquivo digital constante da mídia de f. 11 do IPL nº 0735/2014), vincu-

lado  aos  Procedimentos  Administrativos  Fiscais  (PAF)  nº  10510.720334/2013-20  e  nº

10510.720807/2013-99, e anotado na respectiva representação fiscal para fins penais (fls. 31/36

do IPL).

A pessoa jurídica SÃO CRISTÓVÃO TRANSPORTES LTDA., gerida

pelo apelado, após intimação fiscal, informou ser detentora de supostos créditos judiciais nos va-

lores de R$ 21.994.791,84 (vinte e um milhões, novecentos e noventa e quatro mil, setecentos e

noventa e um reais e oitenta e quatro centavos) e de R$ 1.780.780,42 (um milhão, setecentos e oi-

tenta mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos), objeto, respectivamente, dos pro-
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cessos de execução nº 0013412-03.2009.401.3400 e nº 0068956-05.2011.401.3400, em trâmite na

18ª e na 19ª Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, alegando que, com base em

tais créditos, lançou a compensação dos tributos por ela devidos nas competências 11/2008 a

01/2012 (cota patronal), informando em GFIP a “conversão em renda de seus débitos”.

A par do conteúdo trazido no decreto absolutório ora veementemente

contestado, que se limitou a elencar alguns documentos de ínfima importância para o deslinde do

feito, o que temos de real concretude e envolto de certeza é a investigação apresentada pela

Receita Federal do Brasil, que foi taxativa em apontar evidente natureza fraudulenta

da manobra engendrada, seja pela  própria imprecisão terminológica constatada nos es-

clarecimentos (que misturou os institutos da suspensão da exibilidade do crédito tributá-

rio com a sua própria extinção), seja pela impossibilidade de realização de compensação

de contribuições previdenciárias em situações não previstas na Lei nº 8.212/1991  1, seja,

por fim, pela própria extinção dos noticiados processos executórios pela Justiça Federal,

após reconhecer a prescrição dos créditos, baseados em títulos públicos há muito prescri-

tos, nos termos das sentenças nº 329/2012, de 05/07/2013, nº 1291/2011, de 10/10/2011, e nº

313/2012, de 03/06/2012 (fls. 98/110 do arquivo digital constante da mídia de f. 11 do IPL).

A referida  prática  ilegal,  empreendida  por  patente  consciência  do

apelado LAURO ANTÔNIO, consistiu justamente em lançar indevidamente, em Guias de Re-

colhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) enviadas eletronicamente à Re-

ceita Federal (fls. 55 e 64/90 do arquivo digital constante da mídia de f. 11 do IPL), compensa-

ções com base em créditos supostamente lastreados no Decreto-lei nº 6.019/1943, nas seguintes

competências:

1Segundo anotado pela Receita Federal no Relatório Fiscal lançado no processo digital nº 10510.720335/2013-74 (ar -
quivo digital constante da mídia de f. 11), “a Lei 8212/91 só estabelece duas possibilidades de compensação de contribuições previ-
denciárias. A primeira no seu artigo 31 § 1º que trata da compensação do excedente da retenção dos 11% efetuada pela empresa contra -
tante de serviços executados mediante cessão de mão de obra; e a segunda no artigo 89 e seus parágrafos que trata da compensação das
contribuições previdenciárias quanto do pagamento ou recolhimento indevido ou maior das contribuições sociais previstas na Lei 8212/91
e das contribuições devidas a Outras Entidades (SESC, SESI, SENAC, SENAI, SEBRAE e etc)”.
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Competência
Valor compensado

(glosado)

11/2008 226.750,19

12/2008 217.397,51

11/2009 269.323,58

12/2009 234.411,15

13/2009 215.528,44

01/2010 249.973,51

02/2010 238.111,67

03/2010 252.004,11

04/2010 238.865,63

05/2010 241.935,04

06/2010 248.547,36

07/2010 310.980,62

08/2010 290.356,78

09/2010 301.019,71

10/2010 330.614,29

11/2010 303.017,30

02/2011 284.626,39

04/2011 326.938,21

05/2011 302.056,70

06/2011 296.747,39

07/2011 298.465,77

08/2011 280.095,22

09/2011 283.265,35

10/2011 276.741,07

11/2011 277.914,53

12/2011 268.644,04

01/2012 272.316,89

Total 7.336,648,45
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Todavia, além de juridicamente inviável a compensação pretendida, pois

não  prevista  na  Lei  nº  8.212/1991,  as  informações  prestadas  em  GFIP  não

correspondiam à  realidade,  seja  porque  os  supostos  créditos  usados  na  unilateral

compensação se referem a títulos da dívida pública há muito prescritos, seja porque nunca

existiu,  nos  processos  judiciais  mencionados,  qualquer  decisão  autorizando  a  sua

utilização  para  qualquer  finalidade  (em  verdade,  os  pedidos  foram  julgados

improcedentes),  restando evidente,  por  tais  circunstâncias,  a  ação  dolosa  do  apelado

voltada à supressão irregular do tributo devido.

O M.M.  Juízo  acolheu  a  tese  da  defesa  que  tentou  repassar  toda  a

responsabilidade  para  o  corpo  técnico  que  assessorava  LAURO  ANTÔNIO,  mesmo

reconhecendo que o apelado participava ativamente da direção da empresa, proferindo a

“palavra final” em todas as decisões, restando evidente que estava a par de toda a engrenagem

desenvolvida com o fim de sonegar tributos, ou, como pelas próprias testemunhas apontado, de

se pagar menos tributos, elegendo quais despesas seriam prioritária e quais ficariam sem quitação.

