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INQUÉRITO POLICIAL Nº: 2007.14342-4
SUSCITANTE: 5ª PROMOTORIA CRIMINAL DE CURITIBA/PR
SUSCITADO: NÚCLEO DE COMBATE AOS CRIMES CONTRA A ORDEM

ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA
ASSUNTO: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES
EMENTA: CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES,  EM  CARÁTER  NEGATIVO,

ENTRE  NÚCLEO  DE  COMBATE  AOS  CRIMES  CONTRA  A
ORDEM  ECONÔMICA  E  TRIBUTÁRIA  E  PROMOTORIA
CRIMINAL.  DESMEMBRAMENTO  DE  INQUÉRITOS.
INVESTIGAÇÃO SEGMENTADA INVIÁVEL. ATRIBUIÇÃO DA
PROMOTORIA  ESPECIALIZADA.  Havendo  conexão
probatória entre as infrações contra a ordem tributária e
crimes comuns, é contraproducente a apuração apartada
dos crimes comuns. 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA

SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

1. RELATÓRIO

Trata-se  de  conflito  negativo  de  atribuições  entre  a  5ª  Promotoria

Criminal de Curitiba/PR e o Núcleo de Combate aos Crimes Contra a Ordem Econômica

e  Tributária,  o  qual  foi  remetido  a  esta  Procuradoria-Geral  de  Justiça  para

manifestação sobre quem deve atuar nos autos.

O Inquérito Policial foi instaurado junto ao NURCE desta Capital, para

apurar a prática de crimes contra a ordem tributária,  praticados, em tese, por José

Carlos Borges e Guilherme V. Borges, sócios-proprietários da empresa Escrilex, tudo

com base na notícia crime apresentada por Luiz Lopes dos Santos Neto, sócio gerente

da empresa Imperlim Impermeabilização e Limpeza de Estofados Para Autos Ltda, o
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qual  informou  que  a  empresa  Escrilex  estaria  causando  graves  danos  ao  erário,

Secretaria da Receita Estadual, empresas, pessoas físicas e jurídicas, com a venda de

notas fiscais falsificadas e precatórios inexistentes.

Os autos estão instruídos com Contratos Sociais e alterações contratuais

das empresas Pontal Comércio de Plásticos Ltda, Badatar Comércio de Plásticos Ltda,

Plasaulo  Comércio  de  Plásticos  Ltda,  SG  Distribuidora  de  Produtos  Plásticos  Ltda,

Rhodius Comércio de Produtos Plásticos Ltda e  Stockfer Comércio e Distribuição de

Ferro e Aço Ltda foram juntados às fls.83/160.

Paulo Cezar da Silva prestou declarações junto ao 7º Distrito Policial da

Capital  e  afirmou  que  adquiriu  a  NF  objeto  de  falsificação  expedida  pela  Cifor

Distribuidora de Bebidas Ltda, na qual consta uma transferência de crédito acumulado,

da  empresa  Escrilex  Contabilidade,  mais  precisamente  de  seu  representante  legal,

Robson Fabiano Ferrari, por meio de escritura pública no Cartório Uberaba. Afirma,

por  fim,  que  na  ocasião  pagou  a  quantia  de  R$70.000,00  (setenta  mil  reais)

representados em 05 cheques de R$14.000,00 cada, os quais foram compensados para

a empresa Escrilex Serviços de Contabilidade S/C Ltda (fl.161).

A empresa MCP – Transportes Rodoviários Ltda sustenta que de 2003

até  o  início  de  2008  confiou  a  sua  escrita  fiscal  e  contábil  à  empresa  Escrilex

Contabilidade  e  Consultoria,  e  que  diante  da  publicidade  de  ser  uma  empresa

altamente qualificada, adquiriu créditos de ICMS Exportação, bem como precatórios

do  Estado  do  Paraná,  com  a  finalidade  de  obter  uma  economia  legal  com  tal

procedimento.  No  entanto,  em  data  de  29/02/2008  a  empresa  foi  autuada  pela

Receita Estadual do Paraná (Auto de Infração nº 6516486-8 – fl.180), por ter utilizado

indevidamente  créditos  de  ICMS,  nos  meses  de  maio  a  novembro  de  2006,  ao
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proceder  o  lançamento  de  notas  fiscais  tidas  como  falsas,  emitidas  por  Cifor

Distribuidora de Cimento Ltda (fls.166/168).

O Processo Administrativo Fiscal feito pela Receita Estadual, em face da

empresa MCP Transportes Rodoviários Ltda,  foi  proposto diante da constatação de

infração à legislação tributária decorrente da utilização indevida de crédito de ICMS ao

proceder o lançamento com base em documento fiscal falso, no campo outros créditos

do Livro Registro de Apuração do ICMS, no valor de R$99.937,00, conforme consta em

fls.181/186.

