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    S E N T E N Ç A

 

 

Vistos.

 

Trata-se julgamento conjunto dos autos 0007489-38.2009.4.03.6181 e 5001859-61.2019.4.03.6181.

 

AUTOS Nº. 0007489-38.2009.4.03.6181:

 

AGUINALDO CASTUEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 1º,
inciso I, c/c o artigo 12, inciso I, ambos da Lei nº 8.137/90, na forma do artigo 71 do Código Penal,
porque, nos anos-calendário de 2001, 2002 e 2003, teria suprimido ou reduzido valores devidos a
título de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, mediante omissão de rendimentos tributáveis e
prestação de declarações falsas em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto Sobre a Renda -
Pessoa Física relativa aos respectivos exercícios fiscais daqueles anos.

 

A denúncia foi recebida em 09/01/2020 (ID 25924961).

 

Tendo a vista a constituição de advogados pelo réu na fase de investigação, foi determinada a
intimação destes para apresentarem resposta à acusação em favor do acusado (ID 32752255), os
quais informaram não mais representar o réu (ID 32980827).



 

Nomeada para atuar em favor do réu, a DPU apresentou resposta à acusação, na qual se reservou o
direito de se manifestar sobre o mérito somente em alegações finais (ID 3369548).

 

Pelo Juízo foi afastada qualquer hipótese de absolvição sumária e determinado o prosseguimento do
feito (ID 33760159).

 

Recusado oferecimento de acordo de não persecução penal pelo MPF, foi ouvida a testemunha
Marizete Pacheco dos Santos e interrogado o réu (ID 36055342).

 

Superada a fase do artigo 402 do CPP sem requerimentos, o MPF apresentou memoriais, no qual
afirmou presentes a materialidade e autoria do delito, e razão do que requereu a condenação do réu
como incurso nas penas do artigo 1º, I da Lei nº 8.137/90, bem como a aplicação da causa de
aumento de pena do artigo 12, inciso I, da mesma lei (ID 36254197).

 

 Pela DPU foram apresentados memoriais, nos quais, preliminarmente, alegou a ocorrência de bis in
idem e a impossibilidade de utilização em outra ação penal de provas fornecidas por réu
colaborador. Requereu a suspensão do processo até decisão final sobre a identidade ou conexão
entre este feito e o processo em trâmite perante a 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo (nº 5001859-
61.2019.4.03.6181). Por fim, requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas da
materialidade delitiva, e, em caso de condenação, requereu sejam reconhecidas em favor deste
todas as circunstâncias judiciais favoráveis, com fiação da pena base no mínimo legal e substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (ID 36807991).

 

A DPU manifestou-se ciente da decisão que determinou o julgamento conjunto dos feitos e requereu
a condenação do réu, ao final do processo, para pagamento de honorários advocatícios a serem
arbitrados pelo Juízo (ID 39803079).

 

AUTOS Nº 5001859-61.2019.4.03.6181:

 

FERNANDA AZNAR ALESSO CASTUEIRA e AGUINALDO CASTUEIRA, qualificados nos autos, foram
denunciados como incursos nas penas do artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90, porque, nos anos 2001,
2002 e 2003, teriam suprimido informações em seu Imposto de Renda da Pessoa Física, com a
finalidade de iludir, em parte, o pagamento de imposto devido, bem como deixado de comprovar a
origem de recursos sobre movimentações financeiras realizadas por meio de contas bancárias de
titularidade conjunta de ambos.

 

A denúncia foi recebida no dia 13/09/2019 (ID 21569376).

 



Citados, os réus apresentaram resposta à acusação (ID 25265416), cujos argumentos foram
afastados por decisão que ratificou o recebimento da denúncia e determinou o prosseguimento do
feito (ID 25933819).

 

A defesa de AGUINALDO apresentou petição, requerendo o apensamento a estes autos dos autos nº
0007489-38.2009.4.03.618, em trâmite nesta 3ª Vara, no qual também é réu, por tratarem ambos os
processos dos mesmos fatos (ID 34224331).

 

Em audiência, foi proposto acordo de não persecução penal pelo MPF, a defesa não demonstrou
interesse, sendo então interrogados os réus (ID 35898977).

 

Superada a fase do artigo 402 do CPP sem requerimentos, o MPF apresentou memoriais, nos quais
afirmou presentes a materialidade e autoria do delito em relação a ambos os réus (ID 36104273).

 

A defesa, por sua vez, reiterou o pedido de apensamento a estes dos autos que tramitam nesta 3ª
Vara, bem como alega que os fatos geradores que deram origem à presente ação penal são os
mesmos julgados no processo nº 2005.61.81.007579-8, que tramitou na 2² Vara Federal Criminal de
São Paulo, no qual o réu AGUNALDO firmou acordo de delação premiada, e que, por tal motivo, não
poderia ser julgado novamente. Alega, ainda, a falta de dolo de FERNANDA, bem como a ocorrência
de prescrição da pretensão punitiva. Por fim, requer:

 

1 – Tendo em vista, que os Termos da Denúncia foram alterados pelo MPF, quando da apresentação
de suas Alegações Finais, como já descrito, sem os Réus terem sido Interrogados sobre este ponto,
toda a Acusação foi maculada. Assim, Requer-se que Vossa Excelência decrete a nulidade da
Acusação com a consequente absolvição dos Réus.

2 – Que Vossa Excelência se digne oficiar a Receita Federal do Brasil, determinando o saneamento
dos Procedimentos Fiscais nºs 19515.000077/2007-92, 19515.000602/2007-70 e 19515.000961/2007-
27, para que aquele Órgão retire dos cálculos os valores exigidos que já tiveram seus verdadeiros 
devedores indicados pelo   réu   Aguinaldo,   ou descobertos   pelas investigações   internas, ou   do 
MPF, por questão de Justiça e que de um mesmo fato gerador do tributo se realize a cobrança uma
única vez do tributo devido, para se evitar o Enriquecimento Ilícito do Estado.

3 - Que Vossa Excelência decrete por Sentença a Extinção deste Processo sem julgamento do mérito,
por ofensa aos Princípios acima elencados, se assim, não entender, requer-se com fundamento no
Artigo 386, VI do CPP, a absolvição   dos   réus   AGUINALDO   CASTUEIRA   e   FERNANDA   AZNAR
ALESSO CASTUEIRA.

 

Instado a se manifestar sobre a caracterização de eventual bis in idem entre a presente ação (em
trâmite perante a 1ª Vara) e a outra em trâmite nesta 3ª Vara, e sobre a possibilidade de reunião dos
feitos (ID 36616959), o MPF opinou pela avocação dos autos em trâmite na 3ª Vara para julgamento
conjunto com os presentes autos, por entender que esta ação penal é mais ampla do que aquela (ID
36952904).



 

A seguir, por decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal Criminal, foi reconhecido bis in idem
entre os processos e a amplitude do processo nº 0007489-38.2009.4.03.618, tendo aquele Juízo
declarado sua incompetência e determinado a remessa dos presentes autos a esta 3ª Vara (ID
38712027).

 

Recebidos os autos, foi aberta vista ao MPF para ciência e manifestação (ID 39362736), o qual se
manifestou favoravelmente ao reconhecimento da competência deste Juízo para processamento dos
dois processos (ID 39185874), sendo a seguir proferida decisão reconhecendo a conexão entre os
feitos e reunião para julgamento em conjunto, com aproveitamento de todos os atos processuais
praticados pelo Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo (ID 39362736). Manifestações de
ciência da decisão, pelo MPF (ID 39778472) e pela defesa constituída dos réus, que reiterou todos os
argumentos apresentados em suas alegações finais, deixando de formular qualquer requerimento,
especialmente quanto à necessidade de repetição de provas (ID 40121049).

 

 É o relatório. Decido.

