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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio de Janeiro
2ª Vara Federal de Niterói
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AÇÃO PENAL Nº 0020746-81.2018.4.02.5102/RJ

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: HELOISA ESTEFAN PRESTES

SENTENÇA

EMENTA: AÇÃO PENAL. Art. 1º, I e II, da Lei nº
8.137/90. 1. Redução de imposto de renda pessoa física
mediante a omissão de rendimentos e a dedução indevida
de despesas. 2. Materialidade e autoria delitivas
comprovadas. 3. Alto prejuízo ao fisco. Configuração de
grave dano à coletividade. Aplicação da causa de aumento
especial do art. 12, I, da Lei nº 8.137/90. 4. Sentença
condenatória.

I. Relatório:

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público
Federal em face de Heloísa Estefan Prestes, qualificada nos autos,
imputando-lhe a suposta prática do crime previsto no art. 1º, I e II, da
Lei nº 8.137/90. 

De acordo com a denúncia, no ano-calendário de 2011
referente ao exercício de 2012, Heloísa Estefan Prestes, ao
omitir rendimentos em sua declaração anual de imposto de renda pessoa
física e ao realizar a dedução indevida de despesas referentes ao Serviço
do 1º Ofício de Justiça da Comarca de Barra Mansa de que é titular,
reduziu o imposto de renda pessoa física. Esta conduta resultou na
constituição definitiva, em 25/1/2018, do crédito tributário no valor de
R$ 1.478.836,07 e gerou a lavratura da Representação Fiscal para Fins
Penais nº 15540.720253/2016-39.

Na denúncia, foi requerida, nos termos do art. 387, IV, do
CPP, a fixação em R$ 1.478.836,07 do valor mínimo para a reparação
dos danos causados pela infração. Não foram arroladas testemunhas.
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No evento 3, a denúncia foi recebida em 19/3/2018,
ocasião em que se determinou a citação da ré para responder à acusação,
na forma dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP.

No evento 18, foi apresentada procuração outorgada aos
advogados Dra. Fernanda Silva Telles (OAB/RJ 76.247), Dr. João
Marcello Alves Costa (OAB/RJ 215.202) e Dr. Vinicius Cuozzo Martins
Borges (OAB/RJ 215.947).

Citada em 25/4/2018 (evento 16), a ré, no evento 29, em
7/6/2018, apresentou sua resposta à acusação. Em síntese, a defesa
esclareceu que, no curso da fiscalização, foram entregues à auditora-
fiscal o livro-caixa do ano-calendário de 2011 e diversos comprovantes
de despesas gerais, fixas e eventuais do 1º Ofício de Barra Mansa. No
entanto, a fiscalização, entendendo que a documentação não atendia às
exigências legais, efetuou o lançamento por arbitramento. Nesse
contexto, a defesa sustentou que a ré não teve o dolo de suprimir ou de
reduzir tributo. Foram arroladas 2 testemunhas: Edineia Pimenta
Machado e Selma Barbosa Tupinambá.

No evento 26, está a folha de antecedentes criminais
(FAC) da ré em que consta apenas a anotação referente a este processo.
Apesar disso, o Juízo tomou conhecimento, por meio do ofício enviado
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro (evento
107), de que existe uma outra ação penal, de nº 001779-
15.2018.8.19.0007, em curso na 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra
Mansa/RJ, pela suposta prática do crime previsto no art. 312, caput, do
Código Penal, por 1.441 vezes.

Na decisão proferida no evento 31, em 28/6/2018, por não
haver sido verificada a presença de nenhuma das hipóteses do art. 397
do CPP, foi negada à ré a absolvição sumária, tendo sido designada a
audiência de instrução e julgamento para o dia 18/9/2018.

Na AIJ do dia 18/9/2018, inquiriu-se a testemunha
arrolada pela defesa, Edineia Pimenta Machado, auditora-fiscal da
Receita Federal do Brasil. Na ocasião, registrou-se que a
testemunha Selma Barbosa Tupinambá, também arrolada pela defesa,
deveria comparecer independentemente de intimação, mas não
compareceu. A defesa, então, requereu a substituição da testemunha
ausente por Regina Vieira, o que, não tendo havido oposição do MPF,
foi deferido pelo Juízo. Sendo assim, designou-se a continuação da AIJ
para o dia 6/11/2018 (evento 59).

Na AIJ realizada em 6/11/2018, inquiriu-se a testemunha
arrolada pela defesa, Regina Ida Leal Vieira. O MPF, por sua vez,
requereu a oitiva da contadora Selma Barbosa Tupinambá, referida no
depoimento da testemunha Regina, o que foi deferido pelo Juízo. Sendo
assim, designou-se a continuação da AIJ para o dia 11/12/2018 (evento
68).



