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Vistos.

Relatório

ADRIANO ROSSI, SIDONIO VILELA GOUVEIA e ELIANE LEME
ROSSI, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público
Federal como incursos no delito descrito no artigo 1º, inciso I, c.c. artigo 12, da
Lei nº 8.137/1990 40 vezes com relação ao PIS/PASEP em concurso material
com mais 40 vezes com relação ao COFINS, cada delito na forma do artigo 71
do Código Penal (ID 38677718, fls. 03/14).

A denúncia foi recebida em 18/01/2018 (ID 38677718, fls. 19/20).

Os réus foram citados (ID 38677718, fl. 49, 52 e 55) e
responderam à acusação por escrito (ID 38677718, fls. 68/95, fls. 61/64 e fls.
96/99). ADRIANO ROSSI indicou 05 (cinco) testemunhas (ID 38677718, fl. 95).
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SIDONIO VILELA GOUVEIA arrolou 08 (oito) testemunhas (ID 38677718, fls.
63/64). ELIANE LEME ROSSI indicou 02 (duas) testemunhas (ID 38677718, fl.
99).

Ausentes os fundamentos para a absolvição sumária, determinou-
se o prosseguimento do feito (ID 38677719, fls. 23/25). Naquela ocasião, as
teses preliminares foram afastadas.

As testemunhas foram ouvidas (ID 111379123, ID 111379126, ID
111379127, ID 111379128, ID 111379129, ID 111379132, ID 40039021, ID
40040937, ID 40040946, ID 40043343 e ID 53368091). Exceto: a) Fernando
dos Santos Martins, João Thomas Lima Jr. e Francisco das Chagas Paiva
Ribeiro em razão de desistência homologada (ID 38677721, fl. 106; ID
38677720, fl. 85; ID 103930058, fl. 02); b) Jair Borges de Queiroz Júnior, Berel
Alterman e Luiz Carlos Caio Franchini Garrido em função de desistência tácita
(ID 77129785, ID 62812349, e ID 68805902); c) Paulo Roberto Barros Dutra
porque foi substituída por Ivan Carlos dos Santos e Mário Sérgio Machado De
Freitas (ID 64818925, ID 68743729 e ID 68805902); e, por fim, d) Jair Borges
de Queiroz Júnior por motivo de falecimento (ID 77115070, fl. 07).

Durante a audiência de instrução, os réus foram interrogados (ID
111502856). Os depoimentos encontram-se juntados aos autos (ID 111564810,
ID 111564814, ID 111564819, ID 111564837, ID 111564844, ID 111574275, ID
111574277, ID 111574282, ID 111574284, ID 111574295, ID 150395239, ID
150395243 e ID 150395244).

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes
nada requereram (ID 111502856).

Em memoriais, o MPF entendeu por comprovadas a materialidade
e a autoria do crime, concluindo pela condenação dos réus, opinando sobre a
dosimetria da pena (ID 160778297).

As defesas apresentaram apontamentos finais.

ELIANE LEME ROSSI, preliminarmente, disse que a denúncia é
inepta. Afirmou que o MPF alterou a imputação para atribuir a ré a “testa” da
empresa e que a atuação dela foi “determinante” porque estaria “à frente da
tomada de decisões da TUX” (ID 38677719, fl. 18) e que esta emenda não foi
objeto de recebimento. No mérito, argumentou que não era responsável pela
área tributária da empresa TUX Distribuidora de Combustíveis Ltda e que
apenas prestava serviço de contabilidade. Afirmou que inexiste qualquer ato de
gestão da requerida voltado ao recolhimento ou à inadimplência de qualquer
obrigação da empresa, inclusive tributária, e que não lhe cabia decidir sobre o
pagamento de tributos de qualquer natureza. Arrazoou que o MPF se referiu à
existência de elementos em outros feitos sem trazê-los ao presente processo,
o que tornou a acusação carente de suporte e inviabilizou o exercício da
defesa. Sobre a coincidência de testemunhas em contratos, afirmou inexistir
ilicitude. Disse que atuaram como testemunhas as pessoas que se
encontravam no local ou nas proximidades e que várias delas trabalhavam ou
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prestavam serviços ao Pool Exxel. Disse que nenhuma das testemunhas
mencionou que a ré houvesse participado da gestão do empreendimento.
Argumentou que a testemunha Henrique Sérgio P. Barbosa (ID 40035816)
declarou que a requerida não foi identificada como responsável pelo passivo
tributário apurado pela Receita Federal. Afirmou que a testemunha Joses Dias
dos Santos (ID 40039021) declarou não conhecer nem ter trabalhado ou sido
empregado da ré. Disse que o Sr. Jorge Natal Horácio se apresentou como
administrador da empresa TUX Distribuidora de Combustíveis Ltda e que os
serviços contábeis foram contratados por meio dele. Ponderou que não sabia,
nem teria como saber se ele era uma interposta pessoa e que, se houve
simulação, a acusada também foi engodada. No mais, concluiu pela absolvição
(ID 240499509).

ADRIANO ROSSI, preliminarmente, disse que houve violação ao
preceito do juiz e do promotor natural e que o presente Juízo é incompetente
para julgar o caso. Argumentou que a competência teria sido firmada por
prevenção no Juízo da 7ª Vara da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto nos
autos nº 0008272-15.2005.4.03.6102. Também arrazoou que não houve
respeito à livre distribuição com fundamento do documento de ID 38677886,
fls. 02/03. Com esses fundamentos requereu a declaração de nulidade de
todos os atos decisórios desde o recebimento da denúncia com envio dos
autos para a 7ª Vara de Ribeirão Preto/SP. Alternativamente, postulou pela
anulação de todos os atos desde a distribuição. No mérito, disse que o
acusado nunca foi sócio da empresa TUX Distribuidora de Combustíveis Ltda.
Ponderou que o diálogo interceptado (ID 160778297, fls. 15/16) seria apenas
uma mera opinião, não se tratando de uma ordem dada ao parceiro comercial.
Disse que o contrato existente entre a corretora administrada pelo acusado e a
TUX Distribuidora não foi draconiano que a TUX não observou o contrato de
exclusividade porque realizou contratos com a empresa concorrente à
administrada pelo acusado (ID 111379129 e ID 111379132). Argumentou que
não é necessário possuir vasto capital para abrir uma distribuidora, uma vez
que esta não produz nada, nem presta serviço de logística, mas apenas
arrenda tancagem e opera com boas corretoras, tanto que sua atuação é
dispensável pela Lei nº 14.292/2022. Manifestou irresignação com diversos
agentes públicos proferindo opinião sem fundamento nas provas. Concluiu
pela absolvição (ID 241221588).

SIDONIO VILELA GOUVEIA, preliminarmente, disse que o fato é
atípico porque inexiste materialidade delitiva. Argumentou que à época, a Lei
nº 10.833/2003 reduziu a zero a base de cálculo do PIS e da COFINS sobre
operações de distribuição de álcool combustível. Portanto, não houve omissão
de pagamento de tributos com esse fundamento. Também ponderou que o
processo administrativo fiscal violou a Súmula Vinculante STF nº 14 porque a
Receita Federal autuou o réu sem lhe fornecer cópia integral dos documentos
investigativos fornecidos pelo MPF para embasar a autuação, o que foi
corroborado pela testemunha Henrique Sérgio Pereira Barbosa, prejudicando
sua ampla defesa. Argumentou pela declaração de nulidade do feito em razão
da ilegal quebra de sigilo praticada nos autos do Processo nº 0005817-
82.2016.4.03.6105. Disse que as provas obtidas naqueles autos foram usadas
neste para oferecer a denúncia, contaminando o arcabouço probatório.
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Ponderou que todos os relatórios e conclusões do Auditor Fiscal Henrique
Sérgio Pereira Barbosa são imprestáveis porque o Termo de Fiscalização
apenas manifestou o achismo do auditor que desconhece como funciona o
mercado de distribuição de combustíveis, o que foi confirmado durante seu
testemunho em Juízo. No mérito, argumentou que o lançamento tributário
discutido nestes autos é de 05/2005 a 09/2008, e que Joses Dias dos Santos
deixou de figurar no quadro societário da TUX Distribuidora de Combustíveis
Ltda em outubro/2003. Isto é, dois anos antes dos fatos apurados. Logo, a
testemunha arrolada não tem relação com os fatos narrados na denúncia, nem
poderia ser eventual testa-de-ferro dos acusados. Apontou que o réu nunca foi
dono, sócio ou administrador da TUX Distribuidora de Combustíveis Ltda.
Ponderou que as testemunhas ouvidas comprovaram que a TUX Distribuidora
de Combustíveis tinha um único dono e gestor, o Sr. Jorge Natal Horário, o que
foi confirmado por Ivan Carlos dos Santos, Mário Sérgio Machado de Freitas,
José Luiz Pedrosa e César Martins Rodrigues de Castro. Assim concluiu pela
absolvição. Subsidiariamente, apontou a inexistência de concurso material e
formal. Disse que o PIS e COFINS possuem a mesma base de cálculo, o que
configura crime único (ID 241269498).

Antecedentes criminais constantes nos autos: a) ADRIANO ROSSI
(ID 244600860, ID 244600858; ID 244600859; ID 244179663 e ID 244179671);
b) SIDONIO VILELA GOUVEIA (ID 244600861, ID 244600856, ID 244600857,
ID 244177409); e c) ELIANE LEME ROSSI (ID 245183348, ID 245183322, ID
245183341 e ID 245183318).

É o relatório.

Decido.

Fundamentação

De acordo com a denúncia, o Ministério Público imputou aos
acusados a prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº
8.137/1990:

Lei nº 8.137/1990

Dos Crimes Contra a Ordem Tributária - Dos crimes praticados por
particulares

“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo,
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes
condutas: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;

(...)

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa”.

Preliminares
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A defesa de ELIANE LEME ROSSI disse que a denúncia é inepta.
No entanto, a questão já foi apreciada no momento do recebimento da peça
exordial onde examinou-se a ausência das hipóteses de rejeição previstas no
artigo 395 do CPP. Sobre o tema, saliente-se que já houve decisão quando da
apreciação da resposta escrita à acusação (ID 38677719, fl. 24):

“Ademais, afasto desde já a alegação de inépcia de exordial acusatória
aventada pelas defesas dos corréus ADRIANO ROSSI e ELIANE LEME
ROSSI haja vista que a inicial apresentou fatos típicos e delinou de maneira
clara as condutas delitivas relacionadas a cada um dos acusados, de modo
a permitir a atuação das defesas”

Frise-se que a denúncia impugnada descreve os fatos praticados
com indicação precisa de tempo, de lugar, de circunstância, indicando quem
seriam os supostos autores e as condutas praticadas. Tudo isso se encontra
acompanhado de documentação referenciada pela peça acusatória. Assim,
não há motivo para considerar a petição inepta.

A acusação teceu o seguinte comentário a respeito de ELIANE
LEME ROSSI (ID 38677719, fl. 18):

“Conforme restou devidamente explicado na peça de acusação ELIANE
está devidamente inserida no rol dos denunciados, sendo parte legitima no
presente processo, porque, na qualidade de contadora e responsável pela
apresentação de informações ao Fisco da pessoa jurídica TUX
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA., teve atuação determinante
para consecução dos ilícitos praticados, estando à frente da tomada de
decisões da TUX que viabilizassem o intento criminoso da organização
criminosa desarticulada na ‘Operação Rosa dos Ventos’, qual seja, o se
sonegar impostos, dentre outros crimes”.

Importante consignar que esta opinião foi expressa pelo MPF ao se
manifestar sobre as teses preliminares aventadas pelas defesas em sede de
resposta a acusação. Como tal, trata-se de argumento que fundamentou o
parecer Ministerial pelo prosseguimento do feito e, consequentemente, não é
parte integrante da denúncia. Sendo assim, sem razão a tese defensiva de que
inexistiu novo recebimento da denúncia, uma vez que a peça apresentada pelo
MPF não se constitui em aditamento da denúncia, consistindo em parecer pelo
prosseguimento do feito. Cumpre rememorar que os réus respondem nestes
autos somente pelas condutas imputadas pela acusação na denúncia, não
havendo que se falar em prejuízo para a defesa em razão de ausência de
aditamento da peça acusatória.

ELIANE LEME ROSSI alegou que o MPF se referiu a elementos
de provas constantes de outros feitos e indisponíveis nestes autos, o que
inviabilizou o exercício do contraditório. Sobre o tema, sem razão a defesa.
Cabe a parte que alega provar o que diz nos termos do artigo 156 do CPP.
Assim, acaso a acusação não tenha provado o que imputou à acusada, tal
situação só tem o condão de favorecer a ré, tendo em vista a prevalência do
princípio da presunção de inocência. Assim, não há que se falar em nulidade
em tal hipótese.
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ADRIANO ROSSI, preliminarmente, argumentou que houve
violação ao preceito do juiz e do promotor natural e que o presente Juízo é
incompetente para julgar o caso. Disse que a competência teria sido firmada
por prevenção no Juízo da 7ª Vara da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto
nos autos nº 0008272-15.2005.4.03.6102. Também arrazoou que não houve
respeito à livre distribuição com fundamento do documento de ID 38677886,
fls. 02/03. Assim, requereu a declaração de nulidade de todos os atos
decisórios desde o recebimento da denúncia com envio dos autos para a 7ª
Vara de Ribeirão Preto/SP e, alternativamente, a anulação de todos os atos a
partir da distribuição.

Sobre o tema, cumpre fazer alguns apontamentos. A competência
por prevenção é relativa e não pode ser declinada de ofício pelo Juízo. O
momento oportuno para sua arguição é em sede de resposta escrita à
acusação por meio da respectiva exceção, sob pena de preclusão e
prorrogação da competência. Neste sentido:

E M E N T A   PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE
JURISDIÇÃO. FORO COMUM. LOCAL DA CONSUMAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARGUIÇÃO. VIA DE EXCEÇÃO.
PRAZO LEGAL. PRORROGAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. PERPETUATIO
JURISDICTIONIS.  1. É mais provável a obtenção de provas idôneas para
estabelecer a verdade dos fatos e formar o convencimento do julgador no
local onde o crime se consumou. 2. A ausência de oposição da exceção
de incompetência no prazo legal implica a modificação ou ampliação
da esfera de competência de órgão judiciário. 3. A alegação
extemporânea de incompetência territorial não altera a competência do
juízo firmada pela prevenção. 4. O instituto da perpetuatio
jurisdictionis é aplicável, por analogia, ao processo penal. 5. Conflito de
jurisdição procedente. (CONFLITO DE JURISDIÇÃO: CJ 5012067-
52.2021.4.03.0000, TRF3 - 4ª Seção, Intimação via sistema DATA:
24/09/2021).

Assim, considerando tratar-se de incompetência relativa, e que não
foi oposta a respectiva exceção em momento oportuno, a matéria já se
encontra preclusa. Logo, a competência deste Juízo já está definitivamente
fixada, inexistindo a aventada nulidade.

