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EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. SFN. OPERAÇÃO FAROL DA COLINA. CASO
BANESTADO. EVASÃO DE DIVISAS. “LAVAGEM” DE DINHEIRO. LICITUDE DAS
PROVAS. PRELIMINAR AFASTADA. AUTORIA. MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÂO. AFASTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA.
MULTA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

1. Os fatos tratados no presente processo originaram-se da
denominada Operação Farol da Colina, decorrente de investigações
feitas por força-tarefa constituída para desvendar o caso
Banestado, em Curitiba/PR, com coleta de provas; inclusive nos
Estados Unidos da América, que culminaram na identificação de uma
conta milionária mantida em nome da empresa Beacon Hili Service
Corporation - BHSC, junto ao banco JP Morgan C’hase, em Nova
lorque, composta de várias subcontas.

2. O Banco Central do Brasil - BACEN tem o poder-dever de prestar
informações ao Ministério Público Federal sobre eventual
ocorrência de crime contra o sistema financeiro nacional,
enviando-lhe os documentos necessários, conforme determinaçao
contida no art. 28 da Lei 7.492/1986. (Precedentes do STJ e do
TRF3)

3. No exercício das suas funções, os órgãos de fiscalização do SFN
poderão deparar-se, eventualmente, com fatos que podem configurar
ilícitos penais, caso em que, de modo absolutamente legal, têm o
poder-dever de comunicar o fato ao MPF, sem que isso configure
parcialidade ou ilegalidade (STJ, HC 117733, Arnaldo Lima, 5~ T.,
u., 7.5.09; TRF2, AO 199951010473780, Abel Gomes, laTE, u.,
19.11.08). Nessa linha, não implica quebra indevida de sigilo
financeiro, mas cumprimento do dever legal imposto pelos arts. 28
da LC’SFN, 12 da Lei 6.385/76, e 10, § 30, 1, da LO 105/01, a
remessa da representação, com cópias de documentos que deem
suporte à narrativa (TRF2, AO 19935101036184-7, André Fontes, 2~
TE, u., 16.5.06; TRF2, HO 200802010170954, Aluisio Mendes fconv.],
la TE, u., 18.3.09; TRF3, AO 20000399043382-0, Nabarrete, 52 T.,

m., 24.7.06; TRF4, AO 1998700000209174, Néfi, 7~ T., u., 30.3.10).
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(...) O art. 28 da LCSFN estabelece o dever de representação do
Banco Central e da CVM (..j’.

4. Em regra, a entrada e saída de moeda estrangeira no território
nacional, afora o transporte físico, que deverá ser declarada, se
dá mediante transferência bancária, com posterior registro no
SISBACEN (TRF4, MC 1998.04.01.0358046, TF, u., 28.7.98). Quer
dizer, toda operação de câmbio efetuada fora do mercado oficial,
ou seja, sem a intermediação de um estabelecimento autorizado a
operar no mercado cambial, no chamado câmbio paralelo, é
considerado irregular e, portanto, não autorizada (Lei 4.595/64,
art.lO, IX, d), podendo configurar o crime em exame caso seja
realizado com o fim de evasão de divisas do país2.

5. Comprovada a materialidade e autoria do crime de evasão de
divisas em continuidade delitiva (art. 22, parágrafo unico, da Lei
7.492/1998 dc O art. 71 do CP) do agente cujas provas contidas
nos autos demonstram que o seu nome e o endereço de filiais de sua
empresa no Brasil figuram como ordenante/beneficiário em várias
ordens eletrônicas de pagamentos, remetidas ou recebidas das
contas CB Financial Corporation (CBF)n. 530767007, entre os antos
de 2001 e 2002, sem a observância dos ditames legais e não
declaradas à autoridade competente.

6. O crime de evasão de divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei
7.492/1998) não é delito-meio para o de “lavagem” de dinheiro
(art. 1° da Lei 9.613/1998) , que é autônomo em relação aos delitos
antecedentes. Não há, pois, que se falar em incidência, na
hipótese, do princípio da consunção.