16/07/2019 Evento 142 - SENT1

https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=511562948277582641158411928189&evento=51156294… 3/15

Na AIJ do dia 11/12/2018, o Procurador da República Dr.
Leonardo Luiz de Figueiredo Costa declarou-se suspeito por motivo de
foro íntimo. Por esta razão, a AIJ foi redesignada para o dia 18/12/2018
(evento 79).

Na AIJ realizada em 18/12/2018, inquiriu-se a
testemunha Selma Barbosa Tupinambá, contadora, e, em seguida, a ré
foi interrogada. Na fase de diligências complementares, o MPF requereu
a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que encaminhasse
cópia dos atos de comunicação à contribuinte acerca da autuação e do
encerramento da ação fiscal nº 07.01.02.00-201.00445-5 e para que
informasse sobre a existência de outras ações fiscais em face da mesma
contribuinte, em razão de a ré haver afirmado que a contabilidade
continua utilizando os mesmos critérios de antes. A defesa, por sua vez,
requereu prazo para se manifestar em diligências complementares. O
requerimento do MPF foi deferido pelo Juízo. Foi, ainda, concedido o
prazo de 5 dias às partes, a começar pelo MPF, para se manifestarem
sobre a resposta a ser apresentada pela Receita Federal do Brasil,
momento em que a defesa se manifestaria em diligências
complementares (evento 83).

No evento 92, consta a resposta da Receita Federal do
Brasil, datada de 14/1/2019, esclarecendo que, no âmbito do processo
administrativo fiscal nº 15540.720.244/2016-48 e do procedimento
fiscal nº 07.01.0200.2014.00445-5, a contribuinte Heloísa Estefan
Prestes foi intimada por edital, uma vez que a tentativa de notificação
pessoal no domicílio fiscal informado pela própria contribuinte foi
frustrada. Esclareceu-se, ainda, que não há registro de outras ações
fiscais em curso em face da contribuinte.

No evento 107, o Exmo. Corregedor-Geral de Justiça, do
TJ/RJ, Desembargador Bernardo Garcez, noticiou a decisão proferida
em 22/2/2019 que determinou a instauração de processo administrativo
disciplinar em face de Heloísa Estefan Prestes, titular do Serviço do 1º
Ofício de Justiça da Comarca de Barra Mansa; a suspensão preventiva
de Heloísa Estefan Prestes do Serviço do 1º Ofício de Justiça da
Comarca de Barra Mansa; e a designação como interventor de Carlos
Frederico Thophilo Calazans, Delegatário do 4º Ofício de Justiça da
Comarca de Resende. 

No evento 109, em razão da renúncia dos advogados antes
constituídos, a ré apresentou nova procuração outorgada aos advogados
Dr. João Francisco Neto (OAB/RJ 147.291) e Dr. Guido Ferolla
(OAB/RJ 195.985).

No evento 124, em 12/4/2019, a nova defesa constituída
informou que não formulará requerimento de diligências
complementares.

No evento 125, em 24/4/2019, foi determinada a intimação
das partes para que, no prazo sucessivo de 5 dias, a começar pelo MPF,
apresentassem seus memoriais.
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No evento 129, em 30/4/2019, o MPF ofereceu seus
memoriais, requerendo a condenação da ré pela prática do crime do art.
1º, I e II, da Lei nº 8.137/90, além da condenação a reparar o dano no
valor de R$ 1.478.836,07.

No evento 137, em 20/5/2019, a defesa apresentou seus
memoriais, requerendo a absolvição da ré, com base na ausência de
prova do elemento subjetivo do tipo, o dolo. Segundo a defesa, a ré
jamais havia sido autuada antes pela Receita Federal do Brasil e
outorgou procuração à sua contadora de anos, Selma Barbosa
Tupinambá, para que selecionasse a documentação que deveria ser
apresentada à fiscalização. No entanto, a Receita considerou que o
material entregue à fiscalização não atendia às exigências legais, sendo
que a ré, porque notificada por edital, não exerceu sua defesa no
procedimento fiscal, com a entrega de documentos adicionais, só tendo
tomado ciência da autuação após ser citada neste processo penal.
Sustentou-se, ainda, que a ré encaminhava a documentação para a
contadora a quem confiava a atribuição de filtrar o que deveria ser
declarado ao fisco, sendo que jamais orientou a profissional a deduzir
despesas de forma irregular.

A certidão do evento 139 registrou a inexistência de bens
apreendidos.

No evento 141, o Presidente da Comissão Permanente de
Processo Disciplinar, o Exmo. Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral
da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Paulo César Vieira de
Carvalho Filho, solicitou que seja informado sobre o andamento deste
processo.

Este é o relatório. Passo a fundamentar.