Nesse contexto, exemplifica a nítida imprestabilidade da documentação

apresentada pela defesa e acatada ingenuamente no  decisum como apta a “enganar” o recorrido

acerca da verdade da manobra fraudulenta, uma certidão emitida pelo Juízo da 18ª Vara Federal

da Seção Judiciária do Distrito Federal no processo de execução nº 2009.34.00.013496-6, em que

várias empresas defendiam o resgate de “Título da Dívida Externa Brasileira” (item “d” - fl. 261).

Tal certidão todavia omite a circunstância de que, na sentença proferida

pelo Juízo da 18ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em processo análogo de nº

68956-05.2011.4.01.3400, declarou-se prescrita a pretensão de exigibilidade dos títulos da dívida

pública, datados do início do século XX, com base nos quais sustentava o imputado LAURO
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ANTÔNIO a quitação da dívida da empresa SÃO CRISTÓVÃO TRANSPORTES LTDA. Ou

seja,  não precisava  ser  nenhum especialista  para se  conferir  que  não havia  nenhuma

decisão  naquele  feito  que  determinasse  a  suspensão  da  exigibilidade  dos  tributos

suprimidos.

Em  situação  semelhante,  o  pedido  formalizado  pelo  contribuinte  no

processo  nº  0013412-03.2009.401.3400  foi  indeferido,  e,  ainda  assim,  o  denunciado

promoveu a inserção, em GFIP, de compensações com base em créditos inexistentes .

Ora,  como  há  de  se  crer  que  um  diretor  de  empresa  com  permanente  atuação  e  que

acompanhava de perto cada passo de seu negócio sequer teria noção de que se tratava de um

mecanismo fraudulento?

A proposta  de  compensação  de créditos  tributários  apresentada

pela consultoria contratada pelo réu era tão  esdrúxula que qualquer gestor principiante

perceberia a existência de irregularidades no negócio.

Tanto é que tais fatos resultaram na lavratura de autos de infração (fls. 10

e  17  do  processo  digital  –  mídia  de  f.  11  do  IPL),  apurando-se  créditos  tributários  de  R$

7.336.648,45  (sete  milhões,  trezentos  e  trinta  e  seis  mil,  seiscentos  e  quarenta  e  oito reais  e

quarenta e cinco centavos), que, acrescido de multa e juros de mora, alcançou R$ 10.380.041,65

(dez milhões, trezentos e oitenta mil, quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos),

referente aos valores glosados a título de compensações indevidas, e de R$ 11.004.972,76 (onze

milhões, quatro mil, novescentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos) , relativos

à  multa  incidente  sobre  os  valores  compensados  mediante  informações  falsas,  conforme

discriminado nos Demonstrativos Consolidados do Crédito Tributário (fls. 09 e 21 do processo

digital – mídia de f. 11 do IPL) e nos Discriminativos do Débito (fls. 11/16 e 23/26 do processo

digital – mídia de f. 11 do IPL).
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Dessarte,  ao  omitir  fatos  geradores  de  contribuições  sociais

previdenciárias,  por  meio  da  informação  fraudulenta  de  compensações,  o  denunciado

suprimiu, nas competências 11/2008, 12/2008, 11/2009, 12/2009, 13/2009, 01/2010, 02/2010,

03/2010, 04/2010, 05/2010, 06/2010, 07/2010, 08/2010, 09/2010, 10/2010, 11/2010, 02/2011,

04/2011,  05/2011,  06/2011,  07/2011,  08/2011,  09/2011,  10/2011,  11/2011,  12/2011  e

01/2012,  o  pagamento  do  aludido  tributo,  ocorrendo,  em  11/08/2014,  a  constituição

definitiva dos créditos fiscais apontados,  os quais,  após o encerramento de Procedimento

Administrativo Fiscal respectivo (f. 806 do processo digital – arquivo gravado na mídia de f. 11

do IPL), foram enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da

União,  não havendo pagamento,  nem mesmo parcial,  ou parcelamento dos débitos (fls.  04 e

86/89 do IPL).

No afã de se escusar de sua responsabilidade,  o recorrido juntou aos

autos comprovantes de transferência,  além de contratos firmados entre a  empresa que então

geria,  SÃO  CRISTÓVÃO  TRANSPORTES  LTDA,  com  a  AN  CONSULTORIA  E

ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, supostamente relativos às cessões de crédito supramencionadas,

documentos igualmente acolhidos pelo magistrado como aptos a isentar LAURO ANTÔNIO da

consciência da ilicitude das compensações fiscais realizadas (itens “a” e “b” - f. 261).

No entanto, da análise atenta da documentação acostada, percebe-

se sua total  incapacidade de alterar  o contexto fático descrito na denúncia,  em nada

minimizando  a  responsabilização  criminal  do  recorrido,  já  que  apenas  demonstra  a

efetiva aquisição dos créditos fraudulentos pela empresa gerida pelo apelado. Vejamos.