 

(I) DAS PRELIMINARES

 

Em primeiro lugar, afasto a alegação da defesa de FERNANDA e AGUINALDO, nos autos 5001859-
61.2019.4.03.6181, no sentido de que os termos da denúncia foram alterados nas alegações finais do
MPF. Com efeito, o Processo Administrativo nº 19515.000601/2007-25 referido na denúncia trata-se
da Representação Fiscal para Fins Penais do Processo Administrativo Fiscal nº 19515.000602/2007-70
a que o MPF faz referência na denúncia, tratando ambos, portanto, dos mesmos fatos, conforme
consta às fls. 137 (ID 21281005).

 

Quanto à prescrição da pretensão punitiva, alega pela defesa nos mesmos autos, trata-se que
questão já levantada em sede de resposta à acusação, a qual foi decidida nos seguintes termos (ID
25933819):

 

Com efeito, a Súmula Vinculante nº 24 pacificou totalmente a pretensa discussão, aduzindo que não
se tipifica crime material contra a ordem tributária, tal como o previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei nº
8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.

Assim, em que pese a existência de representação fiscal para fins penais datada de 2007, é certo que
o crime ainda não estava consumado antes de seu lançamento definitivo, datado de 2017.

Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, portanto.

 

Por sua vez, o pedido, pela DPU, nos autos nº 0007489-38.2009.4.03.618, de suspensão do processo
até decisão final sobre a reunião de ambos os processos está prejudicado, uma vez que tal questão
já foi decidida.



 

Por fim, em ambos os processos as defesas alegam a caracterização de bis in idem e a
impossibilidade de utilização de prova produzida pelo réu, como colaborador, em outro processo.
Tais alegações já foram enfrentadas nos autos nº 5001859-61.2019.4.03.6181, cujas razões adoto
para afastar a preliminar arguida, nos seguintes termos (ID 25933819):

 

Inicialmente, quanto ao acordo de colaboração premiada celebrado em 2008, durante procedimento
criminal que tratava do crime de evasão de divisas praticado através da conta corrente objeto do
presente feito (“conta IBIZA), há que se destacar que tal acordo NÃO previa a extinção de
punibilidade dos acusados. Com efeito, tal acordo fora celebrado antes da Lei 12.850/2013, que
passou a permitir a celebração de acordos mais amplos, que podem ensejar inclusive a não
persecução penal por parte do órgão acusador.

O acordo celebrado em 2008, ao contrário, previa apenas que o Ministério Público Federal pleitearia,
naquele feito, redução de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direito.

Assim, não havia óbice à persecução penal com relação ao crime de evasão de divisas, bem como
não há óbice à persecução penal quanto ao crime correlato de sonegação fiscal, conexo à evasão de
divisas.

 

II – DO MÉRITO

 

(i) Da materialidade

 

A materialidade dos delitos está comprovada pelo Processo Administrativo Fiscal nº
19515.000961/2007-27, que tem como sujeito passivo o réu AGUINALDO (autos nº 0007489-
38.2009.4.03.6181) e pelo Processo Administrativo Fiscal nº 19515.000602/2007-70, que tem como
sujeito passivo a ré FERNANDA (autos nº 5001859-61.2019.4.03.6181).

 

Com efeito, de acordo com o PAF nº 19515.000961/2007-27, foram apurados créditos de origem não
comprovada, nos anos de 2001, 2002 e 2003, em contas bancárias de titularidade do réu
AGUINALDO, caracterizados como omissão de rendimentos para fins de Imposto de Renda da
Pessoa Física (ID 25428905, fls. 5/8).

 

Assim, no ano-calendário 2001/ exercício 2002, a Receita Federal apurou depósitos/créditos no total
de R$ 68.243.020,08 (sessenta e oito milhões, duzentos e quarenta e três mil e vinte Reais, e oito
centavos) nas seguintes contas: Bradesco Ag.0099 / CC 263.500-3; Bradesco Ag.0450 / CC 115.990-9;
Itaú Ag.0641/ CC 43956-7; ltaú Ag. 0745 / CC 40461-6; JP Morgan Chase Bank - subconta 3-1071-2
(Ibiza) e subconta 530972417 (Lara).

 



No ano-calendário 2002/ exercício 2003, a Receita Federal apurou depósitos/créditos no total de R$
117.926.310,53 (cento e dezessete milhões, novecentos e vinte e seis mil trezentos e dez Reais, e
cinquenta e três centavos) nas seguintes contas: Bradesco Ag.0099 / CC 263.500-3; Bradesco Ag.0450
/ CC 115.990-9; Itaú Ag.0641 /CC 43956-7; ltaú Ag. 0745 / CC 40461-6; JP Morgan Chase Bank -
subconta 3-1071-2 (Ibiza) e subconta 530972417 (Lara).

 

No ano-calendário 2003/ exercício 2004, a Receita Federal apurou depósitos/créditos no total de R$
172.423,24 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e três Reais, e vinte e quatro centavos)
nas seguintes contas: Bradesco Ag.0450 / CC 115.990-9; Itaú Ag.0641 /CC 43956-7; ltaú Ag. 0745 / CC
40461-6.

 

Consta, ainda, do referido processo administrativo que os valores relativos às contas mantidas no
Banco Bradesco (Ag.0099 / CC 263.500-3 e Ag.0450 / CC 115.990-9) foram computados pela metade
dos montantes creditados/depositados, por se tratar de contas de titularidade conjunta com a ré
FERNANDA, assim como os valores da conta LARA ENTERPRISE, que conta com titularidade conjunta
do réu e de sua sogra, Margarita Aznar Camoy. Já os valores relativos à conta IBIZA foram
computados em 25%, por se tratar de conta conjunta entre ambos os réus, Fernando Vigani Alesso e
Margarita Aznar Camoy (ID 25428286, fls. 19/23).

 

Por fim, o documento relata que os valores acima não declarados pelo réu AGUINALDO nos anos de
2001, 2002 e 2003 resultaram em crédito tributário no montante de R$ 125.876.513,37 (cento e vinte
e cinco milhões, oitocentos e setenta e seis mil, quinhentos e treze Reais, e trinta e sete centavos),
atualizado até 18/04/2007, o qual foi definitivamente constituído em 27/03/2018 (trinta dias após a
data em que o réu fora cientificado do julgamento do recurso por ele interposto junto ao CARF,
conforme fls. 1 e 2, ID 25428929).

 

Por sua vez, no PAF nº 19515.000602/2007-70 foram apurados créditos de origem não comprovada,
nos anos de 2001, 2002 e 2003 em contas bancárias de titularidade da ré FERNANDA, caracterizados
como omissão de rendimentos para fins de Imposto de Renda da Pessoa Física (ID 21281005, fls.
26/28).

 

Assim, no ano-calendário 2001/ exercício 2002, a Receita Federal apurou depósitos/créditos no total
de R$ 2.353.644,94 (dois milhões, trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos de quarenta e quatro
Reais, e noventa e quatro centavos) nas seguintes contas: Bradesco - PP 263.500-3; CC 115.990-9; CC
1.968-2; PP 124.400-0; PP 115.990-9; PP 1968-2; JP Morgan Chase Bank - subconta 3-1071-2 (Ibiza).

 

No ano-calendário 2002/ exercício 2003, a Receita Federal apurou depósitos/créditos no total de R$
512.616,33 (quinhentos e doze mil, seiscentos e dezesseis Reais, e trinta e três centavos) nas
seguintes contas: Bradesco - CC 115.990-9; CC 1.968-2; PP 115.990-9; JP Morgan Chase Bank -
subconta 3-1071-2 (Ibiza).

 



No ano-calendário 2003/ exercício 2004, a Receita Federal apurou depósitos/créditos no total de R$
251.712,91 (duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e doze Reais, e noventa e um centavos) nas
seguintes contas: Bradesco - CC 115.990-9; PP 124.400-0; PP 115.990-9.