II. Fundamentação:

De acordo com a denúncia, no ano-calendário de 2011
referente ao exercício de 2012, Heloísa Estefan Prestes, ao
omitir rendimentos em sua declaração anual de imposto de renda pessoa
física e ao realizar a dedução indevida de despesas referentes ao Serviço
do 1º Ofício de Justiça da Comarca de Barra Mansa de que é titular,
reduziu o imposto de renda pessoa física. Esta conduta resultou na
constituição definitiva, em 25/1/2018, do crédito tributário no valor de
R$ 1.478.836,07 e gerou a lavratura da Representação Fiscal para Fins
Penais nº 15540.720253/2016-39.9.

Por esse fato, o MPF imputou à ré a suposta prática do
crime do art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90 que está assim descrito:

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as
seguintes condutas:             

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;
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II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro
exigido pela lei fiscal;

(...)

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

É necessário consignar que o MPF imputou à ré a prática
do crime de redução de tributo - o imposto de renda pessoa física -
mediante a prática de duas condutas fraudulentas, uma prevista no inciso
I e outra prevista no inciso II do art. 1º da Lei nº 8.137/90. Considerando
o contexto da denúncia e dos fatos, conclui-se que se trata de crime
único praticado, em tese, mediante as seguintes duas condutas
fraudulentas descritas na inicial acusatória: a omissão de rendimentos e
a dedução indevida de despesas referentes ao Ofício de Justiça na
declaração anual de IRPF do ano-calendário de 2011 referente ao
exercício de 2012.

No apenso criminal nº 0022042-41.2018.4.02.5102
autuado no sistema processual Apolo, está a íntegra da Representação
Fiscal para Fins Penais nº 15540.720253/2016-39 lavrada pela Receita
Federal do Brasil em desfavor de Heloísa Estefan Prestes. Nela,
descreveu-se que, no ano-calendário de 2011, foram encontradas
irregularidades consistentes na omissão de rendimentos e na dedução
indevida de despesas registradas no livro-caixa do Serviço Notarial
Registral do 1º Ofício de Barra Mansa de que é titular a ré. Constatou-
se, ainda, que o endereço da contribuinte junto à Receita Federal do
Brasil, situado em Niterói/RJ, estava desatualizado, o que teria
dificultado e impossibilitado a realização de sua intimação pessoal no
curso da fiscalização.

Quanto à omissão de rendimentos, consta da
Representação Fiscal para Fins Penais que a fiscalização solicitou ao
Departamento Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro informações sobre a
arrecadação do Serviço Notarial Registral do 1º Ofício de Barra Mansa
em favor do Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
(FETJ), no período de 1/1/2011 a 31/12/2011. Em resposta, foi
apresentado relatório com os valores diários arrecadados pelo cartório a
título de acréscimo de 20% do FETJ.

Após a análise do relatório, a fiscalização verificou a
omissão de receita por parte da contribuinte Heloísa, uma vez que os
valores declarados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
calendário de 2011 foram menores que aqueles constantes do relatório
encaminhado pelo TJRJ. Assim, considerando os valores declarados ao
TJRJ e o percentual de 20% recolhido ao Estado do Rio de Janeiro, do
cálculo da receita total, apurou-se a omissão de receita. Em outras
palavras, a fiscalização apurou que os valores escriturados no livro-
caixa e os declarados na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
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foram inferiores aos informados ao Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro por meio dos recolhimentos ao Fundo Especial do Tribunal de
Justiça (FETJ), referente ao ano-calendário de 2011. 

Já no que se refere à dedução indevida de despesas
registradas no livro-caixa, a fiscalização constatou que a contribuinte
Heloísa escriturou no livro-caixa despesas não dedutíveis à luz da
legislação e as declarou na Declaração Anual de Imposto de Renda
Pessoa Física, referente ao ano-calendário de 2011. Foram elas: a)
despesas com serviço prestado por terceiros: despesas de pagamento de
honorários contábeis; despesas de pagamento de honorários
advocatícios; despesas referentes à locação de motocicletas e despesas
com motociclistas; despesas com pagamento a despachantes; b)
despesas com aquisição de bens: valores gastos em aplicação de capital,
ou seja, na aquisição de bens ou direitos, ainda que indispensáveis ao
exercício da atividade profissional ou à manutenção da fonte produtora;
c) despesas com transporte e locomoção; d) despesas com vale-
transporte: valores pagos ao SINSCARD, sem a correspondente
comprovação dos beneficiários e da obrigatoriedade dos vales-
transportes; e) despesas com associação/entidades de classes/sindicatos:
despesas relativas às entidades IRTDPJ, Instituto de Estudos e Sindicato
dos Notários; f) despesas com segurança; e g) repasses referentes aos
acréscimos de 20% (FUNPERJ, FUNDPERJ, MUTUA e ACOTERJ). 