A defesa de SIDONIO VILELA GOUVEIA disse que, à época, a Lei
nº 10.833/2003 reduziu a zero a base de cálculo do PIS e da COFINS sobre
operações de distribuição de álcool combustível. Assim concluiu que o tributo é
inexigível, por consequência, atípica a conduta que lhe foi imputada. Ainda em
relação ao processo administrativo fiscal, ponderou que houve violação à
Súmula Vinculante STF nº 14 porque a Receita Federal não forneceu ao réu
cópia integral dos documentos investigativos fornecidos pelo MPF para
embasar a autuação. Sobre esses temas, cumpre fazer algumas
considerações. Não obstante a constituição definitiva do crédito tributário, a
defesa procura desconstituir o mérito da decisão administrativa. No entanto, o
enunciado da Súmula Vinculante STF nº 24 estabelece que o lançamento
definitivo do crédito tributário comprova a materialidade do crime contra a
ordem tributária.
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Assim, os crimes em comento aperfeiçoam-se com a constituição
definitiva do crédito tributário. Qualquer questionamento acerca da higidez do
lançamento somente poderá ser apreciado pela autoridade administrativa ou
judicial competente, a qual poderá rever ou anular o ato eventualmente
impugnado. Tudo isso é decorrência da independência das instâncias
administrativa, cível e criminal.

Assim, a constituição definitiva do crédito tributário é suficiente
para o processamento da ação penal, de modo que eventual nulidade ou
inexigibilidade do crédito fiscal não impede a condenação criminal.

Importante frisar que este Juízo criminal não pode examinar a
validade da constituição do crédito tributário, de modo que qualquer
questionamento sobre a decadência tributária, inconstitucionalidade ou
ilegalidade do lançamento tributário são intangíveis na esfera penal. Nesse
sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA ORDEM
TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/90. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MANTIDA. CAUSA ATENUANTE.
APLICAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. VALOR DO DIA-
MULTA. MAJORAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 1. O delito de
sonegação fiscal consuma-se quando, em decorrência das condutas
previstas nos incisos I a V, resultar a supressão ou a redução do tributo
devido, isto é, no momento em que ocorrer efetiva lesão à Fazenda Pública.
2. Com base na pena em abstrato considerada, não está prescrita a
pretensão punitiva estatal. 3. Constituído o crédito tributário, qualquer
questionamento acerca da higidez do lançamento deve ser apreciado
pela autoridade administrativa ou judicial competente para a revisão
ou anulação deste ato. 4. A existência formal e definitiva do crédito
tributário é suficiente para o oferecimento da denúncia e
processamento da ação penal, de modo que não cabe ao juízo criminal
analisar a validade da constituição do crédito fiscal, já que os
questionamentos sobre a ilegalidade do lançamento tributário são
intangíveis na esfera sob análise. 5. Delito previsto no artigo 1º, inciso I,
da Lei nº 8.137/90. Comprovadas a materialidade e autoria. 6. Pena-base.
Consequências do delito devidamente consideradas na sentença. 7.
Verificado que na data da sentença, o réu já contava com idade acima dos
70 (setenta) anos, aplica-se a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do
Código Penal. 8. Pena de multa redimensionada seguindo os critérios de
fixação da pena privativa de liberdade. 9. Verificado a quantidade de tributos
sonegados e as condições financeiras dos réus, conforme informações
existentes no processo, ajustado o valor da multa-diária. 10. Apelações do
Ministério Público Federal e da defesa de Ivan Gomes Acanjo providas em
parte e de Daywis Gomes Teixeira não provida. (APELAÇÃO CRIMINAL –
70286, ApCrim 0002655-68.2010.4.03.6112, DESEMBARGADOR
FEDERAL MAURICIO KATO, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1,
31/01/2019)

O mesmo raciocínio jurídico se aplica aos relatórios e conclusões
do Auditor Fiscal Henrique Sérgio Pereira Barbosa. Uma vez que foram
regularmente produzidos no curso do processo administrativo fiscal, estes
possuem presunção de legitimidade e devem ser considerados válidos até que
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sobrevenha eventual revogação pela autoridade administrativa ou seja
decretada a nulidade pelo juízo cível competente. Logo, não cabe a este Juízo
criminal desconstituir os atos produzidos naquele procedimento com
fundamento na irresignação do réu sobre o teor do trabalho executado pelo
Auditor Fiscal.

A defesa de SIDONIO VILELA GOUVEIA também argumentou
pela declaração de nulidade do feito em razão da quebra de sigilo decretada
nos autos do Processo nº 0005817-82.2016.4.03.6105. Segundo o réu, as
provas obtidas naqueles autos foram produzidas ilegalmente e não podem ser
usadas para oferecer denúncia nesta ação penal. Sobre o assunto, este Juízo
já proferiu a seguinte decisão (ID 58081439):

“DECIDO

Da leitura da denúncia de ID 38677718, fls. 03 a 14, verifica-se que a
materialidade delitiva foi indicada como comprovada no procedimento
administrativo n. 10830.003663182011-28, instaurado no âmbito da Receita
Federal, e nos elementos de prova consubstanciados na representação
fiscal para fins penais, mormente por intermédio dos autos de Infração
mencionados relativos aos tributos suprimidos com as condutas Ilícitas.

Neste feito, diferente no ocorrido nos autos da Ação Penal n. 0003575-
82.2018.4.03.6105, embasou-se a denúncia apenas nas informações fiscais
foram encaminhadas ao MPF diretamente pela Receita Federal, não tendo
sido sequer mencionada a quebra de sigilo de n. 0008500-
58.2017.403.6105 considerada nula por este Juízo.

À título de exemplo, verifica-se neste feito, no ID 38677885, fl. 09, que o
MPF iniciou as investigações da seguinte forma:

‘(...) Considerando o disposto na Resolução n' 77, de 14 de setembro
de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, que é
função institucional do Ministério Público promover, privativamente, a
ação penal pública, (art.129 da CF), bem como que o conteúdo e
documentos da presente Noticia de Fato constituem indícios de fatos
que são, em tese, crimes de ação penal de iniciativa pública cuja
competência para apuração e julgamento é, em princípio, da Justiça
Federal, o Ministério Público

Federal determine a conversão do presente feito em PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL, com o intuito de apurar a ocorrência dos
crimes tipificados nos artigos 11, inciso 1o, e 2o, inciso l, da Lei n1
8.137190, perpetrados, em tese, pelos representantes legais da
empresa TUX DISTRIBUIDORA DECOMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ
n.02.293.05210001-29, referente ao crédito tributário apurado no bojo
do PAF n. 10830.003663/2011-28 (Representação Fiscal para Fins
Penais n. 10830.00440512011-69)

(...)

Ao final, o MPF asseverou que deveria ser expedido oficio à Procuradoria
Seccional da Fazenda Nacional em Campinas para que encaminhasse à
representante do MPF a Representação Fiscal para Fins Penais n.
10830.00440512011-69. Referido ato data de 19 de abril de 2016.
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Somado a isso, verifica-se que a PSFN em Campinas informou
diretamente ao MPF, as informações fiscais pretendidas, via ofício
acostado no ID 38677885, fl. 37. Portanto, novamente, a comunicação entre
as autoridades foi direta e sem o concurso do Poder Judiciário.

Acerca das indagações Ministeriais, o Fisco respondeu ‘a constituição
definitiva do crédito tributário objeto da representação 10830004405/2011-
69 se deu em 26/12/2014, consoante documento 01 em anexo. Outrossim,
inexiste parcelamento ou pagamento do débito em questão,
consubstanciado nas inscrições em dívida ativa sob no 80615001269-12 e
80715000978-80. Coloco-me à disposição para maiores informações,
inclusive mediante correio eletrônico’.

Verifica-se, portanto, que desde 26 de julho de 2014 havia constituição
definitiva do crédito, assim como inscrição em dívida ativa. O marco
prescricional e a materialidade do crime já estavam consubstanciados em
tempos anteriores à quebra de sigilo considerada nula por este Juízo.

Portanto, o vício que desencadeou a nulidade argumentada pela defesa –
decisão proferida por Juiz suspeito concedendo acesso à prova
(quebra de sigilo n. 0008500-58.2017.403.6105) – é posterior ao acesso
ao conteúdo do procedimento administrativo por parte dos órgãos
responsáveis pela persecução penal.

Desta feita, as provas fiscais já haviam sido franqueadas ao MPF, por
intermédio da própria Receita Federal, muito antes daquela decisão de
quebra considerada nula. Assim, não há que se falar em nulidade.

Ainda, conforme destacado pelo MPF, o compartilhamento do
procedimento administrativo fiscal entre a Receita Federal e o
Ministério Público Federal, nos termos em que ocorreu – diretamente
independente de decisão judicial, e é constitucional, conforme decisão
proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 1.055.941, cuja existência de repercussão geral
da questão constitucional foi reconhecida:

‘É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira
da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do
Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução
penal, para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização
judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em
procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle
jurisdicional’.

Por sua vez, tem-se no ID 38677718, fls. 03 a 14, que a denúncia foi
oferecida e em nenhum momento baseou-se nas informações obtidas por
força de decisão considerada nula, ou baseou-se no quanto obtido via
quebra de sigilo n. 0008500-58.2017.403.6105.

Assim, o presente feito não pode ser considerado idêntico ao ocorrido na
Ação Penal n. 0003575-82.2018.4.03.6105

Naquela ação penal, assim restou decidido:

‘(...) Cabe ressaltar que a denúncia oferecida nestes autos se amparou
na quebra de sigilo n. 0008500-58.2017.403.6105, a qual foi
considerada nula pelo Juízo.
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Empresa CNPJ

ETRÓLEO DO BRASIL 05.090.761/0001-03

Participações e Empreendimentos Ltda 05.745.238/0001-70

l Brasil Transportes Ltda 07.840.411/0001-34

Petróleo do Brasil Ltda. 05.484.144/0001-84

Brasileira de Petroleo Ltda. 00.653.747/0001-49

o Distribuidora de Petróleo Ltda 01.755.775/0001-30

Distribuidora de Petróleo Ltda 05.283.659/0001-18

m Distribuidora de Petróleo Ltda 00.455.955/0001-33

ncial Distribuidora de Petróleo Ltda 03.706.799/0001-24

mento Mercantil 05.434.645/0001-56

Negócios e Participações 10.568.091/0001-10

rticipações e Empreendimentos Ltda. 04.274.143/0001-42

Empreendimentos e Participações Ltda 02.815.403/0001-39

oril Participações e Empreendimentos 04.444.108/0001-37

Distribuidora de Petróleo 01.678.302/0001-86

s Negócios e Participações Ltda 06.079.819/0001-72

stribuidora de Combustíveis Ltda 02.293.052/0001-29

stribuidora de Petróleo Ltda 02.293.052/0001-29

Dracena Açúcar e Álcool Ltda 05.457.893/0001-12

São Paulo Energia e Etanol S/A 05.935.048/0001-05

Naquele feito, considerando-se o reconhecimento da nulidade das decisões
proferidas pela Magistrada titular excepta, considerada suspeita a partir de
15/08/2017, no bojo da Operação Rosa dos Ventos, reputou-se como nula
a decisão de quebra de sigilo fiscal de fls. 10/11, a qual determinou a
quebra do sigilo fiscal das empresas a seguir elencadas:

 

Naqueles autos, deferiu-se a quebra do sigilo fiscal das pessoas
jurídicas acima relacionadas, a fim de que o MPF pudesse ter acesso
aos procedimentos fiscais elencados no ofício
10008/2017/DRF/CPS/GAB, da Receita Federal do Brasil.

Visando a celeridade do cumprimento da medida, deferiu-se à época que a
expedição dos ofícios necessários fosse realizada diretamente pelo
Ministério Público Federal, conforme cópias acostadas às fls. 13/18 dos
autos físicos.
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Isso posto, considerando-se o reconhecimento da nulidade das
decisões proferidas pela Magistrada titular excepta, declarada suspeita
a partir de 15/08/2017, no bojo da Operação Rosa dos Ventos, é NULA
tanto a decisão de quebra de sigilo fiscal proferida nos autos de n.
0008500-58.2017.403.6105 quanto a decisão que recebeu a denúncia
neste feito, em face de, haja vista que a acusação teve por base
documentos obtidos em razão do afastamento do sigilo fiscal
supracitado.

 Importante consignar que, nos autos da quebra de sigilo, autorizou-se o
acesso pelo MPF a todos os Procedimentos Fiscais elencados no Ofício n.
10008/2017/DRF/CPS/GAB. Dentre os procedimentos apontados, constava
o da empresa ASK PETRÓLEO DO BRASIL, CNPJ 05.090.761/0001-03.

Na inicial acusatória constou, inclusive, que a materialidade delitiva estaria
‘amplamente comprovada por intermédio do procedimento administrativo
instaurado no âmbito da Receita Federal (10830.011871/2008-03),
principalmente dos autos de infração relativos aos tributos suprimidos (f. 4-7
e 14-17 do procedimento fiscal) e das DACONs (f. 108-139 do
procedimento fiscal).

Portanto, a base da denúncia foi obtida por força de decisão considerada
nula e, por isso, restou por ela contaminada (denúncia de ID 38677738, fls.
03/12).

Somado a isso, quando o Parquet Federal instaurou o PIC – Procedimento
Investigatório Criminal relativo a este feito, para apurar possível prática, em
tese, dos crimes previstos nos art. 10 e 2. da Lei n. 137190, por parte dos
representantes legais da ASK PETRÓLEO DO BRASIL, relativos aos fatos
narrados no procedimento administrativo fiscal i. 10830.011.87112008-03,
determinou o seguinte:

‘3.Junte-se cópia física do oficio ri. 1000812017/DRFJCPSIGAB
encaminhado pela Receita Federal, do qual consta a relação de
procedimentos administrativos fiscais instaurados em face das pessoas
jurídicas utilizadas pelo grupo criminoso desmantelado na Operação Rosa
dos Ventos; 4 - Junte-se cópia física da decisão proferida pela
Magistrada da 9a Vara da Subseção Judiciária de Campinas/SP, no
bojo dos autos ri. 0008500-58.2017.403.6105, que franqueou ao
Ministério Público Federal o acesso ao teor dos procedimentos
administrativos fiscais que não foram encaminhados a este órgão;5 -
Junte-se cópia - em mídia - das principais peças dos autos. 0005817-
82.2016.403.6105 e autos. 0006479-46.2016.403.6105 (...)’. ID 38677879,
fl. 10.

Portanto, considerando-se que a denúncia oferecida nesta Ação Penal (ID
38677738, fls. 03 a 12) baseou-se em informações fiscais a que o Ministério
Público Federal teve acesso em razão da decisão de quebra de sigilo fiscal
declarada nula, decidida nos autos supracitados de n. 0008500-
58.2017.403.6105, declaro a nulidade por contaminação, da decisão de
recebimento da denúncia proferida no ID 38677738, fls.42/45, pois ausente
outro suporte probatório que possa convalidar a denúncia oferecida.

Resta mantido, apenas, o arquivamento do feito ali exarado, em razão do
reconhecimento da ausência de elementos que apontem para práticas
delitivas quanto aos investigados mencionados.
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Em razão disso, os demais atos judiciais posteriores ao recebimento da
denúncia também devem ser considerados nulos, inclusive a decisão de
prosseguimento do feito proferida no ID 38677739, fl. 26 (...)’ Grifos nossos.

