
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0004477-64.2017.4.01.8000

REQUERENTE : WALMO RAIMUNDO MAIA CARDOSO

ADV : OMAR SARÉ (OAB/PA 13.052)

REQUERIDO :
JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DO PARÁ

Walmo Raimundo  Maia  Cardoso  opõe  correição  parcial  de  decisão  proferida  no
âmbito  do  Juízo  da  3ª  Vara  da  Seção  Judiciária  do  Estado  do  Pará,  nos  autos  da  ação  penal
29728-12.2010.4.01.3900/PA.

Narra o seguinte: a) “encontra-se acusado de tipo tributário. Consta na denúncia haver
tentativa  de  pagamento  de  impostos  de  competência  da  União  através  de créditos  tributários  via
eletrônica para compensação e homologação. O suporte da representação fiscal com fins penais é a
existência de crime tributário pelo requerente, pois através de sua empresa a qual, em tese, possui
créditos tributários os quais foram repassados a quem é o responsável pelo fato gerador, ou seja, o
contribuinte”;  b)  “segundo a  autoridade fazendária  (...),  os  créditos  são inexistentes,  ou  seja,  não
possuem liquidez e certeza”; c) “Primeiro, há necessidade de ser demonstrada qual a relação de vínculo
com o agente passivo, determinando, assim, a obrigação do defendente com o fato gerador. Segundo,
não havendo o primeiro, resta ser demonstrada qual a determinação legal vinculando o requerente ao
fato gerador? Assim, tornando o responsável  pelo pagamento do tributo, ou seja,  responsabilidade
tributária”; d) “para o requerente ser responsável e seus créditos, mesmo que fossem líquidos e certos,
poderem pagar os tributos de terceiro, há necessidade, sendo mesmo condição obrigatória, (de) haver a
fusão entre as pessoas jurídicas”; e) “resta inequívoco, como apontou a autoridade fazendária, além da
falta de liquidez de (e) certeza do crédito, outra total impossibilidade da empresa W. R. Maia Cardoso
Serviços Empresarial(ais) ser o responsável pelo fato gerador. Não ocorreu a incorporação desta por
aquela  (MOLD PRÉ-MOLDADOS  COMÉRCIO  E  INDÚSTRIA  LTDA)  ou  vice  versa,  ou  seja,
sucessão, condição sine qua”; f) diante disso, “requereu (...) as seguintes diligências junto à autoridade
fazendária: 1º Se ocorreu ou não a homologação do crédito tributário, ou seja, ocorreu o pagamento?
Como demonstramos, a pergunta é tanto pertinente quanto necessária. Senão vejamos: a denúncia com
base na representação fiscal da autoridade fazendária acusa o requerente de crime tributário, ou seja,
crime somente praticado pelo contribuinte. Assim, em caso de homologação, a RFB (Receita Federal
do Brasil) admitiria o requerente como contribuinte, ou seja, admitiria a responsabilidade fiscal. Não
havendo homologação pela  total  imprestabilidade do crédito,  não há que se falar  em crime,  pois
somente haveria se o meio utilizado fosse hábil e no caso há requerimento de homologação, ou seja,
somente  se  dá  o  pagamento,  ou  seja,  satisfação  do  tributo,  após  a homologação  da  autoridade
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fazendária”; g) “entretanto”, o juízo, “sem qualquer base de fundamentação, indeferiu” as diligências
requeridas”.

Alega que: a) “ao indeferir as diligências” o magistrado “já julgou o requerente, mas
(...) em completo desconhecimento da matéria tributária”; b) “em momento algum a defesa pretende
provar ser o crédito (é) líquido e certo, mas, sim, demonstrar não ser o contribuinte e, sobretudo, não ter
havido qualquer afetação ao interesse da União, provocado pelo requerente”; c) “para quem conhece a
matéria tributária e, sobretudo, observa o norte da defesa, sabe o que é contribuinte; assim saberia que a
execução fiscal,  neste  caso,  recaiu sobre  o  provocador  do fato  gerador.  Por  outro (lado),  só  para
lembrar, mas somente lembra quem sabe, a condição primária singular para afetação ao tipo tributário é
o seu contribuinte”; d) “o elemento primordial para definição da conduta tipificada é necessariamente a
prática da conduta definida como tipo. Então, tanto a RFB como MPF pretendem a punição pela prática
de crime tributário, mas, contudo, não demonstraram qual a conduta típica e antijurídica praticada pelo
defendente”; e) “para definição do núcleo tributário é necessário identificar o fato gerador, o qual se
encontra definido no art. 114 do Título II capítulo I do CTN (...). Definido o fato gerador, é necessário
definir de quem é a obrigação tributária, a qual está definida no art. 113, §§ 1º, 2º, 3º (...). / Ao definir
fato gerador e obrigação tributária, define-se o responsável, e, principalmente, há necessidade de definir
se o contribuinte responsável por qual obrigação, ou seja, a principal ou a acessória? Mas até o final da
ação,  o  dominus  litis  não  se  desonerou  de  seu  ônus”;  f)  “trata-se  de  cerceamento  de  defesa  e
antecipação de condenação”.

E  “pugna  (...)  pelo  recebimento,  suspensão  e  reconhecimento  da  necessidade  de
correição”.

Decido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o indeferimento
de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo,
com opção de  indeferi-las,  motivadamente,  quando julgá-las  protelatórias  ou  desnecessárias”  (HC
281.508/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
04/02/2016, DJe 15/02/2016).

O requerente alega que “tanto a RFB como MPF pretendem a punição pela prática de
crime tributário, mas, contudo, não demonstraram qual a conduta típica e antijurídica praticada pelo
defendente”. Aduz que “até o final da ação, o dominus litis não se desonerou de seu ônus”. Se, pois, no
dizer do requerente, a acusação não se desincumbe (não se desincumbiu) da prova, não haveria prejuízo
para a defesa, ante o princípio da presunção de inocência.

De todo modo, (alegação de) cerceamento de defesa é matéria de ordem pública, que
pode ser impugnada em eventual apelação.

Não se vislumbra tumulto processual.

Nego, portanto, seguimento à correição parcial (Provimento COGER n. 129/2016, art.
8º, § 1º, inciso VI).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Brasília, 16 de março de 2017.

JOÃO BATISTA MOREIRA
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

SEI/TRF1 - 3750381 - Decisão https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

2 de 3 21/03/2017 08:47



Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 16/03/2017, às 19:02 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3750381 e o código CRC D84B2169.
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