A NF 089 que deu origem à cessão dos créditos, e que foi tida como

falsa pela Receita Estadual, consta em fl.188.

A Escritura Pública Parcial de Cessão de Direitos Creditórios que fizeram

entre si, Cifor Distribuidora de Cimento Ltda e MCP – Transportes Ltda, encontra-se em

fls.193/194.

Às  fls.  195/198  constam  cópias  de  quatro  cheques  no  valor  de

R$14.000,00 (quatorze mil reais) cada, emitidos pela empresa MCP Transportes Rod.

Ltda, em favor da empresa Escrilex Servs. de Contabilidade S/C Ltda.

A empresa MCP Transportes Rodoviários Ltda, no intuito de demonstrar

que não servia de laranja para a empresa Escrilex, juntou aos autos os documentos de

fls.210/224.

O  Auditor  Fiscal  da  Receita  Estadual,  Hegbert  Tetsuo  Yamagami,

prestou declarações junto ao Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos – NURCE, e

3



PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Inquérito Policial nº 2007.14342-4

afirmou  que  após  abertas  diversas  Ordens  de  Serviços  de  Fiscalizações  com  a

finalidade de apurar irregularidades na utilização de créditos de ICMS, constatou-se

inicialmente que a origem de créditos fiscais irregulares eram de autoria das empresas

Jonathan Perini & Cia Ltda, Emilux Importação e Exportação Ltda e SG Distribuidora e

Comércio Ltda,  e  que numa primeira  fase  verificou-se  a  ocorrência  da emissão de

notas fiscais de vendas sem efetividade das operações, as quais eram destinadas a

diversas empresas. Afirma que na sequência das fiscalizações constatou-se que outras

empresas, quais sejam, Pontal Comércio de Produtos Plásticos Ltda, Badatar Comércio

Plásticos  Ltda e  Plasaulo  Comércio  de Plásticos  Ltda,  agiam com o mesmo  modus

operandi das demais empresas citadas (fls.226/228).

O Auditor Fiscal da Receita Estadual desta Capital,  Raul Wellner Filho,

prestou declarações junto ao Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos – NURCE, e

afirmou  que  após  abertas  diversas  Ordens  de  Serviços  de  Fiscalizações  com  a

finalidade de apurar irregularidades na utilização de créditos de ICMS, constatou-se

inicialmente que a origem de créditos fiscais irregulares eram de autoria das empresas

Jonathan Perini & Cia Ltda, Emilux Importação e Exportação Ltda e SG Distribuidora e

Comércio Ltda,  e  que numa primeira  fase  verificou-se  a  ocorrência  da emissão de

notas  fiscais  de  vendas  sem  efetividade  das  operações,  haja  vista  as  empresas

destinatárias  não  comprovarem  o  efetivo  recebimento  das  mercadorias  e  dos

respectivos pagamentos. Afirma que na sequência das fiscalizações constatou-se que

outras empresas, quais sejam,  Pontal  Comércio de Produtos Plásticos Ltda,  Badatar

Comércio Plásticos Ltda e  Plasaulo Comércio de Plásticos Ltda, agiam com o mesmo

modus operandi das demais empresas citadas (fls.239/241).

Às fls.242/243 consta relação geral das empresas citadas nos autos de

IP,  contendo IE,  CNPJ,  endereço,  fone,  CEP,  data  de  abertura  e  situação  cadastral

perante o órgão competente.
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Os  dados  cadastrais  das  empresas  citadas  nos  autos  estão  em  fls.

244/278.

Os  termos  de  declarações  de  Claudemir  Godoi  de  Souza,  Ricardo

Lordano Mesquita, Andrews Bodot, Alex Sandro dos Santos constam às fls.317/326.

Paulo  Cezar  da  Silva esclarece  às  fls.376/377  que  aproximadamente

dois anos após a contratação dos serviços de contabilidade da empresa Escrilex, essa

apresentou créditos de ICMS, os quais pertenciam à empresa CIFOR DISTRIBUIDORA

DE CIMENTOS LTDA, oferecendo os créditos ao declarante pelo valor de R$100.000,00

(cem mil reais), com R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de deságio. Diante da oferta,

o declarante aceitou a proposta pagando o equivalente a R$70.000,00 (setenta mil

reais). Afirma que todo o acordo foi realizado com as pessoas de José Carlos Borges e

Robson Fabiano,  e  que cerca de um ano após  o lançamento do crédito em conta

gráfica e a utilização do crédito, a empresa do declarante recebeu uma fiscalização da

Receita Estadual  com o intuito de verificar essa transação,  oportunidade em que o

declarante tomou conhecimento de que a transação da venda de créditos de ICMS

pela CIFOR, intermediada pela Escrilex, eram inidôneas e falsas, o que acabou gerando

a autuação da empresa do declarante.