Primeiramente,  destaque-se  que  os  contratos  e  os  comprovantes  de

transferência trazidos por LAURO ANTÔNIO sequer abarcam todo o período em que ocorridas

as referidas compensações, e,  ainda que abarcassem, não poderia a ocorrência de transferência

onerosa  do  crédito  representar,  sob  nenhuma  perspectiva,  indicativo  de  “boa-fé”  na  falsa
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alegação  de  compensação  de  tributos  feita  pelo  apelado.  Contrariamente,  tratando-se  de

transferência de créditos comprovadamente “podres” e cuja fraude poderia ser aferida

sem maiores dificuldades pelo réu, demonstra, em verdade, a sua má-fé no episódio.

Diz-se isso porque fora o próprio LAURO ANTÔNIO que orquestrou

e operacionalizou a fraude perante o Fisco Federal, ao fazer com que sua empresa recolhesse

tributos a menor e defendesse perante o órgão fazendário possuir créditos junto à União,  os

quais sabia não terem mais qualquer validade, haja vista estarem fundados em títulos há

muito prescritos.

A  prática  da  referida  fraude  vem  sendo  objeto  de  investigação  pelo

Parquet  Federal,  tendo o MPF se manifestado contrariamente à pretensão dos exequentes em

razão  da  ausência  de  autenticidade,  exigibilidade  e  liquidez  dos  títulos  apresentados,  já  que

constatada a fraude perpetrada por empresas que figuram como requerentes em diversas ações,

consubstanciada, conforme já explicitado  in casu, na declaração à Receita Federal do Brasil, em

suas respectivas  Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP),

que seus débitos  tributários  estão com exigibilidade  suspensa em razão de créditos  oriundos

dessas ações judiciais, a despeito da inexistência de decisão judicial reconhecendo o direito

de crédito alegado ou depósito judicial do montante integral do valor discutido nessas

ações.

Vejamos como funciona:  as empresas informam somente o número

de referência dos processos em supostamente teria sido proferida a decisão autorizando a

compensação. Como o sistema da RFB  só   conferia   automaticamente se o número do

processo é válido, sem avaliar se há ou não efetiva decisão judicial ou mesmo se o valor

do  depósito  judicial  corresponde  ao  montante  integral  do  débito,  o  contribuinte

conseguia suspender a exigibilidade de seus tributos mesmo prestando informação falsa

e, com isso, emitia a certidão negativa, sendo a farsa descoberta apenas quando feita a

análise manual da DCTF.
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Essa nova modalidade de fraude vem sendo comercializada por meio de

escritórios de advocacia,  que disponibilizam uma espécie de “kit” contendo minuta de inicial,

cópia de vários documentos e orientações para o preenchimento de declarações eletrônicas à

Receita Federal, oferecido a empresas e órgãos públicos (prefeituras principalmente) como um

mecanismo rápido de obtenção de suspensão de débitos tributários federais. Não seria novidade

concluir  serem  os  referidos  “kits”  verdadeiros  oásis  para  aqueles  que  buscam  consciente  e

ilicitamente minimizar a carga tributária de seus negócios.

Sob  esse  aspecto,  insta  salientar  que,  na  maioria  das  vezes,  o

contribuinte sequer paga pelo título público que será (ou já é, quando a ação já fora proposta)

utilizado para o ajuizamento da ação; o pagamento só é feito depois que há a suspensão dos

tributos, com a inserção  falsa de dados nas declarações prestadas à RFB, de maneira  que o

contrato de cessão de ativos financeiros é apenas ferramenta utilizada para se aproveitar

fraudulentamente das ações já em curso.

No  caso  em  tela,  o  réu  chegou  a  pagar  um  montante  pelos  títulos,

correspondente a cerca de 30% (trinta por cento) do valor de fato devido por sua empresa – um

deságio tão irreal, que, por si só, já indicaria ao acusado a evidente ilicitude da manobra .

Eis mais um patente motivo para se descartar tamanha ingenuidade atribuída pelo magistrado a

quo ao recorrido LAURO ANTÔNIO, empresário experimentado e reconhecido em todo Estado

de Sergipe.

Acrescente-se  que,  nas  documentações  comercializadas  são  alteradas

informações  específicas  a  respeito  de  determinadas  apólices  inseridas  em  expedientes  da

Secretaria do Tesouro Nacional, para permitir, com isso, sua utilização de  forma generalizada.

Como nenhuma ação é instruída com o original das apólices nem dos demais documentos, essa
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mesma documentação acaba sendo utilizada para propositura de múltiplas ações, já que o sistema

da Justiça Federal não identifica, para fins de litispendência, o número do Título objeto da Ação.

O referido “serviço” oferecido inclui também orientação para realização

de depósitos judiciais,  como fora feito por LAURO ANTÔNIO, vinculados a ações judiciais

em curso,  no valor de R$ 15,00 (quinze reais),  que,  nas declarações prestadas à Receita

Federal, devem ser informados como se correspondessem ao valor integral do débito; e

para  o  preenchimento  das  guias  de  recolhimento  destes  depósitos,  nas  quais  deve  ser  feita

menção ao número do processo judicial, como sendo a origem do crédito em valor equivalente

ao montante do débito (que o contribuinte tem que declarar) que não está sendo depositado. 

Ora,  qualquer  pessoa,  em  sã  consciência,  olharia  para  os  referidos

depósitos, no mínimo, com ares de curiosidade, eis que, além de representarem valores muito

aquém das cifras ora tratadas, são traduzidas numa pilha de papéis com pagamentos de mesma

quantia!