7. Sem cabimento a acusação da prática de “lavagem” de ativos
(art. 10 da Lei 9.613/1998) quando não há provas seguras de que os
valores internacionalmente movimentados por intermédio do agente
são provenientes de atos ilícitos.

8. A recorrência de operações consideradas ilegais, da mesma
espécie, que, pelas condições de tempo, lugar e maneira de
execução podem ser havidas como continuação uma da outra,
configuram a continuidade delitiva (art.71 do CP)

9. A remessa de valores por meio do sistema de “dólar-cabo”
constitui meio normal para a consecução do delito, não
configurando, por si só, fato que justifique a exasperação da
pena, mormente se o recorrente era apenas um dos clientes da
organização criminosa, que se limitou a enviar recursos ao
exterior por meio do sistema, e o montante evadido - -~28.722,08 -

não é elevado a ponto de justificar a exasperação da pena-base,
não ultrapassando a normalidade da conduta inerente ao tipo. 3.
Agravo regimental improvido. . . EMENTA: (AEERSP 201300520997, MARIA

Saltazar Júnior. José Paulo. crimes Federais - ga ed. - São Paulo - Saraiva,
2014 - pág. 763.
2 Baltazar Júnior. José Paulo. crimes Federais - 9’ ed. - São Paulo - Saraiva,

2014 - págs. 728/729.
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10. Evasão de grande quantia de divisas não pode ser tido como
consequência inerente ao paradigma previsto no art. 22, da Lei n.
7.492/86, e consubstancia motivo legítimo para o acréscimo da
pena-base. Precedentes. (HC 206.145/PR, Rei. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 05/06/2012)

11. Para o aumento da pena pela continuidade delitiva dentro do
intervalo de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), previsto no art.
71 do Código Penal, deve-se adotar o critério da quantidade de
infrações praticadas.

12. A pena de reclusão do condenado não reincidente, igual ou
inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, ser cumprida
em regime aberto, observados os critérios previstos no art. 59 do
CP (art. 33, §~ 2°, “c”, e 3°, do CP)

13. A pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos,
na hipótese de crime cometido sem uso de violência ou grave ameaça
à pessoa, deve ser substituida por 02 (duas) sanções restritivas
de direitos.

14. Os valores do dia-multa e da prestação pecuniária devem ser
calculados tendo em vista a situação econ8mica do réu.

15. Absolvido o réu quanto ao crime de “lavagem” de dinheiro,
tipificado na Lei 9.613/1998, o perdimento de bens merece ser
mantido quando se trata também de efeito genérico da condenação
pelo delito de evasão de divisas (art. 91 do CP)

16. Apelação do réu parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira
Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do réu,
nos termos do voto da Relatora.

Brasília-DF, 03 de abril de 2018.

Desexnbargadora Federal MÔNICA SIFUENTES
Relatora
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RELATÓRIO

A EXMA. ERA. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA SIFUENTES
(RELATORA): O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denunciou BHAGWAN RAP4CHAN

MIRPURI pelas condutas de promover a evasão de divisas e “lavagem”
de dinheiro, em continuidade delitiva (art. 22, caput e parágrafo
único, da Lei 7.492/1986’ e 1°, VI, da Lei 9.613/19982 dc O art.
71 do CP) , em razão dos fatos assim descritos na inicial
acusatória:

O presente inquérito policial foi instaurado com
base na portaria de EIs. 02, a fim de apurar possíveis
crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal, lavagem
de capitais e formação de quadrilha praticados por
BI-IAGWAN RAMCHAND MIRPURI, (...) que, utilizando a conta
corrente CB FINANCIAL 53767007, mantida no banco JF
MORGAN CHASE BANK, em Nova York, e administrada pela
empresa BEACON HILL SERVICE CORPORATION, teria
movimentado recursos de origem desconhecida e sem o
conhecimento das autoridades brasileiras.

Os fatos investigados estão relacionados com
aqueles trazidos à lume pela Operação Farol da Colina,
em que se descobriu que “laranjas” enviavam recursos ao
exterior fazendo depósitos em espécie em contas de
instituições financeiras não domiciliadas no Brasil —

contas CCS.