Os termos de declarações de Michele Sandri de Lima e Gefferson Luis de

Lima constam às fls.380/384, já as declarações de Raquel Maria Fagundes constam às

fls.442/443, e as declarações de Jonas Moises e João Luis da Cruz Lacerda constam às

fls.448/450.
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Sérgio  Prazeres prestou  declarações  perante  o  NURCE,  conforme  se

verifica em fls.452/453.  Luiz Carlos da Silva também prestou declarações perante o

NURCE (fl.454).

Já  o  termo de  declarações  de  Carla  Regina  Upitis  Marloch  Revers e

Cristiano Gil Upitis Marloch constam às fls.456/459.

Também prestaram declarações perante o NURCE: Emerson José Bellese

Moura (fls.461/462),  Luiz  Termo  Daros (fl.463),  Rafael  dos  Santos (fls.465/466),

Waldemir dos Santos (fl.467), Gilberto de Lima Pereira (fl.469), Leire Adriana de Sousa

(fl.470),  Maicon Talevi (fls.471/472),  Hélio Mota (fls.473/474),  Cristiano Lima da Silva

(fls.477/478), Clóvis Marcelo Cordeiro (fls.479/480), Andrea de Fátima Ferreira (fl.481),

Andrius  Mariano  da  Silva (fls.482/483),  Valmor  Simões  Alano (fl.484),  Claudemir

Correia Horbach (fls.485/486), Teruo Oishi (fls.487/488).

Paulo Henrique Borges de Souza,  ex-funcionário da empresa Escrilex,

suscitou Conflito de Jurisdição perante o STJ, com fundamento na Súmula nº 122 do

STJ, que assim dispõe:  “Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos

crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, “a”,

do Código de Processo Penal”,  conforme fls.01/12 da mídia digital anexa, acostada em

fl.493/verso. Segundo o suscitante, há tanto na Justiça Federal do Paraná quanto na

Justiça Estadual do Paraná dois inquéritos policiais apurando o mesmo fato. Na Justiça

Estadual investigam possíveis fraudes fiscais (créditos de ICMS falsos), e por implicar

na supressão e/ou redução de tributos federais, também são investigados perante a

Justiça Federal. Sendo assim, requereu liminarmente o suscitante, o recebimento do

conflito,  bem como o sobrestamento do inquérito policial  e  desmembramentos  da

Justiça Estadual do Paraná.
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O  pedido  liminar  foi  indeferido  pelo  Ministro  Jorge  Mussi,  que

liminarmente pleiteou o sobrestamento do inquérito policial e desmembramento da

Justiça Estadual do Paraná. Na decisão ainda aplicou o entendimento da Súmula nº

122 do STJ, encaminhando toda a investigação ao Juízo Federal da 1ª Vara Criminal da

Seção Judiciária de Curitiba (fl.495).

A Promotoria de Justiça dos Crimes Contra a Ordem Tributária informou

que tramita na Vara de Inquéritos Policiais  do Foro Central  da Comarca da Região

Metropolitana de Curitiba o Pedido de Exceção de Incompetência nº 2010.0020853-2,

no qual esta Promotoria de Justiça se manifestou, conforme fls.499/503, tendo como

requerente Paulo Henrique Borges de Souza. Informou ainda, que o Inquérito Policial

nº 2007.0014342-4 foi  desmembrado em diversos outros, com intuito de se apurar

especificamente  os  reflexos  criminais  de  irregularidades  tocantes  ao  ICMS

(fls.497/498).

A  5ª  Promotoria  de  Justiça  de  Curitiba/PR  encaminhou  os  autos  ao

Núcleo de Combate aos Crimes Contra a Ordem Econômica e Tributária, haja vista ser

órgão do Ministério Público com atribuições criminais específicas para a atuação no

feito (fl.535).