 

Consta, ainda, do referido processo administrativo que os valores relativos às contas mantidas no
Banco Bradesco (263.500-3 e 115.990-9) foram computados pela metade dos montantes
creditados/depositados, por se tratar de contas de titularidade conjunta com o réu AGUINALDO. Já os
valores relativos à conta IBIZA foram computados em 25%, por se tratar de conta conjunta entre
ambos os réus, Fernando Vigani Alesso e Margarita Aznar Camoy.

 

Por fim, o documento relata que os valores acima não declarados pela ré FERNANADA nos anos de
2001, 2002 e 2003 resultaram em crédito tributário no montante de R$ 2.115.266,84 (dois milhões,
cento e quinze mil, duzentos e sessenta e seis Reais, e oitenta e quatro centavos), atualizado até
14/03/2007, o qual foi definitivamente constituído em 26/05/2017 (trinta dias após a data em que o
réu fora cientificado do julgamento do recurso por ele interposto junto ao CARF, conforme fls.
135/136, ID 21281005).

 

Portanto, restou comprovada a materialidade do delito tipificado no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90
nos processos nº 0007489-38.2009.4.03.6181 e nº 5001859-61.2019.4.03.6181.

 

(ii) Da autoria

 

Inicialmente, em relação ao réu AGUINALDO, tendo em vista o acima exposto quanto à materialidade
do delito, verifica-se que no processo nº 0007489-38.2009.4.03.6181 o MPF o acusa, além de outras,
da prática das mesmas condutas já imputadas a ele no processo nº 5001859-61.2019.4.03.6181,
quais sejam, a supressão ou redução de valores devidos a título de Imposto de Renda da Pessoa
Física, mediante a omissão de rendimentos tributáveis e a prestação de declarações falsas na
respectiva Declaração de Ajuste dos anos-calendário 2001, 2002 e 2003, relativamente às contas
bancárias mantidas no Banco Bradesco (263.500-3; CC 115.990-9) e JP Morgan Chase Bank (subconta
3-1071-2 - Ibiza).

 

  Assim, por estar caracterizada a litispendência, julgo extinto o processo nº 5001859-
61.2019.4.03.6181 quanto ao réu AGUINALDO, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo
Civil, c.c. o artigo 3º do Código de Processo Penal.

 

Por outro lado, no processo nº 0007489-38.2009.4.03.6181 a autoria do réu AGUINALDO é
inconteste.

 

Consta da Representação Fiscal Para Fins Penais do PAF 19515.000961/2007-27 (ID 25427623, fls. 17
e ss.) que:



 

A fiscalização do contribuinte acima citado, foi motivada pelo fato de o mesmo ter contas corrente
administrada por uma firma americana denominada Beacon Hill Service Corp no JP Morgan Chase
Bank, em Nova lorque — EUA, nos anos de 2001 e 2002, sndd7que o mesmo não declarou em sua
DIRPF a existência destas contas bancária.

Contas bancarias no exterior.

A quebra do sigilo bancário de contas corrente mantidas em diversos bancos nos Estados Unidos da
América, foi obtida com base no Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América (14/10/1997). Tratado
de Mútua Assistência em Matéria Penal - ML-TA.

- Oficio n° 120/03-PF/FT/SRJDPF/PR (IPL 207/98) - solicitação da quebra de sigilo bancário, via MI-TA à
Justiça Criminal de Curitiba/PR (lis. 86 a 88);

- Distribuição do processo n° 2003.7000030333-4 para a 2° Vara Criminal Federal de Curitiba (lis. 89);

- Oficio n° 001/03-PF/FT/NY/SR/DPF/PR ao Chefe da Divisão de Investigação de Nova York (fls. 95 a
100);

- Autorização da Suprema Corte do Estado de Nova York para disponibilização de dados para a CPI
do Brasil (fls. 101 a 104);

- Dados cadastrais da conta denominada de Ibiza", obtidas através da quebra de sigilo bancário, pela
via judicial dos EUA, administrada pela empresa Beacon Hill Service Corporation junto ao banco
Chase Manhattan de nova lorque, atual JP Morgan Chase Bank (lis. 105 a 161);

- Dados cadastrais da conta denominada de "Lara", obtidas através da quebra de sigilo bancário, pela
via judicial dos EUA, administrada pela empresa Beacon 1-lill Service Corporation junto ao banco
Chase Manhattan de nova lorque. atual JP Morgan Chase Bank (lis. 182 a 184);

- Memo n° 351/04-PF/FT/SRIDPF/PR (IPL 1026/2003 - antigo 207/98) - solicitação de elaboração de
laudos periciais das contas “lbiza" e "Lara", administradas pela empresa Beacon 1-lill Service
Corporation - BHSC (lis. 186);

- Laudo n° 1288/04-INC da sub-conta n° 530972417 denominada “Lara Enterprises”, administrada
pela empresa BHSC (lis. 188 a 202);

- Laudo n° 1289/04-INC da sub-conta n° 310712 denominada "Ibiza", administrada pela empresa
BHSC (fis. 342 a 352);

 

Quanto à titularidade das referidas contas, o documento da Receita Federal consigna o seguinte:

 

3.2.1- Titular(es) da Sub-conta "Ibiza" do Beacon Hill Service Corporation.

Da análise dos documentos constantes do cadastro da sub-conta “Ibiza" do Beacon Hill Service
Corporation, constatamos que:

- Esta sub-conta recebeu numeração do Beacon Hill Service Corporation, o n° 3-1071-2 também
conhecida como de n°310712;



- Nomes e assinaturas dos responsáveis pela sub-conta constante do Signature Specirnen Card" do
Beacon 1-lili Service Corporation: Sr. Aguinaldo Castueira, Sr. Fernando Vigani Alesso, Sra. Fernanda
Aznar Alesso castueira e Sra. Margarita Aznar Campoy (fl. 105);

- Documento denominado "Substitute W-8" constando os nomes e assinaturas dos responsáveis pela
sub-conta: Sr. Aguinaldo Castueira (fl. 111), Sr. Fernando Vigani Alesso (fi. 107), Sra. Fernanda Aznar
Alesso castueira (fl. 109) e Sra. Margarita Aznar Campoy (fl. 106, 108 e 110). Nestes documentos os
contribuintes declaram endereço no Brasil;

- Nomes e assinaturas dos responsáveis pela sub-conta: Sr. Aguinaldo Castueira, Sr. Fernando Vigani
Alesso, Sra. Fernanda Aznar Alesso castueira e Sra. Margarita Aznar Carnpoy, em documento de
abertura da sub-conta (fl. 115);

- Cópia do passaporte brasileiro CC381092 do Sr. Fernando Vigani Alesso (fl. 133/134 e 141);

- Cópia do passaporte brasileiro CD548433 do Sr. Aguinaldo Castueira (fl. 135);

- Cópia do passaporte brasileiro CH538567 do Sr. Aguinaldo Castueira (fl. 136);

- Cópia do passaporte espanhol Z662269 da Sra. Margarita Aznar Campoy (fls. 137 a 139);

- Cópia do passaporte brasileiro CE919112 da Sra. Fernanda Aznar Alesso Campoy (fls. 140);

- “Folha de Assinatura" encaminhada pela Beacon-Hill, para “non corporate clients", contendo nome e
assinaturas dos responsáveis pela sub-conta: Sr. Aguinaldo Castueira, Sr. Fernando Vigani Alesso,
Sra. Fernanda Aznar Alesso castueira e Sra. Margarita Aznar Campoy, em documento de abertura da
sub-conta (fl. 142);

- Nome e assinatura do Sr. Aguinaldo Castueira na “Regulamentação das Operações de Cabo" (fis.
146/147);

- Documento encaminhado ao Beacon-Hill comunicando novo endereço de correspondência da sub-
conta, constando o nome do Sr. Fernando Vigani Alesso, Rua Barão de Melgaço, 230, Bl II - apto. 42-
Real Parque, São Paulo/SP, Brasil, CEP 06.684-030 (fl. 148);

- Documento encaminhado pela Beacon-Hill denominado Termo de Aceitação do teor do Manual do
Cliente" para abertura da sub-conta "Ibiza" constando nomes dos responsáveis Sr. Aguinaldo
Castueira e Sra. Margarita Aznar Campoy (fl. 149); Ciência e aprovação do documento denominado
'Declaração de concordância sobre Normas e Procedimentos", encaminhado pela Beacon-Hill, para o
responsável pela sub-conta, onde constam os nomes e assinaturas dos Srs. Aguinaldo Castueira e
Sra. Fernanda Aznar Alesso Castueira (fis. 151/152);

- Documento denominado "Wire Transfer Regulations", constando nome e assinatura do Sr.
Aguinaldo Castueira (fls. 155/156);

- Autorizações do contribuinte Sr. Aguinaldo e Sr. Fernando para movimentação da sub-conta n° 3-
1071-2, também conhecida como "Ibiza" durante o ano de 2000 (fls. 782 a 790).