Tanto que a Receita Federal constatara a fraude tanto   pela mescla

de  institutos  da  suspensão  da  exibilidade  do  crédito  tributário  com a  sua

própria exti  nção, quanto pela  realização de    d  epósitos em valores irrisórios (R$

15,00) por cada fato gerador (de valores milionários), sendo que o correspondente

processo executório fora extinto por se basear em títulos públicos prescritos.

Enfim, contraria as mais básicas regras de experiência aceitar a tese

de que o denunciado aceitar que o imputado LAURO ANTÔNIO, desenganadamente, tenha

firmado um contrato de consultoria e aceitado, para reduzir  drasticamente os tributos devidos

por pessoa jurídica por ele administrada, uma compensação de créditos tributários supostamente

obtidos em processo judicial no qual sua empresa sequer fazia parte, com base em decisão
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judicial que nunca viu (porque não existia) e mediante depósitos em valores irrisórios de R$

15,00 (quinze reais).

Com a devida  venia do magistrado sentenciante,  o acolhimento de tão

fantasiosa tese de defesa desacredita a justiça criminal brasileira, acenando que essa não funciona

para criminosos com poder político e econômico.

Tal tentativa de transferir a terceiro – no caso, consultora contratada –, a

responsabilidade  pela  fraude  engendrada,  além  de  não  encontrar  suporte  em  qualquer  base

probatória, não reflete o que ordinariamente acontece na gestão de qualquer empresa.

Assim,  o acolhimento  da  versão  defensiva,  além  de  obviamente  ter

desconsiderado todos os elementos de prova anteriormente elencados, espelha uma postura de

desprezo a  um dos mais relevantes métodos para a valoração da prova, quais sejam as

máximas da experiência,  descritas  pelos professores FREDIE DIDIER JÚNIOR, PAULA

SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA2 como “as noções que refletem o reiterado perpassar de uma

série  de  acontecimentos  semelhantes,  autorizando,  mediante  raciocínio  indutivo,  a  convicção  de  que,  se  assim

costumam apresentar-se as coisas, também assim devem elas, em igualdade de circunstâncias,  apresentar-se no

futuro – possuem as características da generalidade e abstração”. E acrescentam os doutrinadores:

“O  juiz,  como  homem  culto,  no  decidir  e  aplicar  o  direito,
necessariamente usa de uma porção de noções extrajudiciais, fruto de sua
cultura, colhida de seus conhecimentos sociais, científicos e artísticos ou
práticos,  dos  mais  aperfeiçoados  aos  mais  rudimentares.  Segundo
FRIEDRICH  STEIN,  essas  noções  são  chamadas  de  máximas  da
experiência;  juízos  formados  na  observação  do  que  comumente
acontece e que, como tais, podem ser formados em abstrato por
qualquer pessoa de cultura média.

(...)
As  máximas  da  experiência  exercem  as  seguintes  funções  no

processo: a) apuração dos fatos, a partir dos indícios; b) valoração da

2 Curso de direito processual civil, vol. 2. 5ª ed. ver. amp. e atual. Salvador: Editora Jus Podium, 2010. pp. 54-55.
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prova,  servindo para  que o magistrado possa confrontar as  provas já
produzidas  (dar  mais  valor  a  um  testemunho  do  que  a  outro,  por
exemplo);  c)  aplicação  dos  enunciados  normativos,  auxiliando  no
preenchimento  do  conteúdo  dos  chamados  conceitos  jurídicos
indeterminados  (preço  vil,  por  exemplo);  d)  limite  ao  livre
convencimento motivado: o magistrado não pode decidir apreciar
as  provas  em  desconformidade  com  as  regras  da  experiência”.
[destacado]

A alegação do acusado de que não atuou com dolo, tendo sido mera

“vítima” de empresa por ele contratada, soa até mesmo risível, uma vez que, sendo ele o efetivo

e único gestor da pessoa jurídica, concentrava todo o poder decisório necessário a ditar

os rumos da empresa, inclusive na seara financeira.

À evidência,  o  conjunto probatório produzido,  recheado de  inegável

harmonia,  conduz,  mesmo, à procedência dos  acusativos assertos erigidos pelo acionante (fls.

02/09, da AC), ao se aferir que o apelado LAURO ANTÔNIO, na qualidade de sócio-gerente e

único administrador da SÃO CRISTÓVÃO TRANSPORTES LTDA., lançou informações falsas

em  Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs,  operando

transações  fraudulentas  de  compensação  e  omitindo  fatos  geradores  de  tributos,  nas

competências compreendidas no período de 11/2008 e 01/2012.

A materialidade delitiva se encontra consubstanciada nos documentos

encartados no processo digital nº 10510.720.335/2013-74 (arquivo constante da mídia de f. 11 do

IPL), vinculado aos Procedimentos Administrativos Fiscais (PAF) nº 10510.720334/2013-20 e nº

10510.720807/2013-99, especialmente nos respectivos relatório fiscal e representação fiscal para

fins penais (fls. 15/21 e 31/36 do IPL), no Despacho Sacat de f. 806 do arquivo digital (f. 11 do

IPL) e no Ofício PFN/SE/Nº 00081/2015 (fls. 86/89 do IPL).