Para a fiscalização, além de as despesas não serem
dedutíveis à luz da legislação, não houve, por parte da contribuinte, a
apresentação da documentação de suporte. A auditora-fiscal responsável
pela fiscalização registrou no Termo de Constatação Fiscal (fls. 1.654 e
seguintes do apenso criminal) que o livro-caixa apresentado pela
contribuinte estava composto de folhas soltas, sem numeração, sem
encadernação, sem termos de abertura e encerramento nem assinatura,
sendo que as receitas foram escrituradas em um único dia de cada mês
do ano-calendário de 2011. Por esse motivo, a contribuinte foi intimada
a apresentar o livro-caixa revestido de suas formalidades, além
dos contratos de locação, contratos de prestação de serviços, contratos
de trabalho e documentos de folhas de pagamento de funcionários, mas
não os apresentou.

Ouvida em Juízo, Selma Tupinambá declarou que é
contadora do cartório de Barra Mansa desde 2008; que trabalha há quase
30 anos fazendo escrituração de cartório; que o faturamento do cartório
é contabilizado como faturamento da titular do cartório; que não existe
declaração de imposto de renda pessoa jurídica para CNPJ de cartório;
que o cartório enviava os documentos para o escritório de contabilidade,
e o que constava das declarações era documentalmente comprovado;
que, à época, foram apresentados os documentos e recibos de
comprovação das despesas; que o interventor não quis que o escritório
de contabilidade continuasse na escrituração do livro-caixa; que a
receita é menor do que o faturamento do cartório; que folha de
pagamento, encargos sociais, aluguel, internet, luz, cursos de
aprimoramento para os funcionários do cartório podiam ser
considerados como despesas dedutíveis; que transporte da tabeliã não é
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despesa dedutível, mas apenas transportes relativos a serviços do
cartório; que despesas com sindicatos são dedutíveis; que apenas
transporte relativo a serviço cartorário é dedutível; que tudo o que é
lançado no livro-caixa vem do cartório, e as despesas são filtradas pela
declarante; que os lançamentos eram feitos de acordo com a
documentação encaminhada pelo cartório ao escritório de contabilidade;
que o repasse de 20% ao Tribunal não é dedutível.

Também ouvida em Juízo, Regina Vieira declarou que era
escrevente no cartório de Barra Mansa; que toda a documentação era
encaminhada à contadora Selma Tupinambá; que de 2013 a 2015 foi
substituta no cartório e encaminhava a documentação à contadora; que a
parte tributária ficava a cargo da titular Heloísa, mesmo no período em
que atuou como substituta.

Por fim, Edineia Pimenta, auditora-fiscal reponsável pela
fiscalização, declarou que Selma quem compareceu à Delegacia da
Receita Federal; que a contribuinte foi intimada a apresentar o livro-
caixa corretamente escriturado e não o fez; que, normalmente, o
contribuinte contrata um contador de confiança, mas, caso o trabalho
não seja bem feito, ele responde perante o fisco.

Interrogada em Juízo, a ré negou os fatos narrados na
denúncia. Declarou que todos os anos encaminhava a documentação
notarial para a contadora Selma que lhe apresentava os cálculos de
imposto de renda; que todos os anos os tributos eram calculados
segundo os mesmos critérios; que a contadora Selma era responsável
pela realização dos cálculos de imposto de renda; que toda a
documentação, inclusive as GRERJ, era encaminhada para a contadora
Selma; que os valores pagos aos fundos são repassados ao Tribunal de
Justiça; que não sabe quais são as despesas dedutíveis ou não, até
porque esta análise era feita pela contadora Selma; que apenas
encaminhava os recibos para a contadora; que entregou os recibos do
posto de gasolina à contadora referente ao seu transporte para o cartório
de Barra Mansa; que, em 2011, residiu na Praia de Icaraí, em Niterói/RJ,
e, em 2014, se mudou para a Barra da Tijuca/RJ; que a contadora Selma
quem escriturava o livro-caixa do cartório; que delegava a parte
administrativa do cartório a alguns de seus funcionários; que não foi
notificada do início e do término da fiscalização; que os 20% relativos
aos fundos não são despesa nem receita do cartório, mas acréscimos que
são repassados para o Tribunal de Justiça; que, em 2011, as despesas
com associação e sindicatos e honorários eram dedutíveis, segundo a
contadora Selma. 

Este é o acervo probatório.

A materialidade do crime do art. 1º, I e II, da Lei nº
8.137/90 está comprovada pela Representação Fiscal para Fins Penais nº
15540.720253/2016-39 lavrada pela Receita Federal do Brasil e que
resultou na autuação da ré Heloísa no valor de R$ 1.478.836,07, em
razão da omissão de rendimentos (incompatibilidade entre as
informações prestadas ao TJ/RJ e à Receita Federal) e das deduções
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indevidas de despesas (como titular do Cartório) na declaração de
imposto de renda pessoa física do ano-calendário de 2011 referente ao
exercício de 2012. Está comprovada, também, pelos depoimentos
colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, deve ser destacado que a fiscalização
constatou diferença substancial entre os valores constantes da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física da ré e aqueles
informados ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro quanto aos
recolhimentos relativos ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça
(FETJ) no período de 01/01/2011 e 31/12/2011. Além disso, como
destacou o MPF em suas alegações finais, notadamente, a dedução do
percentual de 20% ao FETJ é claramente injustificável, uma vez que
esse valor é suportado integralmente pelos usuários dos serviços
cartorários e, por esse motivo, jamais poderiam ser considerados como
despesas dedutíveis do cartório e da sua titular.