Analisando-se os dados obtidos na quebra de sigilo bancário da sub-conta n° 3-1071-2 (ou n°
310712), observa-se que os dados do responsável desta sub-conta o Sr. Aguinaldo Castueira,
coincidem com dados obtidos do contribuinte fiscalizado Sr. Aguinaldo Castueira, CPF 051.809.178-
32, no cadastro da Receita Federal, tais como:

- Coincidência dos dados constantes na Cópia do passaporte brasileiro n° CD 548433 (fls. 135), com
os dados constantes do cadastro da Receita Federal, com: - Mesma data de 10/02/1966, como a do
nascimento do contribuinte fiscalizado com a do responsável pela sub-conta n° 3-1071-2, ou



n°310712 (fl. 353); - Mesmo nome da mãe do contribuinte fiscalizado, a Sra. Sebastiana C. Castueira,
com o nome da mãe constante do cadastro do responsável pela sub-conta n° 3-1071-2, ou n°310712
(fl. 353);

- Coincidência do endereço obtido no formulário para abertura das sub-conta no Beacon Hill n°3-
1071-2, ou n°310712, na rua Tuim, n° 663 - apto. 31 Moema/SP, com aquele constante na Declaração
- DIRPF, entregue à Receita Federal, nos Anos Calendários de 2001 e 2002, pelo contribuinte
fiscalizado (fls. 246 e 251).

O Laudo n° 1289/04-INC do MJ-Departamento da Polícia Federal, Instituto de Criminalística, intitulado
como "Laudo de Exame Econômico-Financeiro" (fis. 342 a 352) atestam a administração de contas
correntes e negócios internacionais existente entre a Beacon Hill e a sub-conta n° 310712, conhecida
como "Ibiza", bem como da titularidade/representação dos seguintes contribuintes: Sr. Aguinaldo
Castueira, CPF 051.809.178-32: Sr. Fernando Vigani Alesso, CPF 111 .700.1 88-15; Sra. Fernanda Azriar
Alesso Castueira, CPF 111.1331.838-70; Sra. Margarita Aznar Campoy. CPF 2 19.234.778-20.

Os documentos acima citados, evidenciam que a sub-conta n° 3-1071-2 (ou n° 310712), conhecida
também com o codinome "Ibiza", administrada pelo Beacon-Hill Service Corporation no Banco JP
Morgan Chase na cidade de Nova lorque / EUA, é de titularidade das seguintes Pessoas Físicas: - Sr.
Aguinaldo Castueira, CPF 051.809.178-32; - Sr. Fernando Vigani Alesso, CPF 111.700.188-15; - Sra.
Fernanda Aznar Alesso Castueira, CPF 111.131.838-70; - Sra. Margarita Aznar Campoy, CPF
219.234.778-20.

 

3.2.2- Titular(es) da sub-conta "Lara Enterprises" do Beacon-Hill Service Corporation.

- Esta sub-conta foi numerada com o n° 530972417;

- Nomes e assinaturas dos responsáveis pela sub-conta constante do "Signature Specimen Card" do
Beacon Hill Service Corporation: Sr. Aguinaldo Castueira, e Sra. Margarita Aznar Campoy (fls.
182/183);

- Menção do nome do contribuinte Sr. Aguinaldo Castueira no documento "Trip Report" com data de
23/10/2003 (fl. 184);

- Autorizações do contribuinte Sr. Aguinaldo para movimentação da sub-conta n° 530972417,
também conhecida comno "Lara Enterprises" no período de jan12001 a dez/2002 (fis. 791 a 1202).

O Laudo n° 1288/04-INC do MJ-Departamento da Polícia Federal, Instituto de Criminalística, intitulado
corno "Laudo de Exame Econômico-Financeiro" (fis. 188 a 202) atestam a atuação como preposto
bancário-financeiro de pessoas físicas ou jurídicas, principalmente representadas por brasileiros, em
agência do JP Morgan Chase Bank, administrando contas ou sub-contas correntes específicas, entre
as quais a conta Lara Enterprises, nº 530972417, bem como da posição de representantes da mesma
pelos contribuintes anteriormente citados: Sr. Aguinaldo Castueira, CPF 051.809.178-32; Sra,
Margarita Aznar Carnpoy, CPF 22  19.234.778-20.

Os documentos acima citados, evidenciam que a sub-conta n° 530972417, conhecida também com o
codinome "Lara Enterprises", administrada pelo Beacon-Hill Service Corporation no Banco JP Morgan
Chase na cidade de Nova Iorque / EUA, é de titularidade das seguintes Pessoas Físicas: - Sr. Aguinaldo
Castueira, CPF 051.809.178-32; - Sra. Margarita Aznar Campoy, CPF 219.234.778-20.

 



Devidamente intimado, o réu não comprovou a origem dos créditos nas referidas contas, sendo
então lançados como omissão de rendimentos os percentuais correspondentes a 25% e 50%,
respectivamente, dos créditos/depósitos ocorridos nas subcontas IBIZA e LARA ENTERPRISE, nos
anos de 2001 e 2002.

 

Da mesma forma, no curso da fiscalização o réu foi intimado a comprovar a origem dos
créditos/depósitos ocorridos em contas bancárias em território nacional, nos Bancos Bradesco
(263.500-3 e 115.990-9), estas de titularidade conjunta com sua esposa, a ré FERNANDA, e Itaú
(43956-7), de sua titularidade. Não tendo o réu apresentado esclarecimentos, tais valores serviram
de base para o cálculo da omissão de rendimentos nos anos de 2001, 2002 e 2003.

 

Em Juízo, foi ouvida a testemunha de defesa Marizete Pacheco dos Santos, empregada doméstica, é
funcionária na residência do réu desde 2000/2001. Disse saber que o réu tinha uma agência de
turismo, já tendo comparecido ao local, onde tinha duas salas, era um escritório normal. Respondeu
não ter percebido aumento de patrimônio por parte do réu, ao contrário, faz um bom tempo que
estão em dificuldade financeira. Disse que o réu só tem a casa em que reside, não tem barco, nem
helicóptero, nem avião. Não sabe de nada que manche a conduta do réu. Sabe que ele faz bicos
como corretor, mas não sabe explicar como é esse trabalho.