Este esquema criminoso de remessa ilegal de
recursos de terceiros ao exterior ocorria da seguinte
forma: os recursos eram entregues a “doleiros” no
Brasil, que ordenavam à empresa BEACON HILL SERVICE
CORPORATION, d efetivdç&’ da transferência de suas
contas, mantidas em Nova York, para a conta da
beneficiária.

O senhor BHAGWAN RAMCHAN MIRPURI, teve seu nome e
endereço encontrados nos relatórios analíticos de EIs.
07/lo, como ordenante e beneficiário, em várias

1 Art. 22. Efetuar operação de cámbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do

País:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a qualquer titulo, promove, sem autorização legal, a
saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição
federal competente.
2 Art. 12 ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou

propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração
penal.

vz - contra o sistema financeiro nacional;
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transEerênci as eletrônicas para a conta
supramencionada, totalizando o montante de US$
447.177,71 (quatrocentos e quarenta e sete mil e cento
e setenta e sete dólares e setenta e um centavos)
remetidos ao exterior de forma ilegal, no anos de 2001
e 2002, sem o conhecimento das autoridades brasileiras.

Decretada a quebra dos sigilos bancário e fiscal
pela MM. Juíza desta Vara (EIs. 70/71), a Receita
Federal informou que a variação patrimonial de DHAGWAN
RAMCI-IAN MIRPURI era de R$ 101.995,25 em 2000, R$
334.578,77 em 2001 e R$ 325.000,00 em 2002 (fls. 87).

O Banco Central do Brasil, por sua vez (Eis.
78/86), informou que não foram encontrados registros de
remessas para o exterior no aludido período, em nome do
investigado.

Ademais, os fac—similes (Eis. 22/33) enviados pelos
titulares das contas CD FINANCIAL CORPORATION (CBF) n°
53067007 e BCF INTERNACIONAL INC n° 31092 para a
empresa BEACON HILL SERVIVE CORPORATION, solicitando a
transferência de recursos de suas contas para contas de
terceiros no exterior, constam o nome do denunciado e
seu endereço em Manaus/MI como ordenante de tais
operações.

Assim, resta demonstrado que o ora denunciado
utilizou os serviços de “doleiros” para remeter
recursos ao exterior, ficando patente que não foram
cumpridos os requisitos legais e que não houve qualquer
registro ou comunicação da operação à autoridade
competente, pois a operação de transferências
internacionais sequer foi realizada em banco
credenciado pelo Banco Central e autorizado a operar no
mercado de câmbio.

Resta configurado também o crime de lavagem de
capitais, tendo em vista a conduta de BRAGWAN RAMCHAN
MIRPURI de movimentar/manter recursos no exterior,
provenientes de remessas ilícitas realizadas através
dos “doleiros”, sem o conhecimento das autoridades
brasileiras, permanecendo oculta a própria remessa, a
identidade do remetente e do beneficiário e a origem do
dinheiro remetido. Afinal, os recursos provinham
diretamente de crime de evasão de divisas, que
constitui crime contra o sistema financeiro nacional.

Às Eis. 102/103, auto de qualificação e
interrogatório de BNÃGWAN RAMCH.AN MIRPURI em que negou
a autoria de todas as remessas ao exterior feitas em
seu nome, não reconhecendo os extratos de movimentação
financeira exibidos, embora reconheça seu nome e o
endereço como sendo, lojas de sua empresa. Afirmou,
ainda, que só foi cliente da agência CORTEZ CÂMBIO E
TURISMO para compra de passagens, e que conhece seus
sócios. Informou, outrossim, estar respondendo a um
procedimento administrativo fiscal junto à Receita
Federal (Eis. 03/OS)
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A denúncia foi recebida em 03/09/2007 (ti. 131)