A autoria está igualmente comprovada pela Representação
Fiscal para Fins Penais nº 15540.720253/2016-39 e pelos depoimentos
colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A ré
Heloísa, na qualidade de contribuinte, é a responsável pelas informações
declaradas ao fisco quando da apresentação de sua declaração anual de
rendimentos de pessoa física e é a beneficiária das reduções
do tributo decorrentes da omissão fraudulenta e das deduções
flagrantemente indevidas. 

Ressalte-se que, ainda que a elaboração da declaração
tenha sido realizada através da contratação dos serviços da Sra. Selma
Barbosa Tupinambá, a contadora declarou em Juízo que agia conforme
as informações prestadas e os documentos encaminhados pela ré
Heloísa. A declaração da contadora é reforçada pelo interrogatório da
própria ré em Juízo de que encaminhava toda a documentação à
contadora em que estavam incluídos recibos de posto de gasolina com
seu deslocamento até o cartório de Barra Mansa, para fins de dedução
do imposto de renda.

Em relação à tese defensiva de ausência de prova do dolo,
deve ser esclarecido que o crime do art. 1º da Lei nº 8.137/90 dispensa o
dolo específico, sendo suficiente a presença do dolo genérico
consistente na fraude (no caso, como dito, houve o enquadramento em
duas modalidades de fraude - comissiva e omissiva) que gera a redução
ou a supressão indevida do tributo. Essa é a jurisprudência pacífica do
STJ:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º,
INCISOS I e II, DA LEI N. 8.137/90 - REDUÇÃO E SONEGAÇÃO
DE TRIBUTOS FEDERAIS). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
PRESCINDIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE. REEXAME
DE PROVAS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pleito de absolvição demanda
revolvimento fático-probatório dos autos, providência de todo
inviável nesta instância recursal, por óbice do enunciado n. 7 da
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Súmula/STJ. Precedentes. 2. É firme a jurisprudência esta Corte
Superior no sentido de que "os crimes de sonegação fiscal e
apropriação indébita previdenciária prescindem de dolo específico,
sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo
genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo
legal, dos valores devidos" (AgRg no AREsp 469137 , Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
13/12/2017). 3. Agravo regimental desprovido. (AGARESP -
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
1123098 2017.01.56483-7, JOEL ILAN PACIORNIK, STJ - QUINTA
TURMA, DJE DATA:19/12/2018) (grifei)

Conforme ressaltado, a ré foi autuada pela Receita Federal
do Brasil em virtude da omissão de rendimentos e da dedução indevida
de despesas, o que resultou na constituição de crédito tributário de alto
valor. Neste cenário, consta do Termo de Verificação Fiscal produzido
pela auditora-fiscal que a contribuinte foi intimada a apresentar a
documentação necessária para confrontar a autuação, mas não o fez.
Ademais, no curso da fiscalização, constatou-se que seu domicílio fiscal
estava desatualizado e que, mesmo depois de atualizado e de a
contadora Selma Tupinambá haver atuado como procuradora, a
contribuinte não atendeu às intimações fiscais, tanto que foi notificada
por edital. Este histórico narrado no curso da fiscalização afasta a tese
da defesa de que a ré não teve a oportunidade de se defender no âmbito
administrativo e de que não teve conhecimento do encerramento do
procedimento fiscal. Mais do que isso, as questões relacionadas à forma
como ela foi intimada no procedimento administrativo-fiscal não
poderiam favorecê-la, que, de todo modo, induvidosamente, teve a
ampla oportunidade de se defender no processo penal. A defesa, por sua
vez, não produziu nenhuma prova capaz de afastar a presunção de
veracidade que reveste o ato de lançamento realizado pela autoridade
fazendária.

Assim, o dolo é marcante, sendo que a acusada agiu com
plena consciência e tinha a capacidade de entender e compreender o
caráter ilícito de sua conduta, mas optou por livre e espontânea vontade
reduzir o tributo ao omitir rendimentos e ao realizar a dedução indevida
de despesas.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e não
havendo sido reconhecida nenhuma causa excludente da tipicidade, da
ilicitude ou da culpabilidade, a condenação da ré Heloísa Estefan
Prestes pela prática do crime do art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90 é
inevitável.