Também não subsistem dúvidas quanto à autoria dos delitos, eis que o

apelado detinha exclusivamente, à época em que iniciada a sistemática de compensações
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fraudulentas,  os  poderes  de  administração  da  empresa  SÃO  CRISTÓVÃO

TRANSPORTES  LTDA.,  conforme  estabelece  a cláusula  oitava  da  3ª  Alteração  ao

Contrato  Social,  datada  de  23/11/1990,  confirmada  pelas  subsequentes  alterações

contratuais realizadas o período do ilícito (fls. 135/143 do arquivo digital constante da mídia

de f. 11 do IPL), exercendo efetivamente a gestão de tal pessoa jurídica, conforme atestado pelos

diversos funcionários da empresa ouvidos tanto na fase investigatória quanto em juízo.

Os depoimentos a seguir ratificam o que já fora exaustivamente (e pelo

próprio  juiz  sentenciante)  comprovado,  de  maneira  a  não  pairar  dúvidas  acerca  da  nítida

consciência de LAURO ANTÔNIO da real verdade dos fatos envolvendo  manobra criminosa

engendrada  visando  à  sonegação  tributária,  fraude  balizada,  essencialmente,  em  informação

inverídica quanto à existência de causa suspensiva de exigibilidade de créditos tributários com

base em títulos há tempos prescritos.

Previamente ouvido à f.  69 do IPL,  Antônio Carlos Pinto da Silva,

encarregado do setor financeiro da empresa, em seu depoimento judicial (fls. 85/86), declarou ter

trabalhado para o Grupo Bonfim, inicialmente pela Viação São Pedro, prestando serviço a outras

empresas do grupo posteriormente, e que era o responsável pelos pagamentos e conferência das

contas de arrecadação. Afirmou que, com o passar do tempo, estreitou os laços com o acusado,

tendo  procuração  para  movimentação  bancária  e  financeira,  mas nunca  autonomia  para

decidir sozinho.

O referido depoente, indagado acerca da arrecadação tributária, declarou

que, caso a verba fosse insuficiente para o recolhimento de todos os impostos, o fluxo financeiro

era  decidido  pela  diretoria  de  empresa,  mas  nunca  sem a  autorização  do  acusado.

Acrescentou a testemunha não ter participado diretamente das operações ora questionadas.

O contador Hildemar da Silva, por sua vez,  que trabalhou no Grupo

Bonfim a partir de maio de 2009 como empregado e posteriormente como prestador de serviços
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contábeis, foi taxativo em afirmar perante a autoridade policial que “as decisões acerca das questões

financeiras eram tomadas por LAURO e sua diretoria” (fl. 70 do IPL). Em juízo (fls. 84 e 86), foi

enfático ao afirmar que participou de algumas reuniões com a CONSULTEC, porém, nem

ele nem qualquer outro empregado possuía autonomia para tomar a decisão de

realizar sozinhos os contratos de mútuo,  visando a adquirir os referido títulos

aproveitados como créditos.

Fábio  Alves  Figueiredo,  gerente  financeiro  do  grupo  ao  final  do

período de 1998 a 2012, lapso temporal em que prestou serviços ao recorrido, detalhou na fase

inquisitorial (f. 90):

“(…) QUE as empresas eram administradas pelo seu proprietário, SR.
LAURO  ANTONIO;  QUE  encaminhava  diariamente  emails
para  LAURO com o  fluxo  de  caixa  das  empresas;  QUE
diante das informações encaminhadas, LAURO determinava
o  que  deveria  ser  pago  ; QUE  JAIR  ARAUJO  foi  Diretor
Executivo do grupo empresarial  (a  partir  de 2009);  QUE NIVALDO
FERNANDES era  Diretor  Financeiro  da  empresa  Viação  Senhor  do
Bonfim  (Barramar),  que  ficava  sediada  em  Salvador/BA;  QUE
NIVALDO não tinha qualquer tipo de participação na administração das
empresas do grupo localizadas em Aracaju; QUE a partir da chegada de
JAIR ao grupo, as informações do fluxo de caixa eram repassadas a ele;
QUE  JAIR  então  repassava  as  informacões  para  LAURO;  QUE  a
decisão  acerca  do  que  seria  pago  continuou  cabendo
exclusivamente a LAURO;  QUE a  partir  de  meados  de 2007,  as
empresas  Viação  Cidade  de  Aracaju  e  São  Cristóvao  Transportes
passaram a ter dificuldades financeiras; QUE em relação especificamente
aos impostos devidos pela empresa Sao Cristóvao Transportes, o fluxo
de informações e decisão era o mesmo, ou seja,  o Sr. LAURO era
informado dos débitos da empresa e decidia o que deveria
ser pago”.

Nesse  passo,  em  juízo  (fls.  83  e  86)  ratificou  o  modus  operandi das

empresas  do Grupo Bonfim,  informando que  os  tributos  eram apurados  pelo  departamento

pessoal  e  o balanço,  e  posteriormente  encaminhado para o depoente  para fazer as provisões
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finais e o fluxo de caixa, cujo resultado era comunicado à área estratégica, da qual faziam parte o

diretor executivo da empresa e o réu. Mais uma vez afirmou que diariamente encaminhava

para o apelado e-mails com o fluxo de caixa e que com base nesses e-mails se

decidiam os pagamentos, que pela manhã sempre era feito contato com o réu para decidir o

que pagar. Ao final afirmou que não participou das tratativas que envolveram o contrato com a

empresa CONSULTEC.