Do quanto exposto, verifica-se que na Ação Penal supracitada, o MPF
baseou-se explicitamente nas informações obtidas por meio da quebra
de sigilo n. 0008500-58.2017.403.6105, mencionada inclusive quando
da instauração do respectivo PIC – Procedimento Investigatório
Criminal relativo a este feito.

Assim, naquela ação, os dados fiscais e as provas obtidas foram vinculadas
à quebra de sigilo, indicada explicitamente como base da
MATERIALIDADE delitiva.

Diante do exposto, não há como se acolher o pleito defensivo. Pois o
componente temporal, como bem lembrado pelo MPF, implica a
impossibilidade do reconhecimento da nulidade da prova obtida pelo
MPF anteriormente, por intermédio do encaminhamento da Representação
Fiscal para Fins Penais.

Como a prova foi obtida antes mesmo da decisão que concedeu
acesso por parte do MPF aos procedimentos fiscais, infere-se não ser
possível tratá-la como derivada da prova produzida posteriormente.

Dessa forma, não havendo nenhum vício no tocante a prova que embasa a
ação penal em curso - procedimento administrativo fiscal n.
10830.00366318/2011-28 obtido diretamente pelo MPF, em data
posterior à nulidade, MATENHO A DECISÃO QUE RECEBEU A
DENÚNCIA, BEM COMO AQUELA QUE DESIGNA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO”

Posto isto, afasto todas as questões preliminares arguidas.

Materialidade

A prova da existência do crime é demonstrada pela íntegra do
processo administrativo fiscal nº 10830.003663/2011-28 (mídia de fl. 91 do
processo físico).

O Termo de Verificação Fiscal assim resume os fatos[1]:

“TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL

I - INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Em decorrência de demanda requisitória externa oriunda do Ministério
Público Federal, regional Ribeirão Preto, foi aberto o Mandado de
Procedimento Fiscal na modalidade de fiscalização 08.1.04.00.2008.01160.

Inicialmente é necessário fazer um grande histórico sobre a TUX
Distribuidora de Combustíveis Ltda, CNPJ 02.293.052/0001-29, com muita
precisão e cuidado. A empresa tem perante a RFB, como domicilio
tributário:

Logradouro: R. Sidnei Cardon de Oliveira, número 1569, sala 10, Fazenda
Cascata, Paulínia/SP, CEP 13140-000.
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Doravante a empresa será tratada apenas como TUX Distribuidora.

Tem como sócios a empresa ‘offshore’ BLOOMINGTON ENTERPRISES
LTD, CNPJ 05.689.116/0001-01, com percentual de 99% do capital e com
1% JORGE NATAL HORACIO, CPF 866.892.235-68, também responsável
perante a RFB.

Em 26/08/2003, retiraram-se da sociedade Carlos César de Oliveira, CPF
475.636.991-04 (10%) e Edilson António Ascencio Dias, CPF 074.744.028-
07 (90%) entrando a Bloomington Enterprises (99%) com sede nas Ilhas
Virgens Britânicas e Joses Dias dos Santos, CPF 087.056.076-04. Na data
de 03/11/2003 Joses Dias dos Santos foi substituído no quadro societário
por Jorge Natal Horácio também na proporção de 1% do capital social.

O Sr Joses Dias dos Santos, CPF 087.056.076-04 permaneceu como
representante perante a RFB da ‘offshore’ Bloomington Enterprises Ltd,
doravante Bloomington Enterprises,

A empresa apresentou nos anos-calendário 2005 a 2008 declarações do
imposto de renda sob a forma de apuração do lucro real com receitas brutas
declaradas de R$ 178.835.007,20, R$ 326.091.737,64, R$ 257.996.369,03
e R$ 302.726.587,09 respectivamente para os anos-calendário 2005 a
2008.

Quanto às Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
no período de 2005 a 2008, a empresa está omissa quanto ao primeiro
semestre de 2006.

A Tux Distribuidora teve o cancelamento do seu registro da atividade de
distribuição de combustíveis pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) pelo
despacho 1999, publicado no DOU em 05.11.2009.

O narrado até o presente é o que era para ser visto, certamente no desejo
dos verdadeiros beneficiários dos valores que passaram pela TUX
Distribuidora de Combustíveis Ltda, CMPJ 02.293.052/0001-29.

II - Da Tux Distribuidora e partes relacionadas

Para evidenciar os verdadeiros beneficiários das receitas devem arcar com
o ônus dos impostos e contribuições sociais não pagos, precisamos fazer
alguma digressão, com vistas a nos afastarmos do que nos é mostrado: a
verdade formal. E focarmos na verdade material. É necessário para tanto ‘a
priori’ definirmos alguns atores, a saber:

a) Exxel Brasileira de Petróleo Ltda, CNPJ 00.653.747/0001-49 que tem
como sócios Adriano Rossi, CPF 071.535.878-29 com 33,33% das cotas;
Sidônio Vilela Gouveia, CPF 479.592.408-25 com 33,33% das cotas e
Miceno Rossi Neto, CPF 485.690.386-15 com 33,34% das cotas. A Exxel
Brasileira, única distribuidora com existência física de fato pois tem base de
tanques no logradouro Sidney Cardon de Oliveira, 1569, Fazenda Cascata,
Paulínia/SP. Doravante tratada apenas por Exxel Brasileira.

b) Ask Petróleo do Brasil Ltda, CNPJ 05.090.761/0001-03 - É uma
Distribuidora de petróleo que também operou na base da Exxel Brasileira.
Tendo como sócios as empresas Beta Participações e Empreendimentos
Ltda, CNPJ 05.745.236/0001-70 e Tamboril Participações e
Empreendimentos Ltda, CNPJ 04.044.108/0001-7 de 12/12/2003 a
28/12/2005, com registro na ANP cancelado através do Despacho n° 1099,
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publicado no DOU de 08/10/2008. Em 28/12/2005 foram alterados os sócios
da Ask Petróleo, saíram Beta participações e Tamboril Participações e
entraram, a empresa ‘offshore’ Summit Inversiones de America LLC, CNPJ
07.752.592/0001-47 com 99,99% e António Carlos Penha, CPF
858.686.638-53, com 0,01% do capital. Ocorre que conforme documentos
obtidos durante a fiscalização ficou comprovado que os donos e
administradores da Beta Participações e Tamboril Participações, senhores
Adriano Rossi e Sidônio Vilela Gouveia continuaram na apenas por Ask
Petróleo. Doravante tratada apenas por Ask Petróleo.

c) Tractus Negócios e Participações Ltda, CNPJ: 06.079.819/0001-72 - É
uma empresa que tem a seguinte informação no CNAE, (7020-4-00)-
Atividades de consultoria em gestão empresarial, com logradouro na rua
José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150 conjs. 204/210, Jardim Madalena,
Campinas/SP. Tendo como sócios as empresas Beta Participações e
Empreendimentos Ltda, CNPJ 05.745.236/0001-70 e Tamboril Participações
e Empreendimentos Ltda, CNPJ 04.044.108/0001-37, constituída em
01/2004, doravante tratada apenas por Tractus.

d) Josés Dias dos Santos, CPF 087.056.076-04, RG M1832719 SSP/MG,
brasileiro, separado, aposentado, residente na Rua São José, 20 A, Vila
Santa Maria, São Sebastião do Paraiso/MG, CEP 37950-000. Nos arquivos
informatizados da RFB ainda consta como representante da Bloomigton.

e) Jorge Natal Horacio, CPF 866.892.238-68, RG 7.534.870 SSP/SP,
brasileiro, casado, aposentado, residente na rua Saulo de Carvalho Luz, 111
apto 143-B Chácara Caneu, Campinas, CEP 13033-195, sócio a 1% da Tux
Distribuidora.

f) Beta Participações e Empreendimentos Ltda, CNPJ 05.745.236/0001-70,
tida como holding de instituição não financeira nos cadastrados da RFB,
tendo como sócios: Gabriela Ribeiro Rossi, CPF 231.826.508-90; Isadora
Ribeiro Rossi, CPF 231.826.538-06; Pedro Ribeiro Rossi, CPF
231.826.488-02, todos menores e filhos de Adriano Rossi, com 33,3% de
cotas cada um. Doravante tratava apenas por Beta Participações.

g) Alfa Participações e Empreendimentos Ltda, CNPJ 05.197.245/0001-74,
tida como holding de instituições não financeiras nos cadastrados da RFB,
tendo como sócios: Gabriela Ribeiro Rossi, CPF 231.826.508-90; Isadora
Ribeiro Rossi, CPF 231.826.538-06; Pedro Ribeiro Rossi, CPF
231.826.488-02, todos menores e filhos de Adriano Rossi, com 33,3% de
cotas cada um. Doravante tratada apenas por Alfa Participações.

h) Tamboril Participações e Empreendimentos Ltda, CNPJ
04.044.108/0001-37, tida como holding de instituições não financeiras nos
cadastrados da RFB, tendo como sócios: Guilherme de Padua Vilela e
Gouveia, CPF 281.721.338-62 e Gustavo de Padua Vilela e Gouveia, CPF
222.066.888-67 filhos de Sidonio Vilela Gouveia. Doravante tratada apenas
por Tamboril.

j) Usina Dracena Açúcar e Álcool Ltda, CNPJ 05.457.893/0001-12, uma
sociedade entre a Beta Participações, com 53% das cotas e Tamboril
participações com 47% das cotas. Usina de açúcar e álcool que começou a
operar em maio de 2006.

l) Adriano Rossi, CPF 071.535.878-29 representante com totais poderes da
Alfa participações e Beta Participações, além de sócio da Exxel Brasileira.
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m) Sidônio Vilela Gouveia, CPF 479.592.408-25 representante com totais
poderes da Tamboril Participações.

1. A CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A ASK PETRÓLEO DO BRASIL
LTDA, CNPJ 05.090.761/0001-03 E TUX Distribuidora DE COMBUSTÍVEIS
LTDA, CNPJ 02.293.052/0001-29

Funcionavam no mesmo espaço físico, a saber: Sidney Cardon de Oliveira,
1569, Fazenda Cascata, Paulínia as empresas ASK Petróleo e TUX
Distribuidora, portanto suas instalações eram os tanques da Exxel Petróleo.

A ASK Petróleo pagou aquisições de álcool às usinas pela TUX
Distribuidora de mais de 21 (vinte e hum) milhões de reais, conforme
informações da procuradora de ambas as empresas Sr a. Eliane Leme
Rossi. Informação corroborada por circularização na Copersucar que
também informou pagamentos da Tux Distribuidora para compras álcool
feitas pela Ask Petróleo.

Tanto Ask Petróleo quanto Tux Distribuidora estavam amarradas por
contratos draconianos à Tractus que as impediam de ter relações
comerciais com quaisquer outras empresas, era como se o departamento
administrativo e financeiro das duas distribuidoras de petróleo fosse a
Tractus, ficando for por contrato apenas as questões tributárias.

O Sr. Jorge Natal Horácio também tinha acesso a movimentação bancária
da Ask Petróleo conforme cópia de documentos obtidos pela fiscalização e
constantes do processo em que tramitará o presente auto de infração,
indicando participar da administração da Ask Petróleo, lembrando que este
é sócio e administrador da Tux Distribuidora.

Na data de 14/11/2003 o Sr Jorge Natal Horácio assinou um contrato de
prestação de serviços e cessão de espaço junto a Exxel Brasileira
representando a Ask Petróleo na qualidade de sócio-administrador, observo
que conforme informado anteriormente na data de 03/11/2003 Jorge Natal
ingressou como sócio na Tux Distribuidora. Interessante ressaltar que
quaisquer vícios no referido contrato de prestação de serviços foram
intentados com a anuência dos Srs Jorge Natal Horácio, Adriano Rossi e
Sidônio Vilela Gouveia já que estes apõe suas assinaturas no final deste.

Ask Petróleo e Tux Distribuidora têm a contabilidade feita por Eliane Leme
Rossi.

Observo ainda que o cancelamento do registro da atividade pela ANP dá-se
com a defasagem de aproximadamente 01 (hum) entre a ASK PETRÓLEO
e a TUX Distribuidora, ficando a segunda como sucessora de fato nos
negócios da ASK Petróleo. Todas vinculadas de uma forma ou de outra aos
Srs Adriano Rossi e Sidônio vilela, A ANP cancelou o registro da atividade
da Exxel Brasileira.

A ASK PETRÓLEO teve como sócias as empresas Tamboril e Beta até
28/12/2005 e nesta data entrou como sócia a 99,99% a ‘offshore’ Summit
Inversiones de America LLC, porém como relatado anteriormente, esta
operação foi mero formalismo sem vínculos com a verdade dos fatos haja
vista que existem documentos comprovando que a Ask Petróleo continuou
a ser operada por Adriano Rossi e Sidônio Vilela Gouveia.

2. A RELAÇÃO ENTRE ADRIANO ROSSI E JORGE NATAL HORÁCIO
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É uma relação de subordinação empregador-empregado é o que se
depreende das escutas telefônicas repassadas a RFB mediante autorização
judicial dentro do processo judicial 2006.61.02.005920-9 referente ao
procedimento criminal Diverso n 2005.61.02.008272-0. Na transcrição que
segue Adriano Rossi (legenda A) dá ordens a Jorge Natal (legenda J) de
como pagar compras de álcool da Tux Distribuidora

A: TÁ TUDO BEM, MAS EU QUERO QUE VOCÊ PAGA METADE HOJE E
A METADE AMANHÃ.

J: TÁ BOM ADRIANO EU VOU FALA COM ELE PODE DEIXAR.

Transcrição completa da escuta segue junto ao processo administrativo em
que corre o auto de infração.

Jorge Natal Horácio também tinha gerência na Tractus é o que se conclui
de documentos relativos a funcionários da empresa, onde este é
testemunha de um contrato de trabalho e em outro dá autorização para
abono de falta, solicitada à Tractus Negócios e Participações Ltda na
pessoa de Jorge Natal Horácio, seguem cópias dos documentos obtidos.

Como já Salientado Jorge Natal tinha acesso aos extratos bancários da Ask
Petróleo, quando legalmente não teria ligações com esta.

Do exposto neste tópico concluo que Jorge Natal Horácio é lugar tenente de
Adriano Rossi em variados negócios, sendo o grande elo de ligação entre a
Tux Distribuidora e Adriano Rossi. Gerenciando inclusive a própria Ask
Petróleo, posto que é incomum um terceiro, sem nenhum vínculo com
empresa ter acesso a contas bancárias, sendo o caso Ask Petróleo e Jorge
Natal Horácio.

3. A RELAÇÃO ENTRE A CONTADORA E O REPRESENTANTE DA
‘OFFSHORE’

Consta nos arquivos informatizados da previdência social que, Joses Dias
dos Santos, representante da Bloominton Enterprises foi empregado
doméstico da contadora da Tux Distribuidora e Ask Petróleo, Sra Eliane
Leme Rossi, no ano de 2003.