Circunstâncias do crime: circunstância judicial desfavorável na 1ª
fase de aplicação da pena (art. 59 do Código Penal):

No caso, como foi dito, a denúncia narrou que, mediante a
omissão de rendimentos e a dedução indevida de despesas, a ré reduziu
o IRPF do ano-calendário de 2011/exercício de 2012. Assim, através
destas duas condutas instrumentais, ela praticou o crime de reduzir
tributo, tanto que o MPF tipificou a conduta criminosa no art. 1º, incisos
I e II, da Lei nº 8.137/90.
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No início da fundamentação, foi esclarecido que a prática
do crime contra a ordem tributária, ainda que mediante duas condutas,
configurou crime único. Isso não quer dizer, todavia, que, em termos de
reprovabilidade, a prática de apenas um inciso e a prática de mais de um
inciso se equivalham. Por óbvio, é muito mais reprovável quando a
consumação do crime se dá com o cometimento de mais de uma
conduta-meio fraudulenta.

Assim, na hipótese dos autos, é plenamente justificável
que, na 1ª fase de aplicação, a pena seja majorada a título de
circunstâncias do crime, um dos vetores do art. 59 do Código Penal, não
só porque houve a prática de mais de uma conduta prevista no art. 1º da
Lei nº 8.137/90, como também porque uma das fraudes - a dedução
indevida de despesas - abrangeu diversas rubricas reprováveis, conforme
consta da fundamentação. 

Majorante prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90: incidência na 3ª
fase de aplicação da pena:

A Lei nº 8.137/90, no art. 12, I, positivou uma causa
especial de aumento da pena dos crimes tipificados nos arts. 1º, 2º e 4º a
7º da Lei que ocasionarem grave dano à coletividade.

Por se tratar de crimes contra a ordem tributária, o grave
dano à coletividade pode ser extraído do montante do valor sonegado ao
fisco. Nesse ponto, o STJ já assentou que “inexiste disposição
normativa que defina objetivamente um valor que, extrapolado,
caracterizaria a soma vultosa para fins de aplicação da majorante
prevista no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90. Tal circunstância,
certamente, deve ser analisada no caso concreto, no momento da
individualização da pena, quando o magistrado deve levar em conta o
volume financeiro da sonegação." (REsp 1325685, 6ª Turma, Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 21/08/2014.) (grifei)

No julgado abaixo, o STJ considerou que existiria grave
dano à coletividade a ensejar a aplicação da majorante, porque o
montante do tributo sonegado, naquele caso, foi de R$ 500.000,00. Este
será o parâmetro aqui adotado para a aplicação ou não da majorante.
Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 41 DO
CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO
SUFICIENTE DOS FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO. OFENSA AOS ARTS. 381, 386 e 387 DO
CPP.INOCORRÊNCIA. DECRETO CONDENATÓRIO
FUNDAMENTADO. SUPOSTO PAGAMENTO INTEGRAL DO
TRIBUTO. REEXAME DE PROVA. OFENSA AOS ART. 59 E 68 DO
CP. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. FIXAÇÃO DO VALOR.
IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME DO ARCABOUÇO
PROBATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO.
SONEGAÇÃO DE VULTOSA QUANTIA. APLICAÇÃO DA CAUSA
DE AUMENTO DO ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/90.
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POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM AFASTADO. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
5. Não há falar em violação ao artigo 71 do Código Penal uma vez
que a continuidade delitiva decorreu da falsificação de inúmeras
Notas Fiscais, nos exercícios de 1994 a
1996, cujos valores das 1ª (primeiras) vias, destinadas a acobertarem
serviços prestados são superiores aos valores constantes das 4ª
(quartas) vias utilizadas para o registro destas operações e sua
escrita fiscal e contábil, implicando em consequência na redução do
Imposto de Renda devido, bem como das Contribuições sociais
recolhidas. 6. A continuidade delitiva, não se confunde com a causa
de aumento de pena relativa ao grave dano à coletividade. De fato, é
possível que certo agente pratique apenas um crime contra a ordem
tributária e cause grave dano à coletividade. Assim como, é possível
o cometimento de diversos delitos e não se fazer aplicar a causa de
aumento prevista no art. 12, inciso I da lei 8.137/90. 7. In casu,
todavia, referidos exemplos se conjugam, uma vez que o recorrente
praticou várias infrações contra a ordem tributária "calçando"
inúmeras notas fiscais nos exercícios de 1994 a 1996, o que ensejou o
reconhecimento da continuidade delitiva e causou grave dano à
coletividade em razão do elevado montante de tributos não
recolhidos, estimados em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), razão
pela qual não há falar em bis in idem. 8. Resta motivada a majoração
da pena, nos termos do art. 12, I da Lei 8.137/90, em razão do grave
dano a coletividade, compreendido na sonegação de vultosa quantia
aos cofres públicos. Precedentes. Incidência do enunciado 83 da
Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 9. Agravo regimental a
que se conhece parcialmente e nesta extensão nega provimento.
(AgRg no REsp 1134070, 6ª Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, DJe 05/03/2013) (grifei)

Considerando o parâmetro aqui adotado para fazer incidir
a majorante do art. 12, I, da Lei nº 8.137/90 - de R$ 500.000,00 -,
observo que o crédito tributário sonegado, no valor histórico de R$
1.478.836,07, corresponde a quase o triplo daquele montante. Além
disso, a experiência revela que, em se tratando de declaração de imposto
de renda pessoa física e referente a um exercício financeiro, a sonegação
de vultoso valor torna a conduta mais reprovável e justifica a aplicação
da fração máxima de 1/2 prevista na Lei nº 8.137/90.    