Também fora ouvido em juízo Jair Araújo de Oliveira (fls. 115 e 118),

consultor das empresas do Grupo Bonfim a partir de junho de 2009,  cujo papel na empresa era

alavancar  crédito  em bancos  para  renovação de frota  e recursos para  folha  de  pagamento e

compra de combustíveis. Declarou que, à época dos fatos, tinha ciência das dívidas tributárias da

empresas,  mas  que  havia  departamentos  específicos  para  a  resolução  da  referida  questão.

Afirmou, ainda, que, quando chegou na empresa, as operações de compra de créditos parcelados

ou com longo prazo para quitar os tributos já existiam há mais de um ano e que os recursos de

banco  pelo  depoente  buscados  eram  somente  para  solucionar  os  pontos  acima  descritos.

Acrescentou que o cargo de diretor executivo seria apenas para se apresentar perante as entidades

financeiras, inexistindo um contrato formal.

Acerca da participação do recorrido nas decisões, foi enfático em ambos

os depoimentos em afirmar que a última palavra era sempre de LAURO ANTÔNIO. Veja-

se trecho de seu depoimento policial (fl. 91), devidamente ratificado em juízo: 

“QUE  o grupo era  administrado exclusivamente pelo Sr.
LAURO,  o  qual  e  assessorado  por  diversas  pessoas,  as
quais  não possuem poder de decisão; QUE todas as decisões
eram  tomadas  exclusivamente por  LAURO;  QUE  a  função  do
declarante era trabalhar para renovar a frota do grupo e captar recursos
em  bancos;  QUE  também  era  função  do  declarante  elaborar  o
planejamento  estratégico  do  grupo  empresarial;  QUE a  captação  de
recursos de terceiros cabia  a  outras pessoas designadas por LAURO;
QUE não tinha qualquer ingerência ou poder de decisão acerca do que
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seria pago ou não, sendo que tal decisão, conforme dito anteriormente,
cabia exclusivamente a LAURO...” 

Na mesma linha fora o depoimento policial de  José Carlos Alves da

Silva (de cuja oitiva em juízo fora dispensado ao final da instrução, dado o robusto contexto

probatório já reunido), mais um a declarar  taxativamente ser do réu a decisão final acerca

dos pagamentos a serem efetuados pela empresa (fls. 45/46).

Por  outro  lado,  a  oitiva  de  Itamar  Vieira  da  Costa  (fl.  159)  pouca

utilidade teve para a apuração dos fatos, em nada alterando o narrado na exordial acusatória.

Acentuem-se,  a propósito, as aleatórias, contraditórias, inconsistentes e

insubsistentes assertivas abraçadas pelo apelado que, estranhamente, na Polícia, afirmou que “não

tinha  conhecimento  específico  acerca  das  compensações  de  créditos  tributários  realizados  pela  empresa  e  não

reconhecidos pela Receita Federal; QUE as decisões financeiras da empresa, no dia a dia, eram tomadas por uma

comissão de integrantes do quadro diretivo da empresa (...)” (fls. 71/72), para, em juízo (fls. 117/118),

suscitar a tese defensiva de não poder honrar com todos os pagamentos devido à crise financeiras

do Grupo Empresarial, do qual fazem parte mais de 50 (cinquenta) empresas, todas com suas

atividades encerradas atualmente.

 Fato é que a grave situação financeira da empresa não constitui motivo

suficiente  para  a  para  legitimar  a  omissão  deliberada de  informações  essenciais  para  o

recolhimento de tributos, bem como o manejo de informações fraudulentas perante o Fisco.

Por  certo,  se  o  agente,  acaso  estivesse  sem  recursos  para  promover  os  pagamentos,  mas

estivesse de boa-fé,  deveria promover os devidos lançamentos tributários e, no momento

posterior,  não  promover  os  pagamentos,  sendo  apenas  considerado  inadimplente  e  não

sonegador – o que, preliminarmente, não se constata.
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Observe-se  que,  sob  tal  perspectiva,  sua  vasta  experiência  como

empresário fá-lo não apenas consciente de toda a manobra tributária ilegalmente executada, mas

também merecedor,  inclusive,  de  maior  reprovabilidade  em sua  conduta,  eis  que,  de forma

premeditada e articulada,  engendrou sofisticado esquema para deixar,  ilicitamente,  de pagar

tributos,  causando  relevante  prejuízo,  atraindo  intenso  juízo  de  reprovação  e  plena

consciência  do  funcionamento  da  tributação  brasileira,  utilizando  tal

conhecimento para fraudá-la.

Nesse sentido, observa-se que é imperativa uma valoração negativa na

culpabilidade do réu LAURO ANTÔNIO, pois essa certamente supera o normal à espécie, pois

o denunciado possuir ensino superior completo e situação financeira confortável, já que era

proprietário de importantes empreendimentos em solo sergipano, demonstrando ser ainda mais

repulsiva  a  escolha  pelo  comportamento  criminoso,  com interesse  patrimonial,  por  parte  do

denunciado em comento.