4. A Relação entre a Tractus Negócios e Participações Ltda, CNPJ
06.079.819/0001-72 E A Tux Distribuidora de Combustíveis Ltda, CNPJ
02.293.052/0001-29

Foi observado na contabilidade da Tux Distribuidora empréstimos à Usina
Dracena da ordem de R$ 600.000,00 por intermédio da Tractus, durante a
fase pré-operacional da usina, no ano de 2005. Questionada a Tux
Distribuidora quanto ao propósito empresarial da operação, esta justificou-
se dizendo tratar-se de adiantamentos a fornecedores. Justificativa que não
procede haja vista ter a Tux outros fornecedores e não procedeu da mesma
forma apenas a Dracena gozou de tal prerrogativa.

Os Srs Adriano e Sidônio constituíram também uma empresa chamada
Tractus que fazia a parte comercial-financeira das empresas Ask Petróleo e
TUX Distribuidora, com um detalhe um contrato draconiano demonstrando
uma subordinação pouco usual entre o representante e o representado, só
que os representantes são de fato os efetivos donos, os Srs Sidônio e
Adriano.
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5. Falta de capacidade económica da TUX Distribuidora de Combustíveis
Ltda, CNPJ 02.293.052/0001-29 e a cancelamento do registro da atividade
pela ANP

A falta de capacidade econômico-financeira da Tux Distribuidora para a
atividade de distribuição de combustíveis restou evidenciada no processo
de cancelamento do registro da atividade de distribuição de combustíveis
líquidos, onde a empresa teve ampla oportunidade de defesa.

A Tux Distribuidora não comprovou existência de bem imóvel, não
comprovou capacidade econômica de seu sócio majoritário (Bloomington)
para aquisição de 99 % das cotas, não comprovou propriedade ou
arrendamento da base de tanques de pelo menos 750 m .

A Tux Distribuidora teve sua inscrição estadual cassada, sendo questionada
pela ANP quanto à cassação da sua inscrição estadual não logrou êxito em
afastar a presunção de correção do ato administrativo estadual.

Interessante salientar que um ano antes a Ask Petróleo sofreu o mesmo
procedimento e mais interessante ainda observar que os termos de defesa
da Tux Distribuidora são ‘ipsis literris’ e certamente saíram da mesma mente
da anterior defesa da Ask Petróleo.

Dá leitura, ‘modus operandi’ das partes interessadas nos dois processos da
ANP, só reforçaram a convicção formada que Ask Petróleo e Tux
Distribuidora são ou sempre foram uma coisa só até com a utilização do
ardil de ‘offshores’.

6. Os esclarecimentos prestados pelo Sr. Joses Dias dos Santos, CPF
087.056.076-04.

Em decorrência de solicitação compareceu às dependências da Delegacia
da Receita Federal em Campinas o Sr. Joses Dias dos Santos, CPF
087.056.076-04 na data de 20.10.2010 que consta nos arquivos
informatizados da RFB como representante da Bloomington Enterprises. Na
data citada o Sr. Joses nada esclareceu quanto a ‘offshore’, informando
apenas ser motorista e que trabalhou e trabalha com transporte de
combustíveis, conhecendo a Sra. Eliane Leme Rossi da base da Exxel
Brasileira, uma vez que a mesma ficava na base e que na época assinou
alguns recibos para ela.

Em 22 de novembro do 2010, o Sr. Joses através do seu procurador
Ricardo Iabrudi Juste - OAB/SP 235.905 protocolou um documento onde
modificou suas informações sobre a Bloomington Enterprises, passando a
reconhecer que foi procurador desta no período de 26/08/2003 a
03/11/2003. Ocorre o Sr. Joses ainda consta nos arquivos da RFB como
procurador da ‘offshore’.

Adicionalmente, junto a retratação do Sr. Joses veio a procuração em língua
inglesa da Bloomington Enterprises para este e sua tradução juramentada.
E como era de se esperar pela tradução observamos que a procuração em
inglês esta eivada de vícios, que são citados na última página da tradução:
assinaturas ilegíveis, assinatura ilegível aposta ao título de Tabelião Público,
portanto há fortes indícios da falsidade do documento em inglês.

7. Os esclarecimentos prestados pelo Sr. Adriano Rossi, CPF 071.535.878-
29
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Em 04/11/2010, compareci ao domicílio tributário da Tractus na rua José
Bonifácio Coutinho Nogueira, 150 conjs. 204/210, Jardim Madalena,
Campinas/SP e para nossa surpresa encontramos a Beta Participações no
local e assim tive acesso ao Sr. Adriano Rossi que prestou os seguintes
esclarecimentos:

7.1 Que todos os funcionários da Tractus foram demitidos;

7.2 Que os administradores da Tractus eram ele e Sidônio vilela Gouveia ;

7.3 Mais de uma vez afirmou ser proprietário da Usina Dracena.

Observo que a Usina Dracena tem como proprietárias as empresas Beta
Participações e Tamboril Participações, mas é este o ‘modus operandi’ do
grupo, mesmas pessoas físicas são os donos efetivos mas a propriedade
legal está em nome de pessoas jurídicas de participações que não existem
de fato.

A realidade é que tanto a TUX Distribuidora quanto a Ask petróleo assim
como Tractus, Alfa participações, Beta Participações e Taboril participações
são peças de um esquema montado para locupretação e blindagem
patrimonial dos Srs Adriano Rossi e Sidônio Vilela Gouveia, inclusive com a
utilização do expediente de usar filhos menores como laranjas obviamente a
margem do pagamento dos impostos e contribuições, esquema este que
culminou na criação da Usina de álcool Dracena.

III - DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

Do todo exposto até este momento restaria a Fazenda Pública impedida de
fato de exigir o crédito tributário constante deste auto de infração, senão
vejamos: uma distribuidora de combustíveis de existência virtual, posto que
sua existência está vinculada aos tanques de uma outra (Exxel), com sócia
majoritária (99%) uma ‘offshore’ e sócio 1% sem nenhuma capacidade
económica, mas temos no ordenamento tributário a figura da
responsabilidade solidária (art. 124), conforme disposto no Código Tributário
Nacional - Lei 5172/66, nos socorremos deste instituto e aqui o
transcrevemos:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;

...

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos
da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

II – a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se
outorgada pessoalmente a um deles, substituindo, nesse caso, a
solidariedade quanto aos demais pelo saldo;
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MÊS BASE DE CÁL(R$) COFINS 6.74% (R$)
Contribuição na DCTF

(R$)
Contribuição a lançar

(R$)

III – a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados,
favorece ou prejudica aos demais

Assim, estão solidariamente obrigadas as empresas Alfa Participações e
Empreendimentos Ltda. CNPJ 05.197.245/0001-74 com domicílio na AV.
Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150, Ala Leste si 208 Jardim
Madalena Campinas/SP CEP 13091-611; Beta Participações e
Empreendimentos Ltda. CHPJ 05.745.236/0001-70 com domicílio na Av.
Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150, Ala Leste sl 208 Jardim
Madalena Campinas/SP CEP 13091-611 e Tamboril Participações e
Empreendimentos Ltda. CNPJ 4.044.108/0001-37 com domicílio na Av.
Madri, 851/SL 03 Cascata - Paulínia/SP - CEE 13140-000 uma vez que as
mesmas conjuntamente com seus administradores Adriano Rossi, CPF
071.535.878-29 e Sidônio Vilela Gouveia, CPF 479.592.408-25 são os
verdadeiros beneficiários das receitas e rendas havidas e tidas pela Tux
Distribuidora.

IV - DA AÇÃO JUDICIAL

Em 18/04/2007 a TUX Distribuidora de Combustíveis Ltda, CNPJ
02.293.052/0001-29 Distribuidora de Petróleo Ltda, CNPJ 02.293.052/0001-
29 entrou com uma ação denominada ‘ação declaratória de inexigibilidade
de obrigação tributária c/c inexigibilidade de débito e repetição de indébito
com pedido de liminar de antecipação de tutelar’ na Justiça Federal da
seção judiciária de Campinas. A ação levou o n° 2007.61.05.004733-0
tendo como pólo passivo a União.

O pedido da ação judicial em questão consistiu numa isenção, no
entendimento da contribuinte, dada pelo art. 91 da Lei 10.833/2003 com
atrelamento de antecipação de tutela. Tendo como patrono da ação o
advogado Sidônio Vilela Gouveia.

Em 08/02/2008 o pedido de liminar para antecipação de tutela foi julgado
improcedente.

Em 25/06/2008 o juízo singular da 8ª Vara Federal de Campinas julgou o
mérito da ação dando improcedente para a autora (TUX Distribuidora de
Combustíveis Ltda, CNPJ 02.293.052/0001-29) condenando ainda nas
custas processuais e trânsito em julgado fosse providenciado o envio de
cópia de sua decisão ao relator do Agravo de Instrumento
20080300012940-6, fato que se deu em 21/07/2008.

Do exposto neste tópico em nenhum momento foi afastada pela justiça a
incidência das contribuições solicitadas pela TUX Distribuidora de
Combustíveis Ltda, CNPJ 02.293.052/0001-29 Distribuidora, ficando assim
sujeita desde sempre a autuação de oficio da Contribuição para o
Financiamento da seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) desde 05/2005 a 10/2008.

V - DAS OCORRÊNCIAS

Relativamente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) foram deixadas de ser recolhidas, sob a alegação de amparo
judicial da citada ação as parcelas abaixo discriminadas:



ai-05 12.469.749,68 840.461,13 8.404,61 832.056,52

n-05 14.665.917,06 988.482,81 9.884,83 978.597,98

l-05 18.377.033,58 1.233.612,06 12.386,12 1.226.225,94

o-05 22.156.322,53 1.493.336,14 14.933,36 1.478.402,78

t-05 22.280.735,62 1.501.721,58 15.017,22 1.486704,36

t-05 24.114.186,03 1.625-296,14 16.252,96 1.609.043,18

v-05 24.787.360,20 1.670.668.08 16.706,68 1.653.961,40

z-05 31.243.847,68 2.105.835,33 21.058,35 2.084.776,98

n-06 32.168.331,93 2.166.145,57 Não declarou 2.168.145,57

v-06 30.137.455,31 2.031.264,49 Não declarou 2.031.264,49

ar-06 31.888.431,30 2.149.280,27 Não declarou 2.149.280,27

r-06 30.797.653.49 2.075.761,85 Não declarou 2.075.761,85

ai-06 26.430.560,31 1.781.419,80 Não declarou 1.781.419,80

n-06 24.200.609,26 1.531.121,06 Não declarou 1.631.121,06

l-06 25,952.621,67 1.749.206,70 8.746,03 1.740.460,67

o-06 27.232.202,72 1 .835.450,46 9.177,25 1.826.273,21

t-06 25.025.806,86 1.686.739,52 8.435,17 1.678.304,35

t-06 25.196.892,57 1 .698.270,56 8.491,35 1.689.779,21

v-06 25.715.061,22 1.733.255,79 8.666,28 1.724.589,51

z-06 2.074.999,89 139.854,99 699,27 139.155,72

n-07 28.109.740,31 1 .894.596,53 9.472,98 1.885.123,55

r-07 33.406.903,22 2.251.625,28 11.258,13 2.240.367,15

ai-07 28.010.502,61 1.887.907,88 9.429,54 1.878.478,34

n-07 18.857.501,87 1.270.995,63 6.354,98 1.264.640,65

l-07 16.364.456,78 1.102.964,52 5.514,82 1.097.449,70

o-07 22.638.359,65 1.525.325,44 7.629,13 1.518.196,31

t-07 19.051.249,56 1.284.054,22 6.420,27 1.277.633,95

t-07 21.428.163,66 1.444.258,23 7.221,29 1.437,036,94

v-07 21.346.412,30 1.438.748,19 7.193,74 1.431.554,45

z-07 28.721.718,68 1.935.843,84 9.679,22 1.926.164,62

n-08 26.186.229,71 1.764.951,88 8.824,75 1.756.127,13

v-08 24.225.966,20 1.632.830,12 8.164,15 1.624.665,97



ar-08 25.570.933,93 1.723.480,95 8.617,40 1,714.863,55

r-08 26.019.817,91 1.753.735,73 3.768,66 1.744.967,05

ai-08 24.813.092,06 1.672.402,40 8.362,01 1.664.040,39

n-08 22.652.791,39 1.526.798,16 7.633,99 1.519.164,17

l-08 25.962.320,74 1.749.860,42 8.749,30 1.741.111,12

o-08 24.874.004,64 1.676.507,91 8.382,54 1.668.125,37

t-08 31.216.563,13 2.103.996,35 10.519,98 2.093.476,37

MÊS BASE DE CAL (R$) PIS 1.46% (R$)
Contribuição na DCTF

(R$)
Contribuição a lançar

(R$)

mai-05 12.469.749,68 182.058,35 1.820,58 180.237,77

jun-05 14.665.917,06 214.122,39 2.141,22 211.981,17

jul-05 18.377.033,56 268.304,69 2.683,05 265.621,64

ago-05 22.156.322,53 323.482,31 3.234,62 320.247,49

set-05 22.280.735,62 325.298,74 3.252,99 322.045,75

out-05 24.114.186,03 352.067,12 3.520,67 348.546,45

nov-05 24.787.360,20 361.895,46 3.618,95 358.276,51

dez-05 31.243.847,68 456.160,18 4.561,60 451.598,58

jan-06 32.168.331,93 469.657,65 Não declarou 469.657,60

fev-06 30.137.455,31 440.006,85 Não declarou 440 006,85

mar-06 31.888.431,30 465.571,10 Não declarou 465,571,10

abr-06 30.797.653,49 449.645,74 Não declarou 449.645,74

mai-06 26.430.560,81 385.886,19 Não declarou 385.886,19

jun-06 24.200.609,26 353.328,90 Não declarou 353.326.90

jul-06 25.952.621,67 378.908,28 1.694,54 377.013,74

Ago-06 27.232.202,72 397.590,16 1 .987,95 395.602,21

set-06 25.025.808,86 365.376,81 1 .827,20 363.549,61

out-06 25.196.892,57 367.874,63 1.839,37 366.035,26

nov-06 25.715.961,22 372.453,03 1 .877,27 373.575,76

 

 

Relativamente a Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
foram deixadas de ser recolhidas, sob a alegação de amparo judicial da
citada ação as parcelas abaixo discriminadas:



dez-06 2.074.999,89 30.295,00 151,47 30.143.53

nnar-07 28.109.740,81 410.402,22 2.052,01 408.350,21

abr-07 33.406.903,22 487.740,79 2.438,70 485.302,09

mai-07 28.010.502,61 408.953,34 2.044,77 406.908,57

un-07 18857.501,87 275.319,53 1 .376,60 273.942,93

jul-07 16.364.458,78 238.921,10 1.194,61 237.726,49

ago-07 22.636.359,65 330.520,05 1.652,60 328.867,45

set-07 19.051.249,56 278.140,24 1.390,74 276.757,50

out-07 21.428.163,66 312.851,19 1.564,26 311.286,93

nov-07 21 346.412,30 311 657,62 1 .558,29 310.099,33

dez-07 28.721.716,68 419.337,09 2.096,69 417.240,40

jan-08 26.186.229,71 302.318,95 1.911,59 380.407,36

fev-08 24.225.966,20 353.699,11 1.768,50 351.930,61

mar-08 25.570.933,93 373.335,64 1.866,68 371.468,96

abr-08 26.019.817,91 379.889,34 1.899,45 377.989,89

mai-08 24613092 06 362.271,14 1.811,36 360.459,78

jun-08 22.652.791 ,69 330.730,76 1.653,65 329,077,11

jul-08 25.962.320,74 379.049,88 1.895,25 377,154,63

ago-08 24.874.004, 64 363.160,47 1.815,80 361.344,67

set-08 31.216.563,13 455.761,82 2.278,81 453.483,01

VI - DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA

Do todo exposto até o presente neste Termo de Verificação Fiscal, parte
integrante do auto de infração, restou evidenciada a necessidade da
qualificação da multa de ofício em 100% bem como a necessidade da
propositura da Representação Fiscal para Fins Penais de todos aqueles
que EM TESE perpetram conduta delituosa com vistas a evasão fiscal
intentada.