Nas alegações finais, o MPF pugnou pela condenação do réu
nas penas do art. 22 da Lei 7.492/1986 dc O art. 71 do CP (evasão
de divisas, em continuidade delitiva) e pela absolvição em relação
ao delito do art. 1°, VI, da Lei 9.613/1998 (“lavagem” de
dinheiro) (fls. 620/625)

Na sentença (fis. 645/663), prolatada em 19/05/2010 (fl.
663) e publicada em 21/05/2010 (fl. 663) , o Juízo a quo julgou
procedente o pedido formulado na ação penal pública proposta pelo
MPF para condenar BHAGWAN RANCHAN MIRPURI nas penas impostas pelos
arts. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/1998 e 10, VI, da Lei
9.613/1998, ambos c/c o art. 71 do CP.

A pena do acusado assim foi fixada:

• Crime do art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/1998
(evasão de divisas)

-> pena-base: 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão;

-> a continuidade delitiva (art. 71 do CP) incidiu
aumentando a pena para 03 (três) anos e 06 (seis) meses
de reclusão.

• Crime do art. 1°, VI, da Lei 9.613/1998 (“lavagem” de
dinheiro)

-> pena-base: 05 (cinco) anos de reclusão;

-> a continuidade delitiva (art. 7]. do CP) incidiu à
razão de 1/6 (um sexto) aumentando a pena 05 (cinco) anos
e 06 (seis) meses de reclusão.

• Concurso material (art. 69 do CP) : 08 (oito) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
(art. 33, § 2°, “a”, do CP), e 180 (cento e oitenta)
dias-multa, para cada crime, à razão-diária de 05 (cinco)
salários mínimos vigentes à época do cometimento dos
delitos, corrigidos monetariamente (art. 49 e §~ 1° e 2°,
do CP)

Decretada a pena de perdimento do montante equivalente a
US$ 444.177,71 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e
setenta e sete dólares e setenta e um centavos de dólares) , que
deverá ser apreendido, desde logo, mediante bloqueio pelo sistema
BACENJUD, de modo a que se dê o estrito cumprimento ao art. 7°, 1,
da Lei 9.613/l998~.

3Art. 70 São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal:
1 - a perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto de crime
previsto nesta Lei, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;
(Redação anterior à dada pela Lei 12.683/2012)
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O réu BHAGWAN RAMCHAN MIRPURI apela para alegar, em
preliminar, nulidade de toda a ação, em razão de ilicitude das
provas obtidas mediante quebra ilegal do sigilo bancário e fiscal
do acusado.

Para o apelante, embora a denúncia busque esconder a
origem dos fatos que ensejaram sua acusação, eles remontam às
investigações iniciadas no Estado do Paraná, no denominado “Caso
BANESTADO”, conforme se verifica da leitura de toda a documentação
que acompanha a inicial, além daquela juntada aos autos em
complementação, das quais se extrai a seguinte cronologia.

O Banco Central do Brasil - BACEN encaminhou, em
24/04/1997, ofício ao Ministério Público Federal noticiando a
suposta ocorrência de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
detectados no segundo semestre de 1996, em Foz do Iguaçu/PR,
capitulados no art. 22 da Lei 7.492/1986. Ao final, faz
referência, elenca e enumera anexos de documentos coletados em
trabalho de pesquisa e rastreamento.

A defesa aduz que os referidos documentos não poderiam
ter sido obtidos pelo BACEN, sem a devida e indispensável
autorização judicial, a qual, até então, não existia.

Prossegue alegando que, no mesmo sentido são os ofícios
enviados pelo BACEN ao Procurador-Chef e da Procuradoria da
República do Estado do Paraná, no qual informa que o Banco
Central, no curso da atividade de monitoramento de câmbio,
deparou-se com transferências internacionais em reais, envolvendo
contas de domiciliados no exterior e, considerando que tal fato
pode configurar a prática de crime, fazia a comunicação, nos
termos dos arts. 4°, § 2°, da Lei 4.728/l965~ e 7° da Lei
4.729/l965~, encaminhando documentos que comprovavam o fato, além
de comunicação feita à Receita Federal.

