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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba

Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Cabral - CEP: 80540-400 - Fone: (41)3210-1681 -
www.jfpr.jus.br - Email: prctb13dir@jfpr.jus.br

PETIÇÃO Nº 5027901-25.2018.4.04.7000/PR

REQUERENTE: JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de petição distribuída pela Defesa de Julio Gerin
de Almeida Camargo, visando obstar a utilização da prova produzida
com base no acordo de colaboração contra o próprio colaborador pelos
órgãos da RFB e do Ministério da Fazenda.

Afirma que as provas decorrentes do acordo foram
utilizadas para lavratura de dois autos de infração para cobrança de
créditos de imposto de renda, PAF n. 10314-722.750/2016-21 (R$
20.604.069,31) e PAF n. 10314-723.159/2017-72 (R$ 28.814.173,84).

Alega que, administrativamente, foi determinado o
arrolamento dos bens do colaborador e contra ele também foi decretada
indisponibilidade de bens, na ação cautelar fiscal 0031908-
41.2017.403.6182, da 9ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São
Paulo.

Sustenta, ainda, que o bloqueio cautelar compromete o
cumprimento das obrigações previstas no acordo de colaboração.

Segundo o MPF, o compartilhamento de tais provas não
deve permitir a sua utilização para novas punições, não constituindo o
lançamento tributário sanção de ato ilícito, o que permitiria o uso da
prova. reportou-se o MPF ao entendimento exarado por este julgado no
processo 5054741-77.2015.4.04.7000, permitindo a utilização da prova
pela Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional (evento 8).

Decido

Em 03/07/2018, no processo 5054741-77.2015.4.04.7000,
autorizei que a prova obtida com os acordos de colaboração fosse
utilizada para a constituição e cobrança de créditos tributários pela
Receita Federal do Brasil e Procuradoria da Fazenda Nacional.
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Como ali consignado, os acordos têm por finalidade a
recuperação do produto do crime e, por estimativa, a reparação de danos
decorrentes. Estão eles desvinculados da elisão de tributos que decorrem
das manifestações de riquezas criminosas dos colaboradores.

Remeto ao ali fundamentado, observando que esta também
foi a posição do MPF. 

Assim, nos termos da referida decisão, não há ilegalidade
no compartilhamento e no uso das provas obtidas nos acordos com os
órgãos da Administração Tributária.

Por outro lado, os compromissos financeiros do acordo
devem ser cumpridos. Se necessário, pode ser coordenada a ação do
MPF e da Receita para liberar bens para quitação das parcelas pendentes
do acordo (para as quais o colaborador está aliás há algum tempo
inadimplente).

 Eventuais excessos ou questionamentos de mérito quanto
aos lançamentos devem, se for o caso, ser feitos pelo colaborador junto
aos órgãos fiscais ou Justiça cível, não tendo este Juízo criminal poder
de revisão.

Ante o exposto indefiro o requerido pela Defesa.

Translade, por oportuno, a Secretaria para estes autos a
decisão de 03/07/208 no processo 5054741-77.2015.4.04.7000.

Ciência à Defesa e ao MPF.

Curitiba, 14 de agosto de 2018.
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