Serem cientificados individualmente todos os responsáveis solidários
qualificados neste termo além do próprio contribuinte e aberto prazo de
impugnação a todos.”

A quantia total sonegada perfaz R$77.196.895,02 (setenta e sete
milhões, cento e noventa e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dois
centavos). Este valor não contabiliza juros, multa e correção monetária e
equivale a soma da COFINS de R$63.448.511,63 e do PIS de
R$13.748.383,39. Ambos os tributos deixaram de ser arrecadados, conforme
apurado pelo Auto de Infração[2].
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O comunicado da Receita Federal (ID 38677885, fls. 12 e 38/39)
demonstra que os créditos tributários acima referidos encontram-se ativos,
definitivamente constituídos desde 26/12/2014, não estando suspensos ou
incluídos em programa de parcelamento fiscal.

Logo, encontra-se demonstrada a materialidade delitiva.

Autoria

À época que os delitos foram praticados (maio/2005 a
setembro/2008), ADRIANO ROSSI, SIDONIO VILELA GOUVEIA foram
apontados pela Receita Federal como os reais administradores da empresa
TUX Distribuidora de Combustíveis Ltda, CNPJ nº 02.293.052/0001-29.

A testemunha Henrique Sérgio Pereira Barbosa, auditor da Receita
Federal que atuou na fiscalização, confirmou a íntegra do Termo de Verificação
Fiscal[3]. Apesar de não se recordar integralmente dos fatos, isto em nada
modifica o teor do documentado pela fiscalização à época. Aliás, é
compreensível em razão das circunstâncias: a autuação fiscal ocorreu há mais
de 10 anos, envolveu várias empresas e pessoas. Só o processo
administrativo fiscal nº 10830.003663/2011-28 possui milhares de páginas de
documentos e se ramificou em várias outras autuações que culminaram em
diversos inquéritos e processos penais. Assim, não é razoável esperar que o
auditor se lembre perfeitamente dos fatos apurados nestes autos com todos os
seus pormenores e especificações técnicas.

Para este Juízo, o fator crucial é que o Auditor confirmou o teor do
apurado administrativamente, confirmando a materialidade delitiva, isto é, os
fatos resumidos no Termo de Verificação Fiscal.

A empresa TUX possuía dois sócios formalmente registrados no
contrato social: a offshore Bloomington, com 99% das quotas, constituída nas
Ilhas Virgens Britânicas. E, por último, Jorge Natal Horácio, que substituiu o Sr.
Joses Dias dos Santos em 2003, ambos com 1% das cotas (ID 38677885, fls.
14/15).

No Brasil, os procuradores nomeados pela Bloomington para
praticar atos em nome da offshore foram os sócios minoritários. Em
29/07/2002, Joses Dias dos Santos recebeu plenos poderes de administração
por tempo indeterminado[4]. Esta situação não foi modificada com a mudança
do quadro societário[5]. Em 24/07/2007, Jorge Natal Horácio também recebeu
procuração da Bloomington para praticar atos em nome da offshore, com
validade de dois anos, isto é, até 24/07/2009. O instrumento também lhe
conferiu amplos poderes de administração[6].

Durante o procedimento de fiscalização, o procurador Joses Dias
dos Santos foi convocado pela Receita Federal, onde declarou o seguinte[7]:

“1) Qual sua formação?

R. Tenho só 3° ano primário.



 

2) Fala algum idioma estrangeiro?

R. Não

 

3) Já viajou para o exterior? Quais países?

R Não

 

4) Qual seu rendimento mensal?

R. Recebo R$ 2.100,00

 

5) Nos anos de 2002 a 2008 trabalhou para empresas ou pessoas físicas?

R. Trabalhou por conta própria, inicialmente com transporte de gado e
depois com transporte de combustível .

 

6) Já trabalhou como doméstico? Tipo jardineiro, motorista, garçom?

R. Não

 

7) Já teve seus documentos perdidos ou furtados, tipo CPF, RG ou outros?
Houve registro em B.O?

R. Não, nunca.

 

8) Conhece ou trabalhou para a Tux Distribuidora de Combustíveis?

R. Sim conheci, não trabalhei para essa empresa.

 

9) Já esteve algum dia no seguinte endereço: rua Sidney Cardon de
Oliveira, 1569 , Fazenda Cascata, Paulínia/SP?

R. sim já estive e era a base da Exxel.

 

10) Conhece a Sra. Eliane Leme Rossi?
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R. Conheço da base da Exxel, uma vez que ela ficava na base e que
assinei alguns recibos par a esta senhora. Não me lembro se tenho cópias
dos documentos, caso ache comprometo-me a fornecê-los.

 

11) Foi empregado da Sra Eliane Leme Rossi?

R. Não , nunca fui.

 

12) Sabe o significado da expressão ‘Offshore’?

R. Não sei o significado.

 

13) Conhece a empresa BLOOMINGTON ENTERPRISES 05.689.116/0001-
01?

R. Não, não conheço.”

Note-se que, segundo o depoimento prestado por Joses Dias dos
Santos na fase administrativa, ele nunca saiu do Brasil, não fala outros
idiomas, possui somente o 3º ano primário, não sabe o que é offshore, nem
ouviu falar da empresa Bloomington. Disse que sempre trabalhou como
motorista autônomo transportando gado e, depois, combustíveis. Apesar disso,
figurou como representante de uma empresa estrangeira em Paulínia/SP que
movimentou milhões de reais por meio da TUX onde também constou como
sócio. Frise-se, uma empresa para a qual declarou nunca ter trabalhado.

Isto é, o depoimento prestado na seara administrativa demonstra
de forma contundente que o sócio minoritário se tratava de interposta pessoa,
isto é, um “laranja” cuja função era ocultar o real administrador do
empreendimento.

Ouvido em Juízo, Joses Dias dos Santos, testemunha comum,
confirmou o teor das declarações anteriormente prestadas e esclareceu (ID
40039021 e ID 40040937):

“MPF: a profissão do senhor sempre foi caminhoneiro nesse período?

Joses: foi, foi, foi, foi. Cinquenta e dois anos.

MPF: há cinquenta e dois anos o senhor é caminhoneiro?

Joses: isso.

MPF: como que aconteceu do senhor assinar esse estatuto da empresa
Blomington Enterprise? Como que aconteceu esse negócio?

Joses: ai doutor. Eu fiquei sabendo disso aí agora em 2017, eu nem sabia
que tinha essas coisas no meu nome não. Isso aí foi obra de um tal de
Claudionor lá em Paulínia que ele pediu meus documentos que era para
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fazer um cadastro meu e aí ele fez essa sacanagem comigo aí. Até hoje eu
tô aguentando as consequências disso aí.

MPF: entendi, quem que era o Claudionor?

Joses: Claudionor?

MPF: quem que era o Claudionor?

Joses: uai, eu nem sa... eu achava que ele era algum empresário lá. Nunca
perguntei para ele o que que ele fazia não. É... só que ele propôs para mim
de fazer um cadastro para mim, que eu ia trabalhar com ele que eu ia
ganhar muito mais dinheiro. E eu burro entrei na dele, aí eu dei meus
documentos para ele, inclusive, eu assinei até uns papel em branco para
ele, e ele fez essa sacanagem comigo aí. E até hoje tá doendo na minha
cabeça isso aí.

MPF: entendi, mas ele não é de Paulínia, o senhor não mora em Minas?
Como que o senhor conheceu Claudionor?

(...)

Joses: a sim, mas acontece que eu trabalhava transportando petróleo, e ele
não era lá de Paulínia, ele era... ele era né porque ele já morreu, ele era de
São Carlos.

MPF: a, entendi.

Joses: bão, segundo ele me disse que era né, depois dessa eu não acredito
nada mais do que ele falou para mim.

MPF: entendi. O senhor trabalhava, então, fazendo transporte somente de
combustível?

Joses: isso, no ramo era de combustível.

MPF: para que empresas o senhor transportava combustível?

Joses: a, eu trabalhava era para mim mesmo, de autônomo.

MPF: o senhor trabalhava de autônomo. O senhor já trabalhou para uma
empresa chamada TUX?

Joses: não. Eu fiquei sabendo dessa empresa agora em 2017 que eu era
dono dela. Eu nem conheço essa empresa. Até hoje, o único conhecimento
que eu tenho a respeito de tudo isso que aconteceu foi quando o delegado
lá de Ribeirão Preto veio aqui me buscar e relatou isso aí para mim. Eu falei
‘mas não é possível, isso já faz uns vinte anos’.

MPF: entendi (...). Então, o senhor nunca foi empregado da senhora Eliane
em 2003?

Joses: não.

MPF: estou satisfeito.
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Joses: eu não tinha como, eu não tinha como trabalhar com uma pessoa
sendo que eu tava trabalhando. Eu..., eu como caminhoneiro eu sou uma
pessoa só. Não tem jeito de trabalhar em dois lugar, ué.

(...)

Juíza: Senhor Joses, eu só tenho mais algumas perguntas. O senhor disse
que assinou alguns papeis para o senhor Claudionor. Onde foi que o senhor
assinou? Foi em São Sebastião, em Paulínia?

Joses: onde eu assinei esses papeis?

Juíza: é.

Joses: a... de tarde, toda tarde eu encontrava com ele lá, a gente ia no, lá
em Paulínia num, num boteco lá que tinha lá, e ele gostava até de pagar
uns whiskies para mim, para poder eu ficar, achando que eu ia ficar doido
da cabeça né, eu fiquei foi bobo porque eu assinei os papel para ele, em
branco. Um assinei parece que era procuração, é..., eu confiei nele, e aí
aconteceu isso aí.

Juíza: então, o senhor costumava vir bastante para Paulínia para
transportar o combustível?

(...)

Joses: eu trabalhava lá carregando combustível lá, ué”

SIDONIO VILELA GOUVEIA argumentou que Joses Dias dos
Santos deixou de figurar no quadro societário da TUX Distribuidora de
Combustíveis Ltda em outubro/2003. Isto é, dois anos antes dos fatos
apurados nestes autos. Com este fundamento, disse que a testemunha
arrolada não tem relação com os fatos narrados na denúncia. Sobre o assunto,
sem razão a defesa. A testemunha ouvida foi essencial para provar que o
sócio formal da empresa TUX já era um sócio interposto desde 2003, isto é,
alguém que não comandava a empresa, nem detinha condições de representar
uma empresa estrangeira no Brasil. Ademais, é importante rememorar que a
testemunha permaneceu como representante da Bloomington no Brasil mesmo
após deixar de ser um sócio formal do empreendimento, o que reforça a
relevância de sua oitiva.

Nesse sentido, a prova é relevante para este caso. Ela demonstra
de forma robusta que a offshore não era apenas uma empresa constituída num
paraíso fiscal que optou por expandir seus negócios no Brasil. Caso contrário,
seus sócios teriam escolhido alguém com reais condições de representar seus
interesses, isto é, uma pessoa ao menos bilíngue, com habilidades gerenciais
e tempo para atender os interesses dos investidores estrangeiros no Brasil. Em
juízo, demonstrou-se que Joses Dias dos Santos não preencheu nenhum
desses requisitos mínimos, sendo apenas uma interposta pessoa cujo nome e
documentos foram usados para negócios que ele desconhecia.

Assim, o conjunto probatório mostrou de forma robusta que a
Bloomington atuou apenas como escudo jurídico da TUX para dificultar o
rastreio e a responsabilização dos reais administradores. Isto é, das pessoas
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que, de fato, comandavam o negócio e detinham poder de administração sobre
o empreendimento no Brasil.

Realizados estes apontamentos, assume vital relevância o
conjunto das demais provas produzidas. A TUX atuava como distribuidora de
combustíveis. Para tanto, utilizava-se dos tanques de armazenamento
pertencentes a EXXEL Brasileira de Petróleo Ltda. Os sócios, naquele tempo,
eram ADRIANO ROSSI e SIDONIO VILELA GOUVEIA[8]. Sobre este último,
apesar de constar a retirada da sociedade em 30/08/2001, SIDONIO VILELA
GOUVEIA permaneceu no comando uma vez que atuava na como
administrador da empresa Tamboril Participações e Empreendimentos Ltda,
conforme consta na ficha cadastral referenciada.

A fiscalização apurou que a empresa TUX emprestou
R$600.000,00 (seiscentos mil reais) para a Usina Dracena por intermédio da
empresa Tractus, no ano de 2005 durante a fase pré-operacional[9]. Isto é, a
usina sequer funcionava, mas obteve recursos da distribuidora. Ocorre que as
empresas Usina Dracena e Tractus igualmente eram de propriedade de
ADRIANO ROSSI e SIDONIO VILELA GOUVEIA[10]. Apesar de ter sido
alegado na fase administrativa que se tratava de um mero adiantamento para
fornecimento de combustíveis, importante apontar o mencionado pelo Auditor
Fiscal[11]:

“Justificativa que não procede haja vista ter a Tux outros fornecedores e não
procedeu da mesma forma apenas a Dracena gozou de tal prerrogativa”.

Mas não é só, a fiscalização também apurou que a empresa ASK
pagou mais de R$21.000.000,00 (vinte um milhões de reais) à título de
combustíveis adquiridos pela empresa TUX. Isto é, a empresa TUX comprou o
combustível, mas quem pagou foi a ASK Petróleo. Igualmente, apurou-se que
a TUX pagou por compras realizadas pela ASK[12].

Sobre a ASK, ADRIANO ROSSI e SIDONIO VILELA GOUVEIA,
juntamente com Jorge Natal Horácio, receberam procuração da empresa para
atuarem em nome dela de 14/10/2004 a 11/05/2006 com amplos poderes de
administração[13]. Frise-se que, após este período, Jorge Natal Horácio
continuou como procurador formal da ASK até 08/02/2008[14].

Importante destacar que até 07/11/2005 ADRIANO ROSSI e
SIDONIO VILELA GOUVEIA controlavam a ASK por meio das empresas Beta
Participações e Tamboril administrada pelos acusados[15]. Após essa data, as
empresas se retiraram da ASK e uma offshore chamada Summit Inversiones
America LLC ingressou com 99% das cotas, usando o mesmo modus
operandis da Bloomington em relação a TUX.

Chamou à atenção deste Juízo, que, apesar da retirada formal de
SIDONIO VILELA GOUVEIA da ASK, este continuou a comandar a empresa.
Note-se que o réu autorizou o pagamento de boleto no valor de R$3.650,02 e
R$2.250,00 em 01/09/2005 e 24/03/2006. Igualmente, também deferiu o
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pagamento do registro da alteração contratual em 04/01/2006[16]. Tudo isso
comprova que o réu continuou no comando, apesar de ter saído formalmente
do quadro societário.