Ressalta que as folhas seguintes trazem uma lista de
depósitos, cuja obtenção certamente se deu pela quebra ilegal do
sigilo bancário, pois, sem autorização judicial.

Assim, segundo o apelante, só depois de estar de posse de
tais documentos, todos cobertos pelo manto do sigilo, o MPF
requereu a quebra dos sigilos bancários e fiscal das das pessoas
listadas nos ofícios acima referidos, o que foi deferido pelo
Juízo da Vara Federal de Cascavel, em 05/08/1997.

Art. 4°, § 2°. Quando, no exercício das suas atribuições, o Banco Central tomar
conhecimento de crime definido em lei como de ação pública, oficiará ao Ministério
Público para a instalação de inquérito policial.
Art 7° As autoridades administrativas que tiverem conhecimento de crime previsto nesta

Lei, inclusive em autos e papéis que conhecerem, sob pena de responsabilidade, remeterão
ao Ministério Público os elementos comprobatórios da infração, para instrução do
procedimento criminal cabível.
§ 1° Se os elementos comprobatórios forem suficientes, o Ministério Público oferecerá,
desde logo, denúncia.
§ 2° Sendo necessários esclarecimentos, documentos ou diligências complementares, o
Ministério Público os requisitará, na forma estabelecida no Código de Processo Penal.

TRF 1° REGIÃO/IMP.150205 W:\ASSESSORIR\2018\Sistema Financeiro\AP OOO652R-44A11-MB-evas~o-divisao-1avagem-R.dcc



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO fls.5/7

APELAÇÃO CRIMINAL 2007.32.00.006618-0/AM
Processo na Origem: 65284420074013200

Defende que o art. 4° da Lei 4.729/1965, invocado pelo
BACEN, não lhe dá suporte legal para uma quebra ilegal de sigilos
bancários, pois remete ao art. 3°, da mesma Lei, onde estão
elencadas as competências do Banco Central do Brasil e dentre elas
não se encontra a investigação de pessoas físicas contribuintes,
tampouco a possibilidade de quebra de sigilos bancário e fiscal.

Acrescenta que a Lei Complementar 105/2001, que tornou
possivel o acesso às informações bancárias do contribuinte, também
não garante legalidade à iniciativa do BACEN, pois, além da
discussão acerca de sua constitucionalidade, os fatos se deram em
1997 e, portanto, são anteriores à sua edição, não sendo o caso de
se aplicar a situações anteriores, sob pena de violação ao
princípio da irretroatividade das leis.

Lembra que os arts. 5°, X6 e XII7, da CF protegem os
sigilos bancário e fiscal. Além disso, nos termos do art. 564, IV,
do CPP8, na hipótese destes autos, ocorreu nulidade por omissão de
formalidade essencial ao ato.

Dessa forma, nos termos do art. 573, § 1°, do CPP9, a
nulidade dos atos que se sucederam à prova tida como ilícita é
medida que se impõe.

No mérito, alega atipicidade do crime de evasão de
divisas, ao argumento de que o referido delito foi o meio usado
pelo apelante para prática do crime-fim, qual seja, a IllavagemlT de
dinheiro, cujo tipo penal comina pena mais elevada, impondo-se,
assim, a aplicação do princípio da consunção.

Alternativamente, aduz ausência de provas das supostas
remessas de valores para o exterior. Alega que o Juízo a quo
ignorou os argumentos da defesa e existência do princípio in dubio
pro reo.

Disse o apelante, em seu interrogatório judicial, jamais
ter feito remessa de valores para o exterior, mas apenas pago
passagens aéreas à empresa de turismo que, efetivamente, parece,
esta sim, ter enviado recursos financeiros para fora do país. Essa
versão, segundo defende, não é afastada pelo conjunto probatório
contido nos autos, principalmente, pelo fato de que própria
Receita Federal, por meio de sua Delegacia Fiscal de Belém,
decidiu pela improcedência da autuação referente às supostas

6 são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação;

á inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e
das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e
na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual
penal;
2Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

IV - por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato.
A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente

dependam ou sejam conseqüência.