 Saliente-se que o experiente empresário, além de vasto conhecimento

dos  meandros  tributários,  é  também  político,  sendo,  atualmente,  suplente  do  Senador

Eduardo Amorim,  o que confere um maior grau de consciência e de reprovabilidade

de suas ações na prática dos delitos que lhe foram imputados, justificando, por conseguinte,

o aumento  da  pena-base,  conforme o entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  nos

termos da ementa colacionada a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À
LICITAÇÃO.  ART.  90  DA LEI N.  8.666/1993.  CERCEAMENTO
DE  DEFESA.  PEDIDO  DE  ADIAMENTO  DA  SESSÃO  DE
JULGAMENTO.  DEFERIMENTO FACULTADO AO RELATOR.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA   7/STJ.   DOSIMETRIA
DA  PENA.  AUSÊNCIA  DE ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO DA
PENA-BASE  JUSTIFICADA.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...)
5.  A  jurisprudência  deste  Tribunal  Superior  considera  válida,
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dependendo das peculiaridades do caso concreto, considerações a
respeito  da  experiência  profissional  do  agente para  o
reconhecimento da maior censurabilidade da conduta perpetrada,
a fim de orientar a valoração da culpabilidade.
(...)
(STJ,  AgRg  no  REsp  1511783/RN,  Rel.  Ministro  REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe 16/03/2016) [destacado]

Como bem pontuado por ARTUR DE BRITO GUEIROS SOUZA e

CARLOS EDUARDO ADRIANO JAPIASSÚ3, quando se exerce o juízo de culpabilidade do

autor do fato típico e antijurídico, cuida-se daquele “indivíduo imputável que, consciente

ou com possibilidade de conhecer a antijuridicidade do fato, não adotou com-

portamento diverso”.

 Observe-se que LAURO ANTÔNIO já fora condenado, no âmbito da

ação penal nº 0000055-24.2016.4.05.8500 às penas de 4 (quatro) anos e oito (meses) de reclusão e

840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, por incorrer nos tipos penais dos artigos 337-A, I, e art.

1º, inc. I, da Lei nº 8.137/90, em concurso formal impróprio (art. 70, parte final), c/c o artigo 71,

todos do CP, em razão de sonegação previdenciária e de contribuição social, fatos análogos aos

aqui expostos.

No decreto condenatório por ocasião dos referidos autos exarada (Id.

4058500.1484276 do processo nº 0000055-24.2016.4.05.8500), a M.M. Juíza muito bem ratificou

a participação ativa do apelado em todas as decisões de empresa do mesmo grupo empresarial,

não pairando dúvidas quanto ao grau de intimidade de LAURO ANTÔNIO com o cotidiano das

empresas, o que demonstra ser pacífica a autoria dos delitos fiscais em tela atribuídos ao apelado,

sempre no intuito de sonegar tributos: 

3 Curso de direito penal: parte geral. Rio de Janeiro : Elsevier, 2012. p. 390.
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“Ali me convenci de que o réu sempre foi o administrador da em-
presa e responsável pelas determinações funcionais. Embora desde o seu
interrogatório, perante a polícia Federal, tenha alegado desconhecer os
atos contábeis que ocorriam rotineiramente na empresa São Cristóvão
Transportes Ltda., a defesa também aqui não se eximiu de provar que
toda a sistemática contábil era implementada sem a sua anuência, sobre-
tudo em se tratando de empresa que lhe gerava rendimentos mensais.

Tenho, pois, como provada a autoria de sonegação de tributos
e de contribuições sociais, uma vez que a gestão da sociedade em-
presarial sempre lhe competiu, na qualidade de único sócio-gerente na
época dos fatos. O fato de desconhecer, sequer, uma GFIP,
como alegou no seu interrogatório, não descaracterizava a
sua gestão e responsabilidade pelos atos legais ou ilegais
da empresa.(destacado)

De igual modo, perceba-se que o recorrido também fora condenado, no

âmbito da ação penal nº 0002398-61.2014.4.05.8500 às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses

de reclusão, e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, por incorrer nos tipos penais dos artigos

168-A, § 1º, inc. I, e 337-A, I, em concurso material (art. 69), c/c o artigo 71, todos do CP, em ra-

zão de apropriação indébita previdenciária e sonegação previdenciária e de contribuição social,

fatos análogos aos aqui expostos. Leia-se trecho que sintetiza o que já vem exaustivamente se dis -

cutindo (fls. 516/553 da ação penal nº 0002398-61.2014.4.05.8500):

“No  caso  em  exame,  constato  que  os  elementos  probatórios
contidos nos autos demonstram que o denunciado Lauro Antônio, livre
e  conscientemente,  praticou  as  condutas  delituosas  descritas  na
denúncia. Com efeito, o seu depoimento afastou qualquer dúvida sobre
não apenas a ciência que tinha de todas as condutas que afetavam o
recolhimento  dos  impostos  previdenciários,  numa  das  suas
empresas.

Tais  assertivas  levam  à  conclusão  da  existência  do  dolo,
necessário ao elemento de ambos os tipos penais para o fim de manter
valores  no caixa  da  empresa e  a  sua operacionalização,  condutas que
resultaram no procedimento administrativo de débito”. (destacado)
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Assim, os elementos colhidos no bojo da presente persecução penal, in-

dicam de forma contundente, que não se tratou evento episódico, em que supostamente te-

ria sido ludibriado pelo corpo técnico que o assessorava, mas é hábito do recorrido a bus-

ca desenfreada e constante por manobras tributárias ilícitas visando à sonegação de im-

postos, que atinge cifras exorbitantes, o que constitui fato determinante não só para a conde-

nação de LAURO ANTÔNIO, devendo ser levado em conta no momento da dosimetria da

pena que lhe será imposta, quando da avaliação da seara na personalidade do agente.