Dosimetria das penas:

Na 1ª fase de aplicação da pena, entendo que a ré atuou
com culpabilidade normal para os delitos da espécie. Quanto aos
antecedentes, das informações constantes dos autos não há o que
valorar. A conduta social, por ser desconhecida do Juízo, não é fator
negativo de valoração. Em relação à personalidade do agente, não há
como afirmar que aparenta transtornos antissociais. Os motivos do crime
- a redução do tributo - integram o tipo. As circunstâncias do crime
devem ser valoradas negativamente, nos termos da fundamentação. As
consequências do crime - o alto valor sonegado - não serão valoradas
negativamente para que não haja bis in idem, em razão da aplicação da
majorante prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90. O comportamento
da vítima não é circunstância aplicável ao caso. Assim, em razão da
circunstância judicial negativa das circunstâncias do crime, fixo a pena-
base em 2 anos e 9 meses de reclusão.
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Na 2ª fase de aplicação da pena, não havendo a incidência
de circunstâncias agravantes nem atenuantes, mantenho inalterada a
pena provisória em 2 anos e 9 meses de reclusão.

Na 3ª fase de aplicação da pena, aplico à pena provisória a
fração de 1/2 referente à causa de aumento do art. 12, I, da Lei nº
8.137/90, conforme fundamentado, e, ausentes outras causas de aumento
e de diminuição, fixo a pena definitiva em 4 anos, 1 mês e 15 dias de
reclusão.

Na forma do art. 8º da Lei nº 8.137/90, tendo em vista as
mesmas considerações e atento à regra de proporção matemática entre
as duas escalas punitivas (da pena privativa de liberdade – que varia no
Código Penal entre 15 e 10.950 dias de privação – e da pena de multa –
de 10 a 360 dias-multa), estabeleço a pena de multa de 360 dias-
multa.

A teor dos arts. 49, § 1º, e 60, ambos do Código Penal,
atento à condição econômica da ré que, em seu interrogatório, afirmou
possuir renda mensal de R$ 15.000,00, fixo o valor do dia-multa no
equivalente a 3 vezes o maior salário mínimo vigente ao tempo do fato
(25/1/2018).

Regime inicial de cumprimento da pena:

Quanto ao regime prisional inicial, a quantidade de pena
fixada indicaria, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto para
a ré, conforme o disposto no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 

Todavia, a jurisprudência do STF admite a fixação de
regime mais severo do que a pena aplicada permitir, desde que
idoneamente motivada a decisão (Súmula 719/STF). Além disso, o art.
33, § 3º, do Código Penal dispõe que "A determinação do regime inicial
de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios
previstos no art. 59 deste Código". 

Em outras palavras, a jurisprudência é firme no sentido de
que a fixação do regime inicial não está atrelada apenas à quantidade de
pena.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PENA-
BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS
DO DELITO. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE
CONFISSÃO. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA PARA
EMBASAR A CONDENAÇÃO. AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA
DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NÃO APLICAÇÃO.
REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS CONCRETOS.
AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. A fixação da pena-base acima do
mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial
desfavorável, justifica a aplicação de regime mais gravoso, em
observância ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal - CP,
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bem como à jurisprudência pacífica desta Corte. Agravo desprovido.
(STJ, AgRg no HC 440485, 5ª Turma, Rel. Min. JOEL ILAN
PACIORNIK, DJe 01/08/2018) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME.
INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO EXPLICITADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE
APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE
OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE.
REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE NA
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) X - Em
relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o
disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação
pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma
legal. XI - Na espécie, considerando a existência de circunstância
judicial desfavorável, utilizada para exasperar a pena-base, mostra-
se adequado a fixação do regime mais gravoso sequente, qual seja, o
fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.
Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 449697, 5ª Turma, Rel. Min.
FELIX FISCHER, DJe 28/06/2018) (grifei)

No caso, na primeira fase, as circunstâncias do crime
foram valoradas negativamente, o que justifica a fixação de regime
inicial mais severo do que aquele que seria fixado apenas com base no
quantum de pena. Sendo assim, fixo o regime prisional inicial fechado,
com fundamento nos arts. 33, § 2º, "a", e § 3º, e 59, ambos do Código
Penal. 