TRF 1~ REGIÃO/IMP. 15-02-OS W:\ASSESSORIA\2012\Sistema F±nanceiro\AP 0006528-44-Zal-M8-evasao-divisas-lavagem-R.dcc



PODER JUDICIÁRIO
TRIEUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO fls.6/7

APELAÇÃO CRIMINAL 2007.32.00.006618-0/AM
Processo na Origem: 65284420074013200

remessas, atestando, assim, que não existem provas dos tais
envios.

Sobre o crime de lavagem, nota que a conduta é a mesma
narrada para caracterizar o delito de evasão de divisas. Dessa
forma, a denúncia e a sentença não apontam qual o delito
antecedente, infringindo o art. 2°, § 1°, da Lei 9.613/1998. Até
porque, segundo defende, os dois delitos seriam, no máximo,
concomitantes, pretensamente praticados na mesma conduta.

A defesa prossegue afirmando não estar configurado o
crime de IllavagemTl, ante o não cumprimento das 03 etapas
necessárias à sua consumação, a saber, colocação, ocultação e
integração. Afirma que a compra de um apartamento nos Estados
Unidos da América do Norte pelo réu ocorreu em 1997, ou seja,
antes de quaisquer das remessas a ele imputadas.

Lembra que o próprio MPF, em suas alegações finais,
afasta a procedência da acusação, ao requerer a absolvição do
apelante quanto ao crime de “lavagem” de dinheiro.

O apelante alega, ainda inexibilidade de conduta diversa
a excluir a culpabilidade quanto à TllavagemTl de dinheiro, pelo
fato do suposto delito ter sido praticado pelo mesmo agente do
crime antecedente, considerando-se o direito constitucionalmente
previsto à não-autoincriminação.

Finalmente, afirma que, em ambos os delitos, a pena-base
foi calculada com suporte em conjecturas, sem comprovação os autos
ou usando fundamentos ínsitos aos tipos penais.

Além disso, quanto ao crime de evasão de dividas, a causa
de aumento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) deu-se sem
qualquer fundamentação e em patamar além do mínimo legal de 1/6
(um sexto) , a ensejar, pelo menos, a diminuição da pena imposta ao
apelante. Some-se a isso, o fato de que para o crime de “lavagem”
de dinheiro, o aumento se deu, sob os mesmos fundamentos, em
patamar diverso, qual seja, à razão de 1/6 (um sexto)

Requer anulação da ação penal desde o seu início ou a
reforma da sentença condenatória para absolver o apelante quanto
aos dois delitos ou, mantida a condenação, seja a pena fixada em
patamar mínimo (fls. 670 e 686/719)

Juntou documentos (fls. 720/822)

Nas contrarrazões, o MPF requer o provimento parcial da
apelação, apenas para absolver o apelante da acusação de “lavagem”
de dinheiro, por falta de provas de que o valor evadido é
proveniente, direta ou indiretamente, de crime contra o Sistema
Financeiro Nacional (fls. 825/831)

O Ministério Público Federal, em parecer, manifesta-se
pelo desprovimento da apelação e solicita a correção do ERRO
MATERIAL, consistente no TOTAL da soma das penas resultante do
concurso material (fl. 661) , de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses
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de reclusão para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
(fls. 834/845)

É relatório.

Ao eminente Revisor.
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VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA SIFUENTES
(RELATORA): Como se extrai do relatório, trata-se de apelação
criminal interposta pelo acusado BHAGWAN RAMCHAN MIRPURI de
sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos
nos arts. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/1998 e 10, VI, da Lei
9.613/1998, ambos dc o art. 71 do CP.

1. Da preliminar de nulidade da ação penal pela ausência
de autorização judicial para quebra do sigilo bancário

Sem razão o apelante.