 

Sobre os fatos, o réu manifestou-se em juízo dizendo que não concorda com a acusação, pois o
dinheiro que tramitou por sua conta não era dele, pertencia a terceiros a quem ele fazia operações
de dólar cabo, além de serviços de câmbio legal, por meio de sua agência de turismo. Afirmou que
está em situação financeira difícil, com IPTU atrasado, sua esposa é diabética tipo 1 e o governo
sensor dela e alguns medicamentos. Respondeu que admite a titularidade das contas em Nova
Iorque, já tendo admitido inclusive em delação. Sobre as contas no Brasil, disse que tinha contas em
conjunto com sua esposa, pois esta era instrumentador cirúrgica e usava as contas para algumas
“coisas”, sendo que ele também as usava, pois tinha uma empresa de participação e depositava
dinheiro quando fazia compra de produtos para alguém, depois seu contador recolhia o imposto
relativo à prestação de serviços de cada mês. Quanto aos valores depositados nas contas
americanas, respondeu que a titularidade do dinheiro era de outras pessoas, que queriam fugir do
sistema econômico do Brasil, por conta da inflação ou não queriam pagar imposto decorrente da
venda de imóveis, por exemplo, então enviavam o dinheiro para fora do país. Respondeu que fazia a
operação para essas pessoas, em dólar, pelas quais ganhava “centavos”. Disse que o dinheiro que
ganhava nas operações ele lançava na sua empresa de intermediação e participações e pagava os
impostos. Quanto aos valores remetidos para fora acha bem provável que os clientes não
declaravam, e que ele mesmo não declarou tais valores. Respondeu que trabalhou como doleiro, por
meio de sua agência de turismo, no período de 1990 a 2007. Em relação às contas no brasil, em
razão de sua empresa de participação, confusão da empresa com sua pessoa física, disse que não,
pois o contador orientou que ele não precisava ter conta bancária para a empresa. Era conta pessoal
em que às vezes caía dinheiro que alguma transação que ele fazia, mas não sabe precisar o volume
de movimentação da pessoa física e da empresa nas contas. Justificou a alta movimentação em suas
contas no Brasil porque teve transação imobiliária no período, tendo também recebido valores de
empréstimos de um amigo, estando tudo declarado para o fisco. Explicou sobre sua delação
premiada, as contas que ele movimentou em Nova Iorque e os valores que disse ter devolvido para
serem doados a instituições beneficentes. Respondeu sobre os reais titulares dos valores
movimentados, disse que na época não teve condições de indicar todos por ocasião da delação, mas



que foram abertas investigações contra vários deles. Quanto a ter sido advertido na época da
delação sobre a possibilidade de ser responsabilizado pelas movimentações do ponto de vista
tributário, respondeu que na época o advogado deveria ter questionado as dívidas fiscais, mas não o
fez.

 

A versão apresentada pelo réu não comporta acolhimento, não havendo nos autos nenhum
elemento que comprove suas alegações.

 

Com efeito, os documentos constantes dos autos, conforme trecho do PAF acima transcrito,
demonstram que o réu era um dos titulares da conta LARA ENTERPRISES juntamente com sua sogra
Margarita Aznar Campoy. Os mesmos documentos demonstram, ainda, que o réu também era um
dos titulares da conta Ibiza, juntamente com sua sogra Margarita Aznar Campoy, seu sogro Fernando
Vigani Alesso e sua esposa Fernanda Aznar Alesso Castueira.

 

Tais fatos não são negados pelo réu, ele assume que mantinha essas duas contas no JP Morgan
Chase Bank em Nova Iorque, as quais utilizava para prestação de serviços como doleiro. Além disso,
o réu reconhece que não declarou os valores movimentados nas referidas contas, alegando que
estes eram de titularidade de terceiros e tal atividade não era legalizada pelo Banco Central.

 

Assim, o réu entende que a conduta por ele praticada era ilícita, sendo este um dos motivos pelos
quais não declarou os valores que transitaram nas contas Ibiza e Lara Enterprise nos anos de 2001 e
2002, incidindo, assim, em nova prática delituosa.

 

Em relação às contas mantidas no Brasil, no banco Bradesco e no Banco Itau, o réu disse em seu
depoimento que tinha contas em conjunto com sua esposa, FERNANDA, pois esta era
instrumentadora cirúrgica e usava as contas para algumas “coisas”, sendo que ele também as usava,
pois tinha uma empresa de participação e depositava dinheiro quando fazia compra de produtos
para alguém, depois seu contador recolhia o imposto relativo à prestação de serviços de cada mês.

 

Contudo, apesar de suas alegações no sentido de que os valores depositados nas referidas contas
eram decorrentes de produtos comprados para terceiros e que seu contador posteriormente
recolhia o imposto relativo ao serviço prestado, a Receita Federal apurou que os valores creditados
nas contas eram incompatíveis com aqueles lançados em sua declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Física, não tendo o réu comprovado a origem do dinheiro movimentado em suas contas nos
anos de 2001, 2002 e 2003.

Da mesma forma, a prova dos autos nº 5001859-61.2019.4.03.6181 é plena quanto à autoria da ré
FERNANDA.

 

Com efeito, a Representação Fiscal Para Fins Penais do PAF nº 19515.000602/2007-70 (ID 21280528,
fls. 11 e ss.) relata o seguinte:

 



Durante os trabalhos de fiscalização, em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal -
Fiscalização (MPF-F) n° 08.190.00-2006-01653-6, em face do epigrafado, constatamos o que se segue:

Em 04 de Agosto de 2003 o Departamento da Polícia Federal solicitou ao Juízo da 2a Vara Criminal
Federal de Curitiba, por meio do ofício 120/03-PF/FT/SR/DPF/PR, a quebra de sigilo bancário, no
exterior da empresa "Beacon Hill Service Corporation", sediada em Nova Iorque-EUA, que atuava
como preposto bancário financeiro em agência do JP Morgan Chase Bank.

Em 1410812003, o mesmo Juízo, encarregou a autoridade policial de obter a documentação
pertinente, de modo que, em 27 de agosto de 2003, a autoridade policial oficiou à promotoria do
Distrito de Nova lorque (District Attorney's of the Country of New York), sobre o afastamento do sigilo
bancário. Em 09 de setembro de 2003, a Promotoria apresentou as mídias eletrônicas e documentos
contendo dados financeiros relativo à empresa Beacon Hill, após a decisão judicial (Order to
Disclose), de 29 de agosto de 2003.

Estas informações e documentos foram trazidos para o País pela autoridade policial e, conforme
decisão da 2ª Vara Criminal Federal de Curitiba/PR, houve a transferência dos dados à Secretaria da
Receita Federal, iniciando-se a análise dos mesmos pela Equipe Especial de Fiscalização.

Em trabalho de análise documental da sub-conta n° 310712, denominada "lBlZA", administrada pela
empresa Beacon Hill Service Corporation, em agência do banco JP Morgan Chase Bank, foram
identificados como um dos responsáveis a contribuinte FERNANDA AZNAR ALESSO CASTUEIRA - CPF
111.131.838-70.

Inicialmente, lavramos em 11/07/2006, o Termo de Início de Fiscalização, no qual, a contribuinte foi
intimando-o(a) a comprovar, a origem dos recursos que deram causa aos créditos (depósitos)
ocorridos nos anos-calendário de 2001 e 2002 na sub-conta 310712 denominada IBIZA, administrada
pela empresa Beacon Hill Service Corporations, em agência do Banco JP Morgan Chase Bank, sub-
conta esta de responsabilidade conjunta, bem como a apresentar os Extratos Bancários Completos
do período de 2001 a 2003 das contas correntes, contas-poupança e outras contas de depósitos
bancários de sua titularidade (e/ou em conjunto) junto as instituições financeiras Banco Bradesco
S/A.

- Encaminhamos à fiscalizada, no endereço constante no cadastro da SRF, uma cópia do Termo de
Início de Fiscalização e Mandado de Procedimento Fiscal, por via postal. O Aviso de Recebimento foi
recepcionado em 18/07/2006.

- Em 09/08/2006, findo o prazo determinado, e nada tendo sido apresentado, lavramos o Termo de
Embaraço a Fiscalização com base no inciso 1 do artigo 922 do Decreto n° 3000, de 26 de Março de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR 99), cuja ciência por AR (Aviso de Recebimento)
registrou-se em 17/08/2006.