A fiscalização também registrou que ADRIANO ROSSI exerceu
atividade gerencial, apesar de não constar no quadro societário da ASK[17]:

“175. Da análise dos documentos, constatamos que o Sr. Adriano Rossi,
também realizou atividades relacionadas à administração de pessoal, após
a alteração societária ocorrida em novembro de 2005, como podemos
observar (i) no Aviso de Férias do empregado Manuel Moreira da Rocha
Filho, datado de 29 de dezembro de 2005; e (ii) nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social, emitidas em 05/12/2005 e
02/01/2006. Esses documentos foram assinados pelo Sr. Adriano, no
campo reservado ao empregador ASK Petróleo do Brasil (fls. 696, 707 a
712 do Anexo III do PA)”.

E continua:

181. Importante destacar que esse ofício, datado de 23/12/2005, portanto,
após a alteração do quadro societário, promovida em 22/11/2005, foi
assinado pelo Sr. Ariano Rossi, quem se identificou como um dos
administradores da empresa ASK. Abaixo copiamos o referido ofício.



Finalmente, é relevante apontar que SIDONIO VILELA GOUVEIA
pagou, por meio do cheque nº 005373, em 07/12/2005, os serviços de
tradução juramentada prestados pela Neotrade Traduções em relação aos
documentos de constituição da offshore Summit Inversiones de América LLC,
inclusive, da procuração outorgada pela ASK a Antônio Carlos Penha[18].

Diante desses fatos, está comprovado haver confusão patrimonial
entre as empresas ASK Petróleo e TUX Distribuidora.

Ademais, o conjunto das provas aponta que ADRIANO ROSSI e
SIDONIO VILELA GOUVEIA foram os maiores beneficiários das operações
realizadas pela TUX. Seja recebendo empréstimos para financiar as atividades
pré-operacionais da usina Dracena[19], ou movimentando dinheiro para outras
finalidades, como nos pagamentos de mais de R$21.000.000,00 (vinte um
milhões de reais) à título de combustíveis adquiridos pela empresa TUX para a
ASK e vice-versa, conforme narrado pela fiscalização.[20]. Por fim, atente-se
que a TUX celebrou contrato de tancagem com a EXXEL[21] e de
representação com a Tractus[22], outras duas empresas de propriedade dos
acusados.
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Ademais, os recibos de pagamento de tradução de documentos da
offshore LLC encontrados em posse da ASK demonstram que ADRIANO
ROSSI e SIDONIO VILELA GOUVEIA se valiam da constituição de offshores
para o fim de blindar o próprio patrimônio e de dificultar eventual fiscalização.
Isto é, está-se diante do mesmo modus operandi utilizado na TUX, onde a
offshore detém 99% do capital, enquanto um “laranja” assume a representação
da empresa estrangeira no Brasil e exerce a função de sócio do restante da
sociedade com 1% das cotas. Tudo isso ao passo que os réus continuam no
comando oculto do empreendimento escudados juridicamente pelo testa-de-
ferro e pela empresa estrangeira sediada em paraíso fiscal.

Neste sentido, ligação telefônica interceptada entre ADRIANO
ROSSI e Jorge Natal Horácio, sócio formal da empresa TUX, demonstra de
forma cabal que o acusado exercia a administração informal do negócio[23]:

“Jorge: e aí é o seguinte, tá chegando duas carretas lá, os dois últimos do
vale do verdão, ta certo?

Adriano: hã

Jorge: e ele queria que pagasse hoje, então a gente paga amanhã o vale do
verdão.

Adriano: o Jorge, eu acho que você devia empurrar no fausto e pagar só
trezentos pra ele hoje, bicho. Ele falou que vai carregar domingo ou não?

Jorge: falou, vai carregar domingo.

Adriano: mas vai dá toco nos caminhão lá? como é que vai ser?

Jorge: não Adriano, ele falou que não vai, ele falou que não vai, é duzentos
metros por dia ele garante, ele falou isso daí pra mim, uai.

Adriano: ó... eu acho se deve firmar ele no seguinte, se faz o negócio com
ele mas se fala, mas eu só posso te pagar trezentos hoje e trezentos
amanhã. Vai firme que ele vai engolir Jorge ele não tem opção.

Jorge: deixa eu te falar outra coisa, aí ele queria que.. ele queria pagar,
fazer, setenta e cinco centavos ééé.. legal éé... e os outros vinte centavos...
éé.. não identificado, pode fazer? Tem problema não né?

Adriano: não, não tem não

Jorge: tem não, né?

Adriano: não

Jorge: porque aí alivia o dele lá, entendeu?

Jorge: tá certo?

Adriano: tá tudo bem, mas eu quero que você paga metade hoje e a metade
amanhã.

Jorge: tá bom Adriano eu vou falá com ele pode deixar”.

E t diál é d 27/10/2005 l é t â f t



Este diálogo é de 27/10/2005, logo, é contemporâneo aos fatos
apurados. O teor da conversa comprova que ADRIANO ROSSI detinha poder
de comando sobre as ações de Jorge Natal Horácio. O réu determinava como
os pagamentos da empresa deveriam ser feitos aos fornecedores e recebidos
dos credores. Inclusive, decidia sobre o que deveria ser declarado nas notas
fiscais emitidas pela TUX.

Por consequência, ao contrário do argumentado pela defesa, Jorge
Natal Horácio não solicitou uma mera opinião ou conselho para ADRIANO
ROSSI. Não se tratava de uma conversa informal entre parceiros comerciais.
Literalmente, o sócio pediu permissão ao réu para praticar atos gerenciais,
demonstrando submissão aos comandos do acusado, isto é, que se tratava de
um mero testa-de-ferro a serviço do réu, o que é suficiente para demonstrar
que ADRIANO ROSSI era o real administrador do empreendimento junto com
SIDONIO VILELA GOUVEIA que também exercia a administração de forma
velada, conforme já exposto.

A colheita das provas na fase inquisitiva foi confirmada em Juízo
por Victor Hugo Rodrigues Alves Ferreira, que conduziu as investigações (ID nº
40035293). A defesa de ADRIANO ROSSI disse que não se pode admitir o
depoimento do delegado na qualidade de testemunha. Sobre o tema, assiste
parcial razão à defesa. A testemunha participou da formação do inquérito, por
consequência, pode confirmar a realização das diligências policiais. Neste
sentido, não há óbice de que o delegado seja arrolado como testemunha. No
entanto, não compete a ele se manifestar sobre o teor das provas colhidas e
submetidas ao Juízo, nos termos do artigo 213 do Código de Processo Penal.
Neste sentido, deixo de considerar as opiniões do delegado.

Feitas essas considerações, independentemente das conjecturas
externadas pelas testemunhas, o diálogo telefônico interceptado manifesta que
ADRIANO ROSSI comandava a atividade gerencial de Jorge Natal Horácio.
Note-se que, durante a conversa telefônica, o réu decidiu sobre a omissão de
registro em nota fiscal consistente nos “vinte centavos não identificados”, isto
é, sem a devida declaração no documento para “aliviar o dele lá”. Isto
demonstra que o acusado detinha poderes de administração, inclusive, para
ordenar a sonegação de tributos. Aponte-se que a comprovação do dolo
específico não é necessária para delitos fiscais, bastando o dolo genérico.
Neste sentido:                               

PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI Nº 8.137/1990.
INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. PRESENÇA DE JUSTA
CAUSA. LEGALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO
DIRETAMENTE PELA RECEITA FEDERAL. MATERIALIDADE DELITIVA
NÃO CONFIGURADA QUANTO À IMPUTAÇÃO DE SONEGAÇÃO
FISCAL PELA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTAS INFERIORES ÀS
EFETIVAMENTE DEVIDAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ARTIGO 386,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO DE
SONEGAÇÃO FISCAL EM RAZÃO DE NÃO ESCRITURAÇÃO DE
RECEITAS AUFERIDAS NOS EXERCÍCIOS 2010 E 2011 E OMISSÃO DE
DECLARAÇÃO AO FISCO. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO
DO RÉU. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ACIMA DO
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MÍNIMO LEGAL. CRIME CONTINUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDA.

 (...)

- Nos crimes contra a ordem tributária basta o dolo genérico,
consubstanciado na supressão voluntária de tributos federais mediante a
omissão de informação ao Fisco, não havendo que se comprovar intenção
na conduta. A despeito de o réu negar o intuito de sonegação fiscal e alegar
não estar a par dos detalhes contábeis, trata-se de grande empresário e,
como tal, sabedor de suas obrigações tributárias, sendo-lhe fácil a
percepção de que a sua conduta na gestão da empresa autuada implicaria
na ausência dessa receita na respectiva escrituração contábil e,
reflexamente, no não recolhimento de tributos obrigatórios, restando
claramente demonstrado, no mínimo, o dolo eventual.

- (...) (TRF 3ª Região, 11ª Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL -
0000173-03.2018.4.03.6134, Rel. Desembargador Federal FAUSTO
MARTIN DE SANCTIS, julgado em 29/07/2022, Intimação via sistema
DATA: 03/08/2022)

A interceptação telefônica também demonstrou que o contrato de
representação comercial assinado entre a TUX e a Tractus[24] era de fachada.
Isto é, só existiu formalmente, não retratando uma real negociação entre duas
empresas. Note-se que consta do instrumento cláusula de exclusividade.
Assim, independentemente da validade jurídica, provou-se que ADRIANO
ROSSI sabia que esta cláusula não era cumprida. Isto porque Jorge Natal
Horácio executava as operações de compra e de venda diretamente com os
clientes e com os fornecedores, segundo os critérios decididos e ordenados
pelo réu, conforme manifesto no diálogo telefônico interceptado. Portanto, sem
razão o argumento defensivo de que teria havido quebra de contrato. Pelo
contrário, o contexto das provas produzidas demonstra que sequer houve uma
negociação real. Pelo contrário, o contrato era só mais um ardil para ocultar os
reais sócios e garantir que, em caso de eventual fiscalização, a
responsabilidade societária da TUX Distribuidora recaísse somente sobre
Jorge Natal Horácio e a empresa Bloomington Enterprises sediada em um
paraíso fiscal.

Feitas essas considerações, esta é a razão das testemunhas Ivan
Carlos dos Santos (ID 111379123 e ID 111379126), Mário Sérgio Machado de
Freitas (ID 111379127 e ID 111379128), José Luiz Pedrosa (ID 111379129) e
César Martins Rodrigues de Castro (ID 111379132) terem apontado Jorge
Natal Horácio como a pessoa responsável pelos negócios realizados pela TUX
Distribuidora. Note-se que, conforme o diálogo interceptado, era mesmo Jorge
Natal Horácio que fazia a função de entrar em contato com os fornecedores e
com os clientes para fechar os negócios. Logo, estas testemunhas jamais
poderiam apontar os reais sócios somente com fundamento nos contatos
comerciais cotidianos. Aliás, frise-se que esta era a função precípua de Jorge
Natal Horácio, servir de testa-de-ferro para ADRIANO ROSSI e SIDONIO
VILELA GOUVEIA, tornando-os ocultos para os clientes, fornecedores e,
principalmente, para o Estado.
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Importante mencionar que nenhuma das testemunhas apontadas
sabia como a empresa TUX Distribuidora funcionava internamente. Os
contatos mantidos eram estritamente comerciais, isto é, de compra e venda
efetivadas remotamente, a maioria por telefone.

Logo, provou-se que Jorge Natal Horácio, apesar de se apresentar
aos clientes e fornecedores como sócio da empresa TUX, apenas cumpria o
determinado pelo réu como se funcionário fosse.

O princípio da presunção de inocência não é absoluto. Ele pode
ser elidido diante das provas colhidas ao longo da instrução processual, o que
foi caso dos autos. Demonstrou-se, de forma cabal, o dolo genérico de
ADRIANO ROSSI e de SIDONIO VILELA GOUVEIA em praticar o delito.

Sendo assim, comprovadas a materialidade, autoria e dolo do
delito previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, a condenação é
medida que se impõe aos réus ADRIANO ROSSI e SIDONIO VILELA
GOUVEIA, nos termos do disposto no artigo 68 do Código Penal.

Sobre ELIANE LEME ROSSI, importante apontar que a Receita
Federal, ao lavrar o auto de infração, não atribuiu responsabilidade à acusada
em razão dos atos de sonegação identificados para a empresa TUX[25]. Esta
imputação decorreu de entendimento do MPF que concluiu pela existência de
dolo da ré com fundamento nos seguintes elementos: a) Joses Dias dos
Santos constou como empregado da acusada em 01/04/2003, apesar de
nunca ter laborado para ela[26]; b) a ré assinou vários contratos relativos às
empresas envolvidas na qualidade de testemunha; e, finalmente, c) ELIANE
LEME ROSSI prestou serviço de contabilidade para a TUX Distribuidora e
várias outras empresas relacionadas aos demais acusados.

Tudo isso constitui elemento indiciário hábil para sustentar o
recebimento da denúncia contra a acusada, em razão do princípio in dubio pro
societate que vigora naquela fase. Isto é, é certo que tais fatos pediam por
esclarecimento à medida que sugerem possível relação entre a acusada e a
prática delitiva. Contudo, após o encerramento da instrução probatória, a
acusação não produziu provas que confirmassem as suspeitas iniciais. Neste
sentido, o MPF não demonstrou como o contrato de trabalho supostamente
falso firmado pela ré com Joses dias dos Santos em 2003 se relacionou com
os atos de sonegação tributária atribuídos à ré em relação à empresa TUX de
2005 a 2008.

Aponte-se que nenhuma das testemunhas ouvidas confirmou que a
ré tivesse algum poder de gerência sobre a empresa TUX ou as demais
empresas relacionadas e controladas pelos corréus durante o período dos
fatos de interesse nestes autos (ID 40041715 e ID 40041749):

“Juíza: o senhor conhece a senhora Eliane?

Antônio: conheço.

Juíza: o senhor conheceu como?
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Antônio: era contadora lá em Paulínia e todo mundo em Paulínia conhece a
Eliane. É uma excelente contadora.

Juíza: especificamente em relação a TUX, sabe se ela...

Antônio: como?

Juíza: especificamente em relação a TUX, o senhor sabe se ela trabalhava
para TUX?

Antônio: não, não. Conheci Eliane no escritório, como contadora. Não
conhecia quem era os clientes dela”.

 

“Advogado: que tipo de serviço o escritório prestava a TUX? A senhora se
recorda? Especificamente a TUX.

Sandra: contábil, contábil mesmo. Parte de contabilidade.

Advogado: elaboração de contrato? Funcionários? Alteração?

Sandra: não, não, não.

Advogado: quem era o titular do escritório? A senhora lembra?

Sandra: no escritório que eu trabalhava?

Advogado: sim.

Sandra: a Eliane.

Advogado: ali havia controle de funcionários do escritório?

Sandra: sim.

Advogado: tanto dela quanto dos funcionários domésticos?

Sandra: da Eliane sim.

Advogado: só mais uma pergunta. A senhora disse que trabalhou no
período de 2005 a 2009?

Sandra: isso.