O BACEN tem obrigação legal de prestar informações ao
Ministério Público Federal sobre eventual ocorrência de crime
contra o sistema financeiro nacional, enviando-lhe os documentos
necessários, conforme determinação contida no art. 28 da Lei
7.492/1986:

Quando, no exercício de suas atribuições legais, o
Banco Central do Brasil ou a Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, verificar a ocorrência de crime
previsto nesta lei, disso deverá informar ao Ministério
Público Federal, enviando-lhe os documentos necessários
à comprovação do fato.

Nesse sentido:

No exercício das suas funções, os órgãos de
fiscalização do SFN poderão deparar-se, eventualmente,
com fatos que podem configurar ilícitos penais, caso em
que, de modo absolutamente legal, têm o poder-dever de
comunicar o fato ao MPF, sem que isso configure
parcialidade ou ilegalidade (STJ, MC 117733, Arnaldo
Lima, 5~ T., u., 7.5.09; TRF2, AO 199951010473780, Abel
Gomes, IaTE, u., 19.11.08). Nessa linha, não implica
quebra indevida de sigilo financeiro, mas cumprimento
do dever legal imposto pelos arts. 28 da LCSFN, 12 da
Lei 6.385/76, e 10, § 30, 1, da LO 105/01, a remessa da
representação, com cópias de documentos que deem
suporte à narrativa (TRF2, AO 19935101036184-7, André
Fontes, 2~ TE, u., 16.5.06; TRF2, MC 200802010170954,
Aluisio Mendes [Oonv.J, ia TE, u., 18.3.09; TRF3, AO
20000399043382-0, Nabarrete, ~a T., m., 24.7.06; TRF4,
AO 1998700000209174, Néfi, 7& T., u., 30.3.10).
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(...) O art. 28 da LCSFN estabelece o dever de
representação do Banco Central e da CVM (..J’.

Não há que se falar, pois, em violação ao sigilo bancário
ou fiscal do investigado, ou a qualquer dispositivo legal ou
constitucional, conforme já decidiu a jurisprudência:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES.
SIGILO BANCÁRIO. PRIVACIDADE. CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. ARTIGO 5°, INCISO X. BANCO CENTRAL.
CONTROLE. MERCADO DE CÂMBIO. ACESSO A DADOS
ESPECÍFICOS. POSSIBILIDADE. TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
SIGILOSOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEI
7.492/86, ARTIGO 28. CONSTITUCIONALIDADE. PROVAS
VÁLIDAS. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. O sigilo bancário
ostenta proteção constitucional, o que se dá no âmbito
do direito fundamental à privacidade (Constituição da
República, art. 5°, X). Trata-se de resguardo da Lei
Maior ao indivíduo em sua esfera pessoal e, por
conseguinte, ao trato privado de seus assuntos,
atividades e interesses. Não obstante isso, pode a
legislação infraconstitucional disciplinar hipóteses
específicas de levantamento dessa proteção, de maneira
a conciliá-la com a tutela de outros interesses
igualmente protegidos constitucionalmente, desde que
assegurada a mínima intervenção possível nos direitos
individuais, e a necessidade concreta da medida. 2.
Incumbe ao Banco Central do Brasil (Decreto 23.258/33;
Decreto-lei 9.025/46; Lei 4.131/64; Lei 4.595/64 - art.
II, III, bem como arts. 56 e 57, a serem conjugados com
disposições pretéritas -; Lei 4.728/65; Lei 9.069, art.
65) fiscalizar o mercado de operações de remessa
internacional de recursos em moeda nacional, bem como
complementar de maneira técnica sua normatização. Foi
no exercício dessa atribuição, ou seja, de fiscalizar
as transações internacionais feitas em moeda nacional
com crédito em contas tituladas por terceiros
residentes no exterior, que o BACEN se deparou com
operação aparentemente inconsistente, exigindo (o que
também lhe cabe) dados complementares, fornecidos pela
instituição financeira. Portanto, foi válida a obtenção
direta, pela autarquia, das informações protegidas. 3.
A conduta dos agentes da autarquia foi tomada com base
no art. 28 da Lei 7.492/86 (em disposição que foi
repetida no art. 8° da Lei Complementar 105/2001, lei
esta que não havia sido promulgada ao tempo dos fatos)
O ato de transferência previsto na disposição em
questão constitui modo de garantir a efetividade do
ordenamento jurídico, e a própria interação entre
órgãos estatais que, nas suas esferas e plexos de
atribuições, fiscalizam ou investigam a ocorrência de
ilícitos. É incontroverso que a efetividade da Lei
Penal e a garantia de higidez de condutas ligadas a