- Desta forma, em 18/08/06, solicitamos diretamente ao Banco Bradesco S/A - através da RMF
08.1.90.00-2006-00502-0, os extratos de movimentação em conta corrente e de poupança, bem
como os dados da ficha cadastral do sujeito passivo.

- Em 16/08/06 a contribuinte, anexa uma cópia do RG, e informa desconhecer a sub-conta 310712
denominada IBIZA, administrada pela empresa Beacon Hill Service Corporations, em agencia do
Banco JP Morgan Chase Bank. Diz desconhecer a lista de depósitos da referida conta a que foi
intimada a esclarecer, pelo Termo de Inicio de Fiscalização de 11/07/06. Informa ainda, que o extrato
das contas do Banco Bradesco S/A, serão encaminhados assim que estiverem disponibilizados pela
instituição.

- Em 04/10/06, o Banco Bradesco S/A, fez encaminhar as solicitações da RMF de 18/08/06.



- De posse dos dados da ficha cadastral constatamos que FERNANDA AZNAR ALESSO CASTUEIRA -
CPF 111.131.838-70, possui as seguintes contas no Banco Bradesco S/A:

1. CONTA 263.500/3 - AGENCIA 99/0 - CENTRAL SP - Trata-se de conta solidária com movimentação
isolada. Em 27/12/06, recebemos uma Representação Fiscal da fiscalização em curso de AGUINALDO
CASTUEIRA - CPF 051.809.178-32, na qual confirma a titularidade de FERNANDA AZNAR ALESSO
CASTUEIRA tendo como outro titular AGUINALDO CASTUEIRA.

2. CONTA 124.400/0 - AGENCIA 450/2— COLONIAL-USP-SP - Trata-se de uma conta Individual.

3. CONTA 1968/2 - AGENCIA 2953/0 - SHOP. IBlRAPUERA-USP-SP - Trata-se de uma conta Individual.

4. CONTA 115.990-9 - AGENCIA 450-2 - COLONIAL USP - Trata-se de conta na qual a fiscalizada consta
como "Demais Titular'. Verificamos que os extratos bancários estão em nome de AGUINALDO
CASTUEIRA - CPF 051.809.178-32. Encaminhamos, então, uma Representação Fiscal em 28/12/06,
informando da titularidade da presente conta bancária, dado que AGUINALDO CASTUEIRA - CPF
051.809.178-32, está sendo fiscalizado com a MPF n°08.190.00.2006-01656-0-1.

(...)

IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

A identificação da contribuinte se deu pelos motivos assim explicitados: 1) Nome e assinaturas da
contribuinte FERNANDA AZNAR ALESSO CASTUEIRA - CPF 111.131.838-70, constam de cartões de
assinatura para abertura da sub-conta IBIZA junto ao Beacon Hill.

2) Em documento encaminhado pelo Beacon Hill, denominado "Substitute W-8" consta o nome e
assinatura da contribuinte FERNANDA AZNAR ALESSO CASTUEIRA - CPF 111,131.838-70. Neste
documento a contribuinte declara endereço no Brasil, como sendo, Rua Tuim, 663 – 3º andar apto.31
- Moema São Paulo-SP. O endereço informado é o mesmo dos constantes nos cadastros do sistema
da Receita Federal à época, confirmado na entrega da declaração do IRPF dos exercícios de 2.002,
2.003 e 2.004.

3) Nome e assinatura de FERNANDA AZNAR ALESSO CASTUEIRA - CPF 111.131.838-70 em
documentos de abertura da sub-conta IBIZA junto ao Beacon Hill.

4) "Folha de Assinatura" encaminhada pela Beacon Hill, contendo nome e assinatura de FERNANDA
AZNAR ALESSO CASTUEIRA—CPF 111.131.838-70.

5) Documento denominado "Declaração de Concordância Sobre Normas e Procedimentos"
encaminhado pela Beacon Hill para abertura da sub-conta IBIZA consta nome e assinatura de
FERNANDA AZNAR ALESSO CASTUEIRA - CPF 111.131.838-70.

6) A Beacon Hill encaminha talonários numerados - 309310 a 309459 à empresa IBIZA.

 

Ainda de acordo com o documento da Receita Federal, a ré foi devidamente intimada, mas não
comprovou a origem dos valores creditados nas referidas contas, sendo então efetuada a
constituição do crédito tributário.

 

Sobre os fatos, a ré prestou declarações perante a autoridade policial nos seguintes termos (ID
21280534, fls. 22/23):

 



RESPONDEU QUE há trinta anos atrás, aproximadamente começou a trabalhar como
instrumentadora cirúrgica, profissão que exerceu até se aposentar em definitivo este ano; QUE
nunca trabalhou com remessa de valores para o exterior, e que nunca manteve dinheiro no exterior
e nem recebeu valores no exterior; QUE é formalmente alertada sobre o direito de não depor em
relação a seus familiares próximos; QUE esclarece que seu marido trabalhava com uma agência de
câmbio e turismo chamada PASSATUR, que era uma empresa familiar dele; QUE seu marido
AGUINALDO CASTOEIRA fazia trabalhava com dinheiro para turistas, vendendo dólares para quem ia
viajar para o exterior, entre outros serviços; QUE seu marido na época dos fatos aqui investigados
abriu uma conta no exterior, e que pediu à declarante que assinasse papéis referentes à abertura da
conta, para o caso "de algo acontecer com ele"; QUE seu marido somente pediu a assinatura na
abertura da conta, e que a declarante jamais se inteirou sobre a movimentação de valores naquelas
contas; QUE não sabe dizer se os valores que passaram por essa conta eram de seu marido ou de
terceiros, e que "não faz ideia" se tais valores foram declarados no imposto de renda da declarante,
de seu marido, ou dos verdadeiros donos desse dinheiro; QUE reconhece como sendo suas as
assinaturas apostas a fls. 38 e 42, e que não sabe dizer se a abertura da conta se deu em 1995; QUE
reconhece como sendo seu o passaporte de fls. 50, utilizado para a abertura da conta corrente; QUE
ao ter vistas de fls. 82, reconhece como sendo de sua família a empresa PASSATOURS VIAGENS E
CAMBIO LTDA, que funcionava na avenida Bem-te-vi, 333; QUE não sabe dizer a atividade das demais
empresas de fls. 82, as quais foram montadas seguindo sugestão de seu contador à época; QUE
nessa época não fazia o seu imposto de renda, o qual nunca fez nem soube fazer, sempre
dependendo de contador, mas que nunca fez qualquer solicitação ao contador no sentido de
diminuir o montante devido irregularmente; QUE pelo que se recorda, à época dos fatos, jamais foi
chamada para prestar esclarecimentos, tanto pela Polícia como pela Justiça, na denominada
operação Farol da Colina; QUE dada a palavra a declarante, gostaria de acrescentar que apenas
assinou um documento e que até hoje enfrenta problemas em relação a esse fato, tanto com a
Justiça como com a Receita.

 

Em Juízo, a ré FERNANDA respondeu que “não está por dentro dos fatos”, apenas assinava o que
pediam, caso acontecesse algo com seu marido e ela precisasse movimentar as contas bancárias.
Disse que não ficava na agência de turismo, não sabe que tipo de operação seu marido fazia.
Respondeu que assinava suas declarações de imposto de renda da pessoa física feitas por um
escritório. Disse não se recordar de ter declarado a conta Ibiza. Respondeu que ganhava cerca de
1.500/1.600 reais como instrumentadora cirúrgica autônoma, depois parou de trabalhar por conta
da diabetes, tendo se aposentado por invalidez. Afirmou que no momento vivem de sua
aposentadoria e da aposentadoria de seu marido. Disse que não têm carro e contam com ajuda de
amigos para pagamento de algumas despesas, e que não pode vender o apartamento, porque está
arrolado.