Advogado: nesse período, a senhora percebeu por parte da senhora Eliane
algum significativo aumento patrimonial ou a ostentação de riqueza?

Sandra: não, não...

Advogado: durante o período...

Sandra: nada de diferente.

(...)
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MPF: como que era feita a captação dos clientes no escritório de
contabilidade? Como chegavam os clientes lá?

Sandra: muitas vezes, até mesmo pelo ramo, né, de combustíveis, sempre
por indicações né. Então, o escritório da Eliane sempre era por muito por
indicações. Um cliente indicando o outro. Não tínhamos assim, um
telemarketing, por exemplo né, até porque, na época, a demanda era bem
grande já da nossa carteira de clientes. Então era muito indicação.
Praticamente noventa por cento.

(...)

MPF: a senhora disse que se recordava do nome do senhor Sidônio Vilela,
em que contexto que foi que não entendi muito bem;

Sandra:  no contexto porque eu realmente me lembro dessa parte de
contrato acho que eles ligavam ‘tô mandando o malote’, me lembro do
escritório, nome, Vilela, Gouveia, algo do tipo assim, mas não da pessoa
em si, né.

MPF: relacionado ao quê? Que operação ou de que empresa?

Sandra: sim, relacionado a TUX. Entrega de documentos, esse tipo de
coisa”.

Assim, a prova produzida é no sentido de que a acusada não
detinha poderes de administração sobre as empresas comandadas por
ADRIANO ROSSI e SIDONIO VILELA GOUVEIA. No caso da ASK, há
documento nos autos comprovando que ELIANE LEME ROSSI recebeu
honorários de R$1.000,00 (mil reais) por mês para execução de serviço
contábil e que o pagamento foi autorizado por SIDONIO VILELA
GOUVEIA[27]. O mencionado documento prova que a ré não tinha autonomia
para retirar recursos da empresa e que somente prestava serviço de
contabilidade. Frise-se que inexiste nos autos qualquer outro elemento
indicativo de que a acusada detinha poder de administração sobre a empresa
TUX ou tivesse autonomia para decidir sobre o não recolhimento de tributos à
revelia da vontade dos sócios de fato. Também não há prova de que a acusada
conhecia a fraude e quis cooperar com os corréus ou recebeu alguma
contrapartida para participar da prática delitiva. Pelo contrário, nos autos não
há registro de bens valiosos registrados em nome da acusada ou de parentes
próximos, nem indicativo de que ela teve algum ganho patrimonial expressivo
durante o período da execução da fraude tributária milionária, ao contrário dos
demais corréus. Ainda sobre o tema, é importante destacar que, apesar do
sobrenome da acusada, ela não é parente de ADRIANO ROSSI, conforme se
infere da qualificação na denúncia e do depoimento da testemunha Sandra
Cristina Reis Bassani (ID 40041749):

“Advogado: a senhora sabe dizer se a senhora Eliane é parente do senhor
Adriano ou do Miceno Rossi?

Sandra: não.

Advogado: não é parente?
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Sandra: não é parente.

Advogado: é apenas uma questão de sobrenome mesmo?

Sandra: nome idêntico, exatamente”.

Assim, a ausência de prova sobre o dolo e de outros elementos
que apontem para a participação no delito impedem a condenação da
contadora.  Nesse sentido:

PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI Nº 8.137/1990.
AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE
OFÍCIO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REGIME PRISIONAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDA.

(...)

5. A autoria delitiva restou comprovada nos autos por meio do Contrato
Social, do interrogatório do réu e da prova testemunhal, os quais apontam o
acusado como o único gestor da empresa detendo, portanto, a
responsabilidade de informar ao Fisco o correto valor das receitas
efetivamente auferidas pela pessoa jurídica, sem qualquer redução ou
supressão de tributos.

6. A existência de um contador responsável pela contabilidade da
empresa não exime o réu de sua responsabilidade pelas questões
tributárias, não restando demonstrado que esse profissional,
subordinado ao réu, tivesse por conta própria realizado as fraudes
apuradas pela Receita Federal.

7

(...)

(TRF 3ª Região, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, ApCrim - APELAÇÃO
CRIMINAL - 68158 - 0012034-78.2014.4.03.6181, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, julgado em 23/04/2020, e-DJF3 Judicial
1 DATA:04/06/2020)”

 

PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. SONEGAÇÃO FISCAL. CONTADOR
DA EMPRESA AUTUADA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO FÁTICA. MERA
CONDIÇÃO DE CONTABILISTA. INÉPCIA. OCORRÊNCIA. JUSTA
CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE SUPORTE PROBATÓRIO
MÍNIMO À INCREPAÇÃO. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. 1. É inepta a
denúncia que não descreve um fato, sequer, que possa ligar o ora
recorrente ao delito (sonegação fiscal) imputado na incoativa. A
circunstância de ser o contador da empresa, não é suficiente, por si
só, para contra ele desencadear a persecutio criminis, se não
demonstrado um mínimo de indícios de que tenha, ativa e diretamente,
participado das ações tidas por delituosas (autoria). 2. Ausência, de
outra parte, de suporte probatório mínimo à acusação, denotando falta de
justa causa para a persecução penal, pois também na fase investigatória
figura o recorrente apenas como o responsável pela contabilidade, não se
atribuindo a ele ato típico algum. 3. Recurso provido para trancar a ação
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penal em relação ao recorrente. (RHC - RECURSO ORDINARIO EM
HABEAS CORPUS - 28327 2010.00.89325-7, MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:01/08/2013 ..DTPB:.)

Ademais, é rotineiro um escritório de contabilidade possuir vários
clientes e captar outros novos por meio de indicação. Assim, estas
circunstâncias não podem, isoladamente, serem consideradas suficientes para
demonstrar a participação da contadora em fraude tributária de milhões de
reais praticada por eventual cliente.

Finalmente, sobre a assinatura de contratos na qualidade de
testemunha por parte da acusada, cumpre fazer algumas considerações. A
testemunha Sandra Cristina Reis Bassani, em suma, disse que era prática
comum do escritório, preencher os dados faltantes das testemunhas para que
os contratos apresentados pudessem ser levados a registro (ID 40041749):

“Advogado: a senhora se recorda se esse escritório elaborava contrato
social, alteração contratual dessas empresas que prestava serviço?

Sandra: não. Não. Normalmente vinha já elaborados.

Advogado: e quando eles vinham elaborados, se, por ventura, tivesse
algum tipo de [ininteligível], por exemplo, não tivesse o nome das
testemunhas nesses contratos, como que o escritório fazia a senhora se
recorda?

Sandra: normalmente se faltava o nome da testemunha, muitas vezes nós
mesmos assinávamos para poder registrar, faltando os nomes né. Não só a
assinatura, os nomes mesmo”.

Saliente-se que não constam nos autos principais nem no anexo
da mídia de fl. 91 as cópias dos contratos assinados por ELIANE LEME
ROSSI na qualidade de testemunha, apesar de mencionadas pelo Termo de
Verificação Fiscal. Clodomiro Soares dos Santos, testemunha de acusação,
figurou como testemunha da 6ª Alteração Contratual da empresa TUX
Distribuidora em 17/06/2003[28], o que foi confirmado em Juízo (ID 40036466).

Frise-se que a acusada só começou a assinar como procuradora
da empresa TUX a partir de outubro/2008[29] para tratar com a Receita
Federal de assuntos contábeis relacionados com a apuração fiscal. Assim,
deve-se considerar que a ré agiu nessa qualidade após o período dos fatos
apurados (maio/2005 a setembro/2008) e para assuntos relacionados a sua
área de atuação, contabilidade. Portanto, este fato isoladamente não
demonstra que a ré tenha exercido a gerência das atividades cotidianas da
empresa, nem destoa da profissão que ela exercia à época.

Ainda sobre o assunto, o Auditor Fiscal Henrique Sérgio Pereira
Barbosa, testemunha de acusação, esclareceu em Juízo (ID 40035816):

“Advogado: a senhora Eliana... Eliane, toda documentação que foi requerida
a ela teve retorno, não causou nenhum obstáculo...
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Henrique: sim. Aliás foi uma surpresa. Foi uma surpresa. É... é... foi
entregue tudo, a colaboração foi plena, é... na verdade esse procedimento
quem começou não fui eu, é... foi um colega que começou, mas foi me
repassado é... todas as bases de cálculo, tudo que.. é... na realidade... é...
que foi requerido. A todo momento a doutora Eliane foi... colaborou com a
fiscalização”.

É importante destacar que o próprio Auditor Fiscal manifestou
surpresa com a atitude cooperativa da contadora para a descoberta da
verdade. Isto porque quando o contador está envolvido com atos de
sonegação de seu cliente ou deles tem ciência, raramente coopera com a
Receita Federal. Pelo contrário, oferece toda resistência legal possível, ainda
mais quando o delito supera a casa dos milhões de reais. No entanto, ELIANE
LEME ROSSI entregou todos os documentos disponíveis sem nenhum
embaraço legal e cooperou plenamente com o auditor. Este ato destoou tanto
do esperado que o próprio Auditor Fiscal manifestou surpresa e deixou isto
claro durante todo seu testemunho. No mínimo, esta conduta cooperativa da
contadora aponta para o seu não envolvimento com os delitos. Ademais, frise-
se que a colaboração de ELIANE LEME ROSSI foi essencial para identificar a
confusão patrimonial das empresas ASK e TUX durante os trabalhos de
auditoria, conforme narrado no Termo de Verificação Fiscal[30]:

“A ASK Petróleo pagou aquisições de álcool às usinas pela TUX
Distribuidora de mais de 21 (vinte e hum) milhões de reais, conforme
informações da procuradora de ambas as empresas Sr a. Eliane Leme
Rossi. Informação corroborada por circularização na Copersucar que
também informou pagamentos da Tux Distribuidora para compras álcool
feitas pela Ask Petróleo” (grifo nosso).

Após a análise dos fatos, verifica-se que a acusação apresentou
somente indícios contra a acusada. Enfim: inexiste prova robusta de que a ré
agiu como administradora de alguma das empresas envolvidas na época dos
fatos. Igualmente, não há demonstração de que ela conhecia a fraude, ou
tenha se beneficiado dos atos de sonegação tributária da TUX Distribuidora.

Sobre as contradições apontadas no depoimento de ELIANE
LEME ROSSI pelo MPF, cumpre lembrar de que o ordenamento jurídico ainda
consagra o princípio in dubio pro reo. Assim, havendo dúvida ou incerteza
sobre a inocência da acusada, esta sempre deve pender a favor da ré. Logo, a
dúvida sobre a inocência jamais deve servir de fundamento para eventual
condenação como pretendeu a acusação. Nesse sentido, aplicando esse
princípio basilar civilizatório, tendo em vista a ausência de outras provas e que
o interrogatório também é instrumento de defesa, deve-se creditar as
contradições do depoimento ao fato de a ré não se lembrar com precisão de
fatos ocorridos há mais de 10 anos, o que é razoável. Finalmente, destaque-se
que a acusada cooperou com a Receita Federal para a descoberta da verdade
real desde o início. Ainda assim, foi indiciada e denunciada pelo órgão
acusatório com fundamento em meras suspeitas, o que, certamente, lhe trouxe
muitos transtornos. Feitas essas considerações, não é surpresa que a ré tenha
mudado de postura.
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Portanto, tem-se que o conjunto probatório é frágil porque há
dúvida razoável sobre a autoria de ELIANE LEME ROSSI, o que impõe a
absolvição da ré. Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, DA LEI N º 8.137/90.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DOSIMETRIA.

1. Acusados denunciados pelo cometimento do delito descrito no artigo 1º,
I, da Lei nº 8.137/90.

2. Crédito tributário definitivamente constituído (Súmula Vinculante nº 24).

3.Materialidade delitiva amplamente demonstrada pelos dados probatórios.

4.Autoria do acusado comprovada pelos elementos de prova carreados aos
autos. Autoria da codenunciada não demonstrada. O que restou claro é
que as circunstâncias do caso não são de molde a afirmar
categoricamente a inocência da acusada, embora, certamente, não se
possa de igual modo, permitir afirmar a sua culpabilidade,
prevalecendo em direito penal a máxima do in dubio pro reo.

5. Dosimetria. Pena de prestação pecuniária reduzida.

6. Apelação da corré provida para absolvê-la, nos termos do artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal. Apelação do acusado
parcialmente provida apenas para diminuir a pena de prestação pecuniária. 

(TRF 3ª Região, 5ª Turma,  ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0003937-
98.2015.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal PAULO GUSTAVO
GUEDES FONTES, julgado em 09/02/2022, Intimação via sistema DATA:
11/02/2022).

Dosimetria Da Pena

ADRIANO ROSSI

Na primeira fase de aplicação da pena, no exame da
culpabilidade, observo que o arcabouço probatório demonstra que a empresa
TUX Distribuidora foi constituída e estruturada com a finalidade de praticar
delito de sonegação tributária, o que demonstra ter havido extensa
premeditação quanto ao modo de agir, ultrapassando o comum para a espécie
delitiva, o que demanda maior juízo de reprovação sobre a conduta praticada
pelo réu.

No tocante a conduta social e a personalidade do acusado, deixo
de valorar considerando que não há elementos nos autos.

Os motivos são normais à espécie. O comportamento da vítima em
nada influenciou neste caso.

As circunstâncias ultrapassaram o ordinário. Tratou-se de esquema
criminoso complexo com elevado grau de sofisticação, o que demanda maior
reprimenda.
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As consequências extrapolaram o comum. A empresa TUX
Distribuidora intermediava a compra e venda de combustíveis. Destaque-se
que o artigo 12 da Lei nº 8.137/1990 estabeleceu um rol de circunstâncias que
devem ser apreciadas somente na terceira fase da dosimetria da pena, dentre
elas, o dano à coletividade causado pela sonegação de tributos em função de
eles serem essenciais à prestação de serviços estatais à população. Nesta
fase, verifico que as consequências ultrapassaram o dano mencionado porque
também afetaram negócios de terceiros. Aponte-se que por causa da ilegal
diminuição dos custos operacionais por meio da supressão massiva de
tributos, a empresa distribuiu combustíveis no mercado com preços abaixo da
concorrência, prejudicando vários negócios e, por consequência,
empregadores e empregados dependentes dessa atividade. Este fato grave
motiva a valoração desta circunstância sem que isto caracterize bis in idem em
razão da incidência da norma especial.

O réu não possui antecedentes criminais, conforme se infere dos
autos (ID 244600860, ID 244600858; ID 244600859; ID 244179663 e ID
244179671). No mais, registro que é “vedada a utilização de inquéritos policiais
e ações penais em curso para agravar a pena-base”, nos termos da súmula
444 do STJ

Posto isto, com observância das diretrizes do artigo 59 e artigo 60
do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo em 03 (três) anos, 1 (um)
mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

Na segunda fase não há agravantes, nem atenuantes a serem
consideradas. Frise-se que não se aplica o benefício do artigo 65, inciso III,
alínea d, do Código Penal porque o réu não confessou espontaneamente os
fatos delituosos, nem forneceu elementos que ajudassem a esclarecer a
verdade real. Portanto, mantenho a pena em 03 (três) anos, 1 (um) mês e 15
(quinze) dias de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição. No entanto,
incidem duas causas de aumento. Primeiro a prevista no artigo 12, inciso I, da
Lei nº 8.137/1990, pois, com suas condutas, o réu sonegou a quantia de
R$77.196.895,02 (setenta e sete milhões, cento e noventa e seis mil,
oitocentos e noventa e cinco reais e dois centavos). Este valor não
contabiliza juros, multa e correção monetária e equivale a soma da
COFINS de R$63.448.511,63 e do PIS de R$13.748.383,39, ambos
discriminados no Auto de Infração[31].