O  Núcleo  de  Combate  aos  Crimes  Contra  a  Ordem  Econômica  e

Tributária pugnou pela remessa dos autos à 5ª Promotoria de Justiça desta Capital

alegando que a atuação do núcleo é restrita  à investigação e ao oferecimento das

denúncias em delitos tributários e econômicos, nos termos da Resolução nº 801/2012-

PGJ, e considerando que o presente IP se destina à investigação da prática, em tese, de

crime  comum  (associação  criminosa  e  outros),  os  autos  deveriam  retornar  aquela

Promotoria de Justiça (fls.536/541).
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Ainda em sua manifestação, o Núcleo de Combate aos Crimes Contra a

Ordem Econômica e Tributária informou que em relação ao Conflito de Competência

nº 114845/PR que tramitou perante o Superior Tribunal de Justiça, sobreveio decisão

de improcedência, conforme consta em fl.542/545.

A  Promotora  de  Justiça  atuante  na  5ª  Promotoria  Criminal  de

Curitiba/PR alegou em sua manifestação que devido ao fato de existir conexão entre

os crimes em tela, estes deveriam ser julgados em conjunto,  uma vez que a prova

produzida para a apuração de um poderá influir  na apuração do outro, vez que os

crimes de falso supostamente praticados pelos investigados no desenvolvimento das

suas atividades comerciais, o foram como crimes meios para a execução dos crimes-

fim, quais sejam, os crimes de sonegação fiscal. Portanto, oportuna a continuidade das

investigações  de  forma conjunta.  Por  fim,  suscitou  conflito  negativo  de  atribuição

(fls.547/551).

Desta forma, vieram os autos a esta PGJ para que se dirimisse o conflito

de atribuição (fl.552).

É, em síntese, o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Conforme já mencionado, trata-se de Inquérito Policial instaurado junto

ao NURCE desta Capital, para apurar a prática de crimes contra a ordem tributária,

praticados, em tese, por José Carlos Borges e Guilherme V. Borges, sócios-proprietários

da empresa Escrilex, tudo com base na notícia crime apresentada por Luiz Lopes dos

Santos  Neto,  sócio  gerente  da  empresa  Imperlim Impermeabilização  e  Limpeza de

Estofados Para Autos Ltda, o qual informou que a empresa Escrilex estaria causando
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graves danos ao erário,  Secretaria  da Receita Estadual,  empresas,  pessoas físicas e

jurídicas, com a venda de notas fiscais falsificadas e precatórios inexistentes.

A  atribuição  para  atuar  nos  autos  efetivamente  pertence  ao

Núcleo  de Combate aos Crimes Contra a Ordem Econômica e Tributária, merecendo

razão  a  5ª  Promotoria  Criminal  de  Curitiba,  pelos  fatos  e  fundamentos  abaixo

expostos.

Embora existam crimes diversos, são conexos entre si, haja vista que os

investigados, em tese, teriam utilizado os crimes meio para se chegar aos crimes fim,

formando uma unidade a qual não pode ser cindida.

De acordo com as lições de Tourinho Filho1:

A  conexão  existe  quando  duas  ou  mais  infrações  estiverem

entrelaçadas por um vínculo que aconselha a junção dos processos,

propiciando, assim, ao julgador perfeita visão do quadro probatório

e,  de  consequência,  melhor  conhecimento  dos  fatos,  de  todos  os

fatos,  de  molde  a  poder  entregar  a  prestação  jurisdicional  com

firmeza e justiça. 

Separar  a  investigação  dificulta  o  esclarecimento  dos  fatos,

enfraquecendo  as  provas,  as  quais  são  imprescindíveis  para  o  deslinde  da  causa.

Acerca da conexão probatória, dispõe o inciso III, do art. 76:  “Quando a prova de uma

infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração”.

1 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 34ª Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p.256.
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Ou seja, será determinada a competência pela conexão quando a prova

de uma infração influir em outra prova de infração diversa.

Seria,  pois,  incabível  examinar  as  provas  em  autos  separados,  não

mantendo o vínculo probatório,  de  modo que a separação se mostra prejudicial  à

verdade dos fatos. Sem contar que a Resolução nº 801/2012, no seu art. 2º, I (parte

final),  estabelece como uma das atribuições do Núcleo a de  requisitar diligências e

apurar os fatos relacionados a crimes contra ordem tributária (sic), consubstanciando-

se as infrações  conexas exatamente estes fatos subjacentes.   

Desse  modo,  a  atribuição  para  atuar  nestes  autos  é  do  Núcleo  de

Combate aos Crimes Contra a Ordem Econômica e Tributária.

3. CONCLUSÃO

Do exposto, entende-se que a atribuição para atuar no procedimento

recai  sobre  o  Núcleo  de  Combate  aos  Crimes  Contra  a  Ordem  Econômica  e

Tributária, devendo, portanto, os autos serem para lá enviados para a apreciação

de seu titular.

Curitiba, 02 de dezembro de 2015.

PAULO SERGIO MARKOWICZ DE LIMA

Promotor de Justiça
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