 

AGUINALDO, por sua vez, afirmou que na época da delação foi-lhe informado que estaria livre de
qualquer processo relacionado ao objeto daqueles autos. Começou a trabalhar em um escritório de
cambio, depois, em meados de 1990, compraram a Passaturs, da qual se tornou diretor, até 2007. no
Caso Banestado, as autoridades brasileiras verificaram muita movimentação em uma empresa
chamada Beacon Hill, pediram informações a Nova Iorque, que mandaram para o Brasil,
desencadeando a Operação Farol da Colina em 2004. Seu imposto de renda era feito por um
contador, inclusive de outra empresa sua, de intermediação de negócios, a qual gerava
movimentação de valores em suas contas bancárias. Além disso, na época houve uma transação
imobiliária e o empréstimo de um amigo, o que pode ter gerado alguma confusão quanto à



movimentação de elevados valores nas referidas contas. Disse que fez o acordo de delação premiada
e depois começaram a surgir outros processos criminais relacionados. Afirmou que não era o dono
do dinheiro, era o intermediário das transações, se não recebesse o dinheiro na conta não tinha
como pagar. Disse que recebia um spread, um valor mínimo. Respondeu que não deveria declarar os
valores movimentados em suas contas do exterior, pois não era operação legalizada pelo Banco
Central. Disse que quando fez o acordo de delação “abriu mão do dinheiro” que estava no exterior
para resolver seus problemas com a justiça, mas não sabe se foi repatriado para o Brasil. Respondeu
que no acordo de delação estava incluído o delito apurado nestes autos, respondeu que estaria
isento dos processos pendentes contra si, e beneficiou sua esposa, seu sogro e sua sogra. Disse que
assumindo tudo, pensou que estaria regularizando sua situação criminal. Respondeu que não teria
feito o acordo de delação se soubesse da possibilidade de no futuro responder a outros processos
criminais. A pedido de seu defensor, citou alguns nomes de pessoas que informou às autoridades
por ocasião de seu acordo de delação, os quais, acredita, sejam de conhecimento da Receita Federal
do Brasil, mas não tem conhecimento se estão sendo cobrados pelo fisco. Não pediu para a Receita
retirar de seu nome os valores que estão sendo cobrados daqueles nomes.

 

Diante disso, no que concerne à autoria, a prova dos autos é firme em desfavor da ré.

 

Com efeito, conforme transcrito acima, em seu interrogatório policial, a ré afirmou que na época dos
fatos seu marido havia aberto uma conta bancária no exterior e pediu a ela que assinasse os papeis
referentes à abertura, para o caso “de algo acontecer com ele”, fato confirmado por ela em Juízo. Na
fase policial, a ré afirmou, ainda, que seu marido somente pediu que assinasse tais documentos, não
tendo ela jamais se inteirado sobre a movimentação de valores nas referidas contas, não sabendo
dizer os valores que por ela transitaram pertenciam a seu marido ou a terceiros, alegando, por fim,
não fazer ideia se tais valores foram declarados em seu imposto de renda, de seu marido, ou dos
verdadeiros donos do dinheiro.

 

Nesse sentido, constam dos autos diversos documentos relacionados à abertura da conta Ibiza pela
ré, conforme transcrição de trecho do PAF, acima, cujas assinaturas foram reconhecidas por ela no
curso do inquérito policial.

 

Ressalto, ademais, que não há prova nos autos de que os valores que transitaram pela referida conta
não pertencessem aos réus, tampouco há indicação de quem fossem os verdadeiros titulares
daquele numerário.

 

Assim, a versão apresentada pela ré não encontra respaldo nos elementos dos autos, não havendo
nenhum documento que comprove suas alegações, sendo a prova dos autos, portanto, firme no
sentido de que a ré era, efetivamente, uma das titulares da conta Ibiza, juntamente com seu marido,
não podendo isentar-se da responsabilidade de ter omitido do fisco os créditos/depósitos recebidos
nos anos de 2001 e 2002.

 



Quanto às contas mantidas no Bradesco, duas delas tinham titularidade conjunta com seu marido
(263.500-3 e 115.990-9), cujas créditos/depósitos, na proporção de 50%, nos anos de 2001, 2002 e
2003 somaram R$ 12.820,89 e R$ 384.828,53, respectivamente (ID 21281005, fls. 27/28). Sobre tais
contas, AGUINALDO afirmou, em seu depoimento nos autos nº 0007489-38.2009.4.03.6181, que
tinha contas em conjunto com sua esposa, pois esta era instrumentadora cirúrgica e usava as contas
para algumas “coisas”, sendo que ele também as usava, pois tinha uma empresa de participação e
depositava dinheiro quando fazia compra de produtos para alguém, e posteriormente, seu contador
recolhia o imposto relativo à prestação de serviços de cada mês.

 

Contudo, ainda que se considere o percentual de 50%, os valores depositados são elevados e não
foram comprovadas a origem deles pela ré. Além disso, a ré era titular única de outras duas contas
no mesmo banco (1968-2; 124.400-00), cujos montantes creditados/depositados nos anos de 2001,
2002 e 2003 somaram R$ 38.822,03 e R$ 424.407,78 (fls. 27/28), os quais também se trata de valores
elevados e não tiveram origem justificada pela ré.

 

Assim, ainda que se considerasse a versão apresentada por AGUINALDO de que os valores
creditados nas contas conjuntas eram decorrentes de negócios seus, as contas individuais da ré
também apresentaram valores elevados, mormente em se considerando ter ela afirmado em seu
depoimento que, naquela época trabalhava como instrumentadora cirúrgica e auferia cerca de R$
1.500,00/1.600,00 por mês.

 

Assim, o conjunto probatório trazido aos autos é firme o sentido de apontar a autoria de
AGUINALDO e FERNANDA quanto ao delito previsto no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90,
respectivamente nos processos nº 0007489-38.2009.4.03.6181 e nº 5001859-61.2019.4.03.6181.

 

Portanto, demonstrada a existência dos crimes, o elemento subjetivo do tipo, bem como sua autoria,
a condenação dos réus é medida de rigor.

 

(iii)  Do crime continuado

 

Levando-se em consideração que, conforme descrito na denúncia, as condutas dos réus, para a
consecução de seus crimes, foram perpetradas nos anos de 2002, 2003 e 2004, deve incidir, no caso,
o artigo 71 do Código Penal, tendo em vista que se trata de condutas praticadas do mesmo modo,
em anos seguidos.

 

Assim, tratando-se de três infrações, a pena deverá ser aumentada em 1/5 (um quinto), conforme
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

 

(iv) Da dosimetria da pena

 



(iv.i) AGUINALDO CASTUEIRA

 

O crime em questão é apenado com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

 

Passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do
Código Penal.

 

Na primeira fase da dosimetria, atenta aos parâmetros definidos no artigo 59 do Código Penal,
observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie. Poucos elementos foram coletados a
respeito de sua conduta social ou motivo dos delitos. O réu não ostenta maus antecedentes. No
entanto, as circunstâncias e consequências do crime indicam a necessidade de majoração da pena,
levando-se em consideração o elaborado esquema fraudulento criado para a prática do crime,
mediante a abertura e movimentação de diversas contas bancárias no Brasil e no exterior, situação
que recomenda a aplicação de uma pena maior.

 

Em sendo assim, majoro a pena-base para 02 ANOS e 06 MESES DE RECLUSÃO.

 

Quanto à sanção pecuniária, conforme parâmetros utilizados para estabelecer a pena privativa de
liberdade, fixo-a em 68 DIAS-MULTA.

 

Na segunda fase da dosimetria, observo a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

 

Na terceira fase, observo que a pena deve ser majorada em 1/5 em razão da existência de crime
continuado, conforme já fundamentado, o que resulta em 03 ANOS DE RECLUSÃO e 81 DIAS-MULTA.