Reparação do dano:

Nos termos do art. 387, IV, do CPP, com redação dada pela
Lei 11.719/2008, "o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará o
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido." 

Na doutrina, Renato Brasileiro de Lima explica que, "por
ter natureza processual, esta regra (...) aplica-se aos processos em
andamento". Além disso, "antes do advento da Lei n. 11.719/2008 (...),
o Código Penal já preceituava em seu art. 91, I, que é efeito automático
de toda e qualquer sentença penal condenatória transitada em julgado
sujeitar o condenado à obrigação de reparar o dano causado pelo
delito." (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal
Comentado. Bahia: JusPodivm, 2016. Páginas 219 e 222).

Na jurisprudência, o STJ pacificou o entendimento de que,
para se fixar na sentença o valor mínimo de reparação dos danos
causados à vítima, deve haver pedido expresso e formal feito pelo
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Parquet, a fim de que seja oportunizado ao réu o contraditório e sob
pena de violação do princípio da ampla defesa (AgRg no AREsp
311784, 6ª Turma, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe
28/10/2014).

No caso dos autos, houve pedido expresso e formal do
MPF, tanto na denúncia quanto nas alegações finais, para que fosse
fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela
infração, pedido sobre o qual a defesa teve oportunidade de se
manifestar, em observância àqueles princípios constitucionais. Sendo
assim, fixo o valor mínimo para a reparação dos danos em R$
1.478.836,07.

III. Dispositivo:

Ante todo o exposto, julgo procedente a pretensão
punitiva estatal e condeno Heloísa Estefan Prestes, qualificada nos
autos, às penas de 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e multa de 360
dias-multa, ao valor unitário equivalente a 3 vezes o maior salário
mínimo vigente ao tempo do fato (25/1/2018), pela prática do crime
previsto no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90.

Condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais,
na forma do art. 804 do CPP.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, nos
termos da fundamentação. Não há detração a ser feita, uma vez que a ré
permaneceu solta nas fases extrajudicial e judicial (art. 387, § 2º, do
CPP).

Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos nem a suspensão condicional da pena, porque não
está preenchido o requisito objetivo previsto nos arts. 44, I, e 77, caput,
ambos do Código Penal.

A teor do disposto no art. 387, § 1º, do CPP, por não
estarem presentes, por ora, os pressupostos para a decretação da prisão
preventiva, concedo à ré o direito de apelar em liberdade.

Nos termos da fundamentação, fixo o valor mínimo para a
reparação dos danos causados pela infração em R$ 1.478.836,07. Após
o trânsito em julgado, oficie-se à Receita Federal do Brasil e à PFN
comunicando.

Em resposta ao ofício do evento 141, oficie-se, com
urgência, ao Presidente da Comissão Permanente de Processo
Disciplinar da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, Exmo. Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado
do Rio de Janeiro Dr. Paulo César Vieira de Carvalho Filho,
encaminhando cópia desta sentença.

Não há bens a ser destinados.
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Registre-se. Publique-se. Intimem-se.

Altere-se, no sistema e-proc, a situação da ré para
“condenado-solto”.

Transitada em julgado esta sentença: a) lance-se o nome
da ré no rol dos culpados judiciais no portal da Justiça Federal na
Internet; b) expeça-se a Carta de Execução de Sentença Penal Definitiva
a ser distribuída para esta 2ª Vara Federal, privativa de execuções
penais, no sistema e-proc; c) proceda-se, com relação à apenada, ao
registro no BDJ – Boletim de Decisão Judicial do Sistema Nacional de
Identificação Criminal da Polícia Federal – SINIC, bem como anote-se o
resultado do processo no Sistema Estadual de Identificação – SEI; d)
comunique-se o resultado do processo ao TRE através do sistema
INFODIPWEB; e) intime-se a ré para que, no prazo de 5 dias, recolha as
custas judiciais, sob pena de inscrição em dívida ativa, execução forçada
e inclusão do seu nome no CADIN, calculadas no valor de R$ 297,95
(duzentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), equivalente
a 280 UFIRs, em Guia de Recolhimento da União (GRU) – Unidade
Gestora (UG) 090016 – Código de recolhimento 18710-0 – que deverá
ser providenciada junto à Caixa Econômica Federal, agência 0174 (Av.
Amaral Peixoto, 335, Centro, Niterói/RJ), apresentando o comprovante
de pagamento em Juízo. Fica a ré ciente de que, na impossibilidade de
pagamento, deverá apresentar requerimento da sua hipossuficiência,
acompanhado de declaração e documentação comprobatória; f) nada
mais a fazer, altere-se, no sistema e-proc, a situação da ré para
“arquivado”, dê-se baixa e arquive-se.  

Documento eletrônico assinado por FABRÍCIO ANTONIO SOARES, Juiz Federal, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª
Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está
disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfrj.jus.br, mediante o preenchimento do código
verificador 510001141818v151 e do código CRC 47b31778.
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