Portanto, no que toca especificamente ao dolo do agente, não há dúvida

de que LAURO ANTONIO foi o efetivo responsável pela supressão dos créditos tributários

devidos pela referida empresa, da mesma forma que engendrou a fraude empregada para tanto,

como bem explicado nos termos da denúncia, e corroborado em todos os depoimentos judiciais,

nos quais se atestou que a decisão de usar supostos créditos de títulos públicos para compensação

de créditos da  empresa partiu  do denunciado LAURO ANTÔNIO, efetivo administrador da

SÃO CRISTÓVÃO TRANSPORTES LTDA..

Nesse  sentido,  no  que  tange  ao  elemento  volitivo  inerente  ao  tipo

atribuído: “art. 337-A, “caput”, inc. III, do CP:

“...para a caracterização do delito previsto no art. 337-A, do CP, basta a
comprovação  do  dolo  genérico,  perfectibilizado  na  vontade  livre  e
consciente  de  levar  a  efeito  uma  das  condutas  descritas  em  seus
respectivos  incisos...”  (RSE 2004.72.05.003588-5-SC/7ª  Turma-TRF-4ª
Região/Rel.: Des. Fed. TADAAQUI HIROSE/DJ-17.01.07).

“...o  elemento  subjetivo  exigido  pelo  tipo  é  o  dolo  genérico,
caracterizado pela vontade dirigida ao propósito de reduzir ou suprimir
a contribuição previdenciária com proveito próprio ou alheio, hipótese
concretizada  nos  autos...”  (ACR  2003.71.00.039854-2-RS/7ª  Turma-
TRF-4ª Região/Rel.: Des. Fed. TADAAQUI HIROSE/DJ-16.01.08).

“...o  elemento  subjetivo  do  art.  337-A,  embora  crime  material,
dependendo, para a sua consumação, da efetiva ocorrência do resultado,
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não necessita, para sua caracterização, da presença de dolo específico,
ou  seja,  o  dolo  exigível  é,  também,  o  dolo  genérico...”  (ACR
2004.71.07.000320-6-RS/7ª  Turma-TRF-4ª  Região/Rel.:  Des.  Fed.
NÉFI CORDEIRO/DJ-17.09.08).

Anote-se, outrossim, que “...o processo administrativo fiscal é suficiente

para comprovar o delito previsto no art. 337-A, do Código Penal, fato que não foi afastado pela

defesa...”  (ACR  2005.61.02.010913-0-SP/5ª  Turma-TRF-3ª  Região/Rel.:  Des.  Fed.  ANDRÉ

NEKATSCHALOW/DJ-21.05.09/p. 1.035).

Como  se  vê,  tem-se  diante  de  robusto  e  coeso  conjunto  probante,

repleto  de provas  diretas  e  indiciárias,  que  demonstra,  além de  qualquer  dúvida  razoável

(“beyond  a  reasonable  doubt”),  que  o  apelado  LAURO ANTÔNIO,  consciente  da  ilicitude  das

referidas manobras tributárias,  omitiu  fatos geradores de contribuições previdenciárias devidas

pela  empresa  SÃO CRISTÓVÃO TRANSPORTES LTDA., suprimindo, em 27 (vinte e sete)

competências, o seu pagamento, mediante a inserção fraudulenta de compensações em Guias de

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs.

Por outro lado, caso reformada a sentença recorrida e condenado o réu,

relativamente à dosimetria da pena, há espaço para a incidência, ao menos, de:

a) continuidade delitiva (art. 71 do CP), já que a conduta ocorreu em

27  (vinte  e  sete)  competências, autorizando  as  circunstâncias  de

tempo, lugar e modo de execução a conclusão de que todas as condutas

praticadas se inserem numa mesma cadeia causal; e

b) circunstância agravante prevista no art. 12, inciso I, da Lei nº

8.137/1990, a ser fixada em ½ (metade), ante o grave dano causado à

coletividade,  tendo  em  vista  o  vultoso  prejuízo  ao  erário,  de  R$

10.380.041,65 (dez milhões, trezentos e oitenta mil, quarenta e um

reais e sessenta e cinco centavos),  referente aos valores glosados a
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título  de  compensações  indevidas,  e  de  R$  11.004.972,76  (onze

milhões, quatro mil, novescentos e setenta e dois reais e setenta e

seis  centavos),  relativos  à  multa  incidente  sobre  os  valores

compensados mediante informações falsas.

III. DO PEDIDO.

Diante  dos  argumentos  expendidos,  presentes  os  pressupostos

intrínsecos e extrínsecos da tutela recursal, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, após

a intimação do requerido para responder ao recurso, e depois de colhida a manifestação da douta

Procuradoria  Regional  da  República,  seja  conhecida e  provida a  presente  insurgência,

reformando-se  a  sentença  de  fls.  244/262,  para  condenar LAURO  ANTÔNIO

TEIXEIRA MENEZES, nas penas do 337-A, inciso III, do Código Penal, na forma de

seu art. 71 (continuidade delitiva).

Aguarda deferimento.

Aracaju/SE, 03 de outubro de 2018.

JOSÉ RÔMULO SILVA ALMEIDA
Procurador da República
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