Saliente-se que os impostos custeiam serviços públicos essenciais
dos quais a população depende. Considerando o expressivo valor, está
caracterizado o grave dano à coletividade. Feitas essas considerações,
aumento a pena em 1/2 (metade) para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 07
(sete) dias de reclusão, e 208 (duzentos e oito) dias-multa.

Consigno que não é hipótese de concurso material, nem formal de
crimes. A ofensa realizada recaiu sobre a ordem tributária como um todo e não
sobre cada tributo isoladamente. Nesse sentido:

PENAL PROCESSUAL PENAL DELITOS DOS ARTS 1º I DA LEI N



PENAL. PROCESSUAL PENAL. DELITOS DOS ARTS. 1º, I, DA LEI N.
8.137/90 E 337-A, III, DO CÓDIGO PENAL. LANÇAMENTO. VALIDADE.
INSTÂNCIAS TRIBUTÁRIA E PENAL. INDEPENDÊNCIA.
MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO ESPECÍFICO. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. OMISSÃO DE RECEITA. TIPICIDADE. DOSIMETRIA.
CAUSA DE AUMENTO DO ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/90.
CONTINUIDADE DELITIVA. MULTA. PRIVATIVA DE LIBERDADE.
PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO PROVISÓRIA INDEFERIDA.

(...)

7. A perpetração de uma única conduta fraudulenta, posto que reduza
o encargo fiscal de espécies tributárias distintas, não enseja a
pluralidade de crimes pressuposto para o concurso formal. Assim,
revejo meu entendimento para acompanhar a jurisprudência (STJ,
REsp n. 1294687, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.10.13;
TRF da 1ª Região, ACr n. 00158703020044013800, Rel. Des. Fed. Hilton
Queiroz, j. 01.10.13; TRF da 3ª Região, ACr n. 00082555720114036105,
Rel. p/ acórdão Des. Fed. Paulo Fontes, j. 04.09.17; ACr n.
00083665620024036105, Rel. Juiz Conv. Márcio Mesquita, j. 05.08.08;
TRF da 5ª Região, ACr n. 200783000155622, Rel. Des. Fed. Rogério
Fialho Moreira, j. 26.05.15).

8. Reconhecida a prática, pelo acusado Nivaldo Gino da Silva, de crime
único, qual seja, o delito do art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90, pela
supressão/redução de IRPJ, PIS, COFINS, CSLL e de contribuições
previdenciárias.

9. Mantida a incidência da causa de aumento decorrente do art. 12, I, da Lei
n. 8.137/90.

10. Indevida a incidência do art. 71 do Código Penal quanto ao delito
do art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90, considerando que a sonegação se deu
apenas no exercício fiscal de 2008 (ano-calendário de 2007).

(...)

(TRF 3ª Região, QUINTA TURMA, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79767
- 0001237-89.2015.4.03.6122, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ
NEKATSCHALOW, julgado em 02/12/2019, e-DJF3 Judicial 1
DATA:06/12/2019)

Incide, ainda, a regra prevista no artigo 71 do Código Penal, e não
a do concurso material como requereu o Ministério Público, porquanto os
delitos, da mesma espécie, foram praticados nas mesmas circunstâncias de
tempo, forma de execução e lugar.

Foram praticadas 04 (quatro) condutas referentes aos anos-
calendários 2005, 2006, 2007 e 2008. Assim, aumento a pena em 1/4 (um
quarto) para 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e
260 (duzentos e sessenta) dias-multa, a qual torno definitiva.

Sobre o critério de aumento da pena pela continuidade delitiva,
reitero o entendimento pacífico do STJ:

PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS ESTELIONATO (1)



PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. (1)
IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO
DEPURADOR. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. (3) CONFISSÃO PARCIAL NÃO
CONSIDERADA NA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. (4) REINCIDÊNCIA.
AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO NO
CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUIZ.
AUMENTO EXACERBADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. (5) MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
(6) AUMENTO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA.
DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. (7) WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...). 6. É pacífica a
jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena
referente à continuidade delitiva, aplicando-se a fração de 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. Na espécie, observando o universo de três infrações,
por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de
1/5 da pena, sendo desproporcional a majoração em metade. (...) (HC -
HABEAS CORPUS - 215226 2011.01.85150-4, MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:29/10/2013).

Considerando as informações socioeconômicas presentes nos
autos, arbitro o valor do dia-multa em 1 (um) salário mínimo vigente à
época dos fatos, corrigido monetariamente pelos índices oficiais até o
pagamento.

Nos termos do artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal, fixo o
regime SEMIABERTO como o inicial para cumprimento da pena. Deixo de
aplicar o disposto no artigo 387, §2º, do CPP, uma vez que o acusado
respondeu ao processo em liberdade.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal.

SIDONIO VILELA GOUVEIA

Na primeira fase de aplicação da pena, no exame da
culpabilidade, observo que o arcabouço probatório demonstra que a empresa
TUX Distribuidora foi constituída e estruturada com a finalidade de praticar
delito de sonegação tributária, o que demonstra ter havido extensa
premeditação quanto ao modo de agir, ultrapassando o comum para a espécie
delitiva, o que demanda maior juízo de reprovação sobre a conduta praticada
pelo réu.

No tocante a conduta social e a personalidade do acusado, deixo
de valorar considerando que não há elementos nos autos.

Os motivos são normais à espécie. O comportamento da vítima em
nada influenciou neste caso.
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As circunstâncias ultrapassaram o ordinário. Tratou-se de esquema
criminoso complexo com elevado grau de sofisticação, o que demanda maior
reprimenda.

 As consequências extrapolaram o comum. A empresa TUX
Distribuidora intermediava a compra e venda de combustíveis. Destaque-se
que o artigo 12 da Lei nº 8.137/1990 estabeleceu um rol de circunstâncias que
devem ser apreciadas somente na terceira fase da dosimetria da pena, dentre
elas, o dano à coletividade causado pela sonegação de tributos em função de
eles serem essenciais à prestação de serviços estatais à população. Nesta
fase, verifico que as consequências ultrapassaram o dano mencionado porque
também afetaram negócios de terceiros. Aponte-se que por causa da ilegal
diminuição dos custos operacionais por meio da supressão massiva de
tributos, a empresa distribuiu combustíveis no mercado com preços abaixo da
concorrência, prejudicando vários negócios e, por consequência,
empregadores e empregados dependentes dessa atividade. Este fato grave
motiva a valoração desta circunstância sem que isto caracterize bis in idem em
razão da incidência da norma especial.

O réu não possui antecedentes criminais, conforme se infere dos
autos (ID 244600861, ID 244600856, ID 244600857, ID 244177409). No mais,
registro que é “vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em
curso para agravar a pena-base”, nos termos da súmula 444 do STJ

Posto isto, com observância das diretrizes do artigo 59 e artigo 60
do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo em 03 (três) anos, 1 (um)
mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

Na segunda fase não há agravantes, mas há atenuante a ser
considerada. Não se aplica o benefício do artigo 65, inciso III, alínea d, do
Código Penal porque o réu não confessou espontaneamente os fatos
delituosos, nem forneceu elementos que ajudassem a esclarecer os fatos. O
réu possui mais de 70 (setenta) anos, atraindo o disposto no artigo 65, inciso I,
do Código Penal. Portanto, reduzo a pena em 1/6 (um sexto) para 02 (dois)
anos, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 115 (cento e quinze) dias-
multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição. No entanto,
incidem duas causas de aumento. Primeiro a prevista no artigo 12, inciso I, da
Lei nº 8.137/1990, pois, com suas condutas, o réu sonegou a quantia de
R$77.196.895,02 (setenta e sete milhões, cento e noventa e seis mil,
oitocentos e noventa e cinco reais e dois centavos). Este valor não
contabiliza juros, multa e correção monetária e equivale a soma da
COFINS de R$63.448.511,63 e do PIS de R$13.748.383,39, ambos
discriminados no Auto de Infração[32].

Saliente-se que os impostos custeiam serviços públicos essenciais
dos quais a população depende. Considerando o expressivo valor, está
caracterizado o grave dano à coletividade. Feitas essas considerações,
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aumento a pena em 1/2 (metade) para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 25
(vinte e cinco) dias de reclusão, e 172 (cento e setenta e dois) dias-multa.

Consigno que não é hipótese de concurso material, nem formal de
crimes. A ofensa realizada recaiu sobre a ordem tributária como um todo e não
sobre cada tributo isoladamente. Nesse sentido:                                            

PENAL. PROCESSUAL PENAL. DELITOS DOS ARTS. 1º, I, DA LEI N.
8.137/90 E 337-A, III, DO CÓDIGO PENAL. LANÇAMENTO. VALIDADE.
INSTÂNCIAS TRIBUTÁRIA E PENAL. INDEPENDÊNCIA.
MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO ESPECÍFICO. MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. OMISSÃO DE RECEITA. TIPICIDADE. DOSIMETRIA.
CAUSA DE AUMENTO DO ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/90.
CONTINUIDADE DELITIVA. MULTA. PRIVATIVA DE LIBERDADE.
PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO PROVISÓRIA INDEFERIDA.

(...)

7. A perpetração de uma única conduta fraudulenta, posto que reduza
o encargo fiscal de espécies tributárias distintas, não enseja a
pluralidade de crimes pressuposto para o concurso formal. Assim,
revejo meu entendimento para acompanhar a jurisprudência (STJ,
REsp n. 1294687, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.10.13;
TRF da 1ª Região, ACr n. 00158703020044013800, Rel. Des. Fed. Hilton
Queiroz, j. 01.10.13; TRF da 3ª Região, ACr n. 00082555720114036105,
Rel. p/ acórdão Des. Fed. Paulo Fontes, j. 04.09.17; ACr n.
00083665620024036105, Rel. Juiz Conv. Márcio Mesquita, j. 05.08.08;
TRF da 5ª Região, ACr n. 200783000155622, Rel. Des. Fed. Rogério
Fialho Moreira, j. 26.05.15).

8. Reconhecida a prática, pelo acusado Nivaldo Gino da Silva, de crime
único, qual seja, o delito do art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90, pela
supressão/redução de IRPJ, PIS, COFINS, CSLL e de contribuições
previdenciárias.

9. Mantida a incidência da causa de aumento decorrente do art. 12, I, da Lei
n. 8.137/90.

10. Indevida a incidência do art. 71 do Código Penal quanto ao delito
do art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90, considerando que a sonegação se deu
apenas no exercício fiscal de 2008 (ano-calendário de 2007).

(...)

(TRF 3ª Região, QUINTA TURMA, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79767
- 0001237-89.2015.4.03.6122, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ
NEKATSCHALOW, julgado em 02/12/2019, e-DJF3 Judicial 1
DATA:06/12/2019)

Incide, ainda, a regra prevista no artigo 71 do Código Penal, e não a do
concurso material como requereu o Ministério Público, porquanto os delitos,
da mesma espécie, foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo,
forma de execução e lugar.
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 Foram praticadas 04 (quatro) condutas referentes aos anos-calendários
2005, 2006, 2007 e 2008. Assim, aumento a pena em 1/4 (um quarto) para
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e
215 (duzentos e quinze) dias-multa, a qual torno definitiva.

Sobre o critério de aumento da pena pela continuidade delitiva, reitero o
entendimento pacífico do STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. (1)
IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO
DEPURADOR. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. (3) CONFISSÃO PARCIAL NÃO
CONSIDERADA NA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. (4) REINCIDÊNCIA.
AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO NO
CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUIZ.
AUMENTO EXACERBADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. (5) MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
(6) AUMENTO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA.
DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. (7) WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...). 6. É pacífica a
jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena
referente à continuidade delitiva, aplicando-se a fração de 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. Na espécie, observando o universo de três infrações,
por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de
1/5 da pena, sendo desproporcional a majoração em metade. (...) (HC -
HABEAS CORPUS - 215226 2011.01.85150-4, MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:29/10/2013).

Considerando as informações socioeconômicas presentes nos
autos, arbitro o valor do dia-multa em 1 (um) salário mínimo vigente à
época dos fatos, corrigido monetariamente pelos índices oficiais até o
pagamento.

Nos termos do artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal, fixo o
regime SEMIABERTO como o inicial para cumprimento da pena. Deixo de
aplicar o disposto no artigo 387, §2º, do CPP, uma vez que o acusado
respondeu ao processo em liberdade.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação
penal para:

a) ABSOLVER a denunciada ELIANE LEME ROSSI, já qualificada
nos autos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal;

b) CONDENAR é ADRIANO ROSSI já lifi d



b) CONDENAR o réu ADRIANO ROSSI, já qualificado, como
incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I, c.c artigo 12, inciso I, ambos da Lei
nº 8.137/1990, à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de
reclusão, a ser cumprida em regime SEMIABERTO, e 260 (duzentos e
sessenta) dias-multa no valor unitário de 01 (um) salário mínimo vigente à
época dos fatos, corrigidos monetariamente pelos índices oficiais até o
pagamento. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, face ao disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal;

c) CONDENAR o réu SIDONIO VILELA GOUVEIA, já qualificado,
como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I, c.c artigo 12, inciso I, ambos
da Lei nº 8.137/1990, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime SEMIABERTO, e
215 (duzentos e quinze) dias-multa no valor unitário de 01 (um) salário
mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pelos índices
oficiais até o pagamento. Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, face ao disposto no artigo 44, inciso I, do
Código Penal.

Direito de apelar em liberdade

Nos termos previstos no artigo 387 do Código de Processo Penal,
os réus poderão apelar em liberdade, uma vez que não estão presentes os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, preponderando o
princípio da presunção da inocência (artigo 5.º, LVII, da Constituição da
República).

Custas processuais

Condeno ADRIANO ROSSI e SIDONIO VILELA GOUVEIA ao
pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do CPP.

Valor mínimo para reparação de danos

Em que pese a regra expressa do artigo 387, inciso IV, do Código
de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração, porquanto a pessoa jurídica lesada pode executar
judicialmente seu crédito. Eventual fixação de indenização no corpo desta
sentença significaria admitir a dupla cobrança, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico.

Bens e valores apreendidos

Não há bens apreendidos nos autos.

Deliberações finais

Após o trânsito em julgado:
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Oficie-se ao departamento competente para fins de estatísticas e
antecedentes criminais e remetam-se os autos ao SEDI para as devidas
anotações;

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no
artigo 15, inciso III, da Constituição da República;

Providencie-se a inclusão do nome dos réus no Rol dos Culpados;

Expeça-se guia de recolhimento para execução da pena;

Expeça-se boletim individual, nos termos do artigo 809 do Código
de Processo Penal.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Campinas, 02 de Setembro de 2022.
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Juíza Federal
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