 

Incide no caso, ainda, a causa de aumento do artigo 12, I, da Lei 8.137/90, tendo em vista o
expressivo valor apto a ocasionar grave dano à coletividade (R$ 125.876.513,37 – em 2007). Assim,
conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, que considera o patamar superior a
R$ 1 milhão para justificar a causa de aumento, exaspero a pena em ½ (metade), uma vez que o valor
sonegado pelo réu ultrapassa em muito aquele patamar, fixando a pena final em 04 ANOS E 06
MESES DE RECLUSÃO E 121 DIAS-MULTA. Segue ementa do citado julgado: 

 

RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. ICMS. VALOR
SONEGADO. INCLUSÃO DE JUROS E MULTA. AUSÊNCIA DE GRAVE DANO À COLETIVIDADE. CAUSA DE
AUMENTO AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. O dano tributário é valorado considerando seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos
legais de juros e multa.



2. A majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo art. 12, I, da Lei 8.137/90, restringe-se a
situações de especialmente relevante dano, valendo, analogamente, adotar-se para tributos federais
o critério já administrativamente aceito na definição de créditos prioritários, fixado em R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN.

(...)

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.849.120 – SC - REL: MINISTRO NEFI CORDEIRO – julgado em 11/03/2020)

 

O valor unitário de cada dia-multa fica estabelecido em 1/30 do salário-mínimo vigentes ao tempo do
crime, considerando a renda declarada pelo réu em seu interrogatório nos termos dos artigos 49 e
60, ambos do Código Penal, devendo haver a atualização monetária quando da execução.

 

O início do cumprimento da pena privativa de liberdade será no regime semiaberto, em virtude do
disposto no artigo 33, parágrafo 2º, "b", do Código Penal, por entender ser este regime o adequado e
suficiente para atingir a finalidade de retribuição e reeducação da pena.

 

Não é possível a substituição da pena, tendo em vista o montante cominado.

 

(iv.ii) FERNANDA AZNAR ALESSO CASTUEIRA

 

O crime em questão é apenado com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

 

Passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do
Código Penal.

 

Na primeira fase da dosimetria, atenta aos parâmetros definidos no artigo 59 do Código Penal,
observo que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie. Poucos elementos foram coletados a
respeito de sua conduta social ou motivo dos delitos. A ré não ostenta maus antecedentes.
Tampouco as circunstâncias e consequências do crime indicam a necessidade de majoração da pena,
assim fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 ANOS DE RECLUSÃO.

 

Quanto à sanção pecuniária, conforme parâmetros utilizados para estabelecer a pena privativa de
liberdade, fixo-a em 10 DIAS-MULTA.

 

Na segunda fase da dosimetria, observo a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

 

Na terceira fase, verifico que a pena deve ser majorada em 1/5 em razão da existência de crime
continuado, conforme já fundamentado, o que resulta em 02 ANOS, 04 MESES E 24 DIAS DE
RECLUSÃO e 29 DIAS-MULTA.



 

Incide no caso, ainda, a causa de aumento do artigo 12, I, da Lei 8.137/90, tendo em vista que o valor
sonegado pela ré (R$ 2.115.266,84 – em 2007) ultrapassa R$ 1 milhão, definido recentemente pelo
Superior Tribunal de Justiça como patamar mínimo para caracterização do grave dano à coletividade,
em razão do que aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena final em 03 ANOS, 02 MESES E
12 DIAS DE RECLUSÃO E 38 DIAS-MULTA. Segue ementa do citado julgado: 

 

RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. ICMS. VALOR
SONEGADO. INCLUSÃO DE JUROS E MULTA. AUSÊNCIA DE GRAVE DANO À COLETIVIDADE. CAUSA DE
AUMENTO AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. O dano tributário é valorado considerando seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos
legais de juros e multa.

2. A majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo art. 12, I, da Lei 8.137/90, restringe-se a
situações de especialmente relevante dano, valendo, analogamente, adotar-se para tributos federais
o critério já administrativamente aceito na definição de créditos prioritários, fixado em R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN.

(...)

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.849.120 – SC - REL: MINISTRO NEFI CORDEIRO – julgado em 11/03/2020)

 

O valor unitário de cada dia-multa fica estabelecido em 1/30 do salário-mínimo vigentes ao tempo do
crime, considerando a renda declarada pelo réu em seu interrogatório nos termos dos artigos 49 e
60, ambos do Código Penal, devendo haver a atualização monetária quando da execução.

 

O início do cumprimento da pena privativa de liberdade será no regime aberto, em virtude do
disposto no artigo 33, parágrafo 2º, "c", do Código Penal, por entender ser este regime o adequado e
suficiente para atingir a finalidade de retribuição e reeducação da pena.

 

Presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos constantes do art. 44 do Código Penal, substituo
a pena privativa de liberdade pelas seguintes penas restritivas de direito: a) uma pena de prestação
de serviços à comunidade ou a entidade pública, a ser definida pelo Juízo da Execução e que terá a
mesma duração da pena corporal substituída (CP, art. 46, caput), e b) prestação pecuniária no valor
de ¼ (um quarto) de salário mensal, em favor da União.

 

Diante do exposto:

 

JULGO PROCEDENTE a ação penal nº 0007489-38.2009.4.03.6181 para CONDENAR AGUINALDO
CASTUEIRA pela prática do crime previsto no artigo no artigo 1°, I, da Lei 8.137/90, por três vezes, na
forma do artigo 71 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo
Penal, com a aplicação das seguintes penas: i) pena privativa de liberdade de 04 ANOS e 06 MESES
DE RECLUSÃO, no regime inicial semiaberto; ii) pena de 121 (CENTO E VINTE E UM) DIAS-MULTA, no



valor de unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo ao tempo do crime, devendo haver a
atualização monetária quando da execução.

 

2. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal nº 5001859-61.2019.4.03.6181 para:

2.1) CONDENAR FERNANDA AZNAR ALESSO CASTUEIRA pela prática do crime previsto no artigo no
artigo 1°, I, da Lei 8.137/90, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, com fundamento
no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, com a aplicação da seguinte pena: i) pena privativa
de liberdade de 03 ANOS e 02 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO, no regime inicial aberto, que substituo
por 2 (DUAS) penas restritivas de direitos, quais sejam: a) uma pena de prestação de serviços à
comunidade ou a entidade pública, a ser definida pelo Juízo da Execução e que terá a mesma
duração da pena corporal substituída (CP, art. 46, caput), e b) prestação pecuniária no valor de ¼ (um
quarto) de salário mínimo mensal, em favor da União; ii) à pena de 38 (TRINTA E OITO) DIAS-MULTA,
no valor de unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo ao tempo do crime, devendo haver a
atualização monetária quando da execução.

2.2) EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A AGUINALDO CASTUEIRA,
nos termos do artigo nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 3º do
Código de Processo Penal.

 

Poderão os réus apelar em liberdade, tendo em vista a ausência dos requisitos da segregação
cautelar, bem como diante do fato de terem respondido ao processo nesta condição.

Custas pelos acusados.

Indefiro o requerimento de condenação de honorários em favor da Defensoria Pública da União, por
ausência de previsão legal.

Indefiro o pedido formulado pela defesa nos autos nº 5001859-61.2019.4.03.6181, no sentido de
oficiar à Receita Federal do Brasil para que esta proceda à exclusão de valores dos processos
administrativos fiscais em nome dos réus, uma vez que tal providência deve ser requerida pelas
partes, por via própria e não em sede criminal.

 

Oportunamente façam-se as comunicações e anotações de praxe.

 

Após o trânsito em julgado da sentença, lancem-se os nomes dos acusados no rol dos culpados.

 

P.R.I.C

 

SãO PAULO, 18 de dezembro de 2020.
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