Baltazar Júnior. José Paulo. crimes Federais - 9~ ed. - São Paulo - Saraiva,
2014 - pág. 763.
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regula ção de operações financeiras são temas de
relevância constitucional e cuja proteção determina a
Constituição da República (arts. 21, VIII; 48, XIII; e
192). 4. Constatada por autoridades competentes, no
exercício impessoal de suas atribuições normativas, a
possível ocorrência de ilícitos penais, não há
inconstitucionalidade no comando legal que prevê a
remessa dessas informações aos órgãos estatais
competentes para a análise das informações, a
requisição de diligências que se fizerem necessárias, e
a eventual provocação do Estado-juiz na matéria: os
órgãos do Ministério Público. 5. A reserva de
jurisdição só existe em caso de o próprio texto
constitucional assim prever, como ocorre no caso de
intervenções estatais específicas no caso de ingresso
compulsório nas casas de indivíduos (Constituição
Federal, art. 5°, XI), ou de interceptações em
dispositivos telefônicos (Constituição Federal, art.
5°, XII) . Nessas hipóteses, considerou o Constituinte
ser essencial a intervenção prévia do Estado-juiz, sem
o que não poderá agir nenhuma autoridade estatal.
Quanto a outros casos, permite-se a dispensa de tal
autorização prévia, o que de forma alguma significa
ignorar o próprio âmbito de proteção dos direitos
fundamentais sem a mencionada cláusula. O que deverá
haver é um respeito a tais direitos, mas sem a
submissão obrigatória e prévia à autoridade
jurisdicional. 6. Provas válidas. Ação penal sem
nulidades. Embargos desprovidos. (EIFNTJ
00069603420004 036181, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ
LUNARDELLI, TRF3 - QUARTA SEÇÃO, e-DJF3 Judicial 1
DATA:25/Q8/2017 . .FONTE REPUBLICACAO:.)

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CONTAS CC-
5. ALEGAÇÃO DE ILICITCJDE DE PROVA DE QUEBRA DE SIGILOS
BANCÁRIO E FISCAL. ART. 28 DA LEI 7.492/86. FUNDAMENTO
INATA CADO. SÚMULA 283/STF. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, PELA
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NORMA COMPLEMENTAR REFERENTE
ÀS ELEMENTARES DO TIPO DESCRITO NO ART. 22, PARÁGRAFO
ÚNICO DA LEI 7.492/86. SÚMULA 211/STJ. DOSIMETRIA DA
PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DA
CONDUTA DELITIVA. FUNDAMENTA ÇAO ADEQUADA. ART. 62,
INCISO 1, AGRAVANTE GENÉRICA (...) quando o Banco
Central do Brasil, no exercício de suas atribuições,
verificar a ocorrência de eventual crime contra o
Sistema Financeiro Nacional, deverá informar ao
Ministério Público Federal, enviando os documentos
necessários à comprovação do fato, ex vi do art. 28 da
Lei 7.492/86 (HC 1l7733/PR, 52 Turma, ReI. Mm. Arnaldo
Esteves Lima, DJe de 15/06/2009) (.. . .). . EMEN:
(RESP 200902014006, FELIX FISCEER, STJ - QUINTA TURMA,

DJE DATA:04/lO/20l0 . .DTPB:.)
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Em situação similar, esta Turma assim julgou:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. MEDIDA LEGAL. CASO BANESTADO. EVASÃO DE
DIVISAS. REMESSA SEM AUTORIZAÇÃO DA REPARTIÇÃO FEDERAL
COMPETENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
AQUISIÇÃO DE IMóVEL NO EXTERIOR. LAVAGEM DE DINHEIRO.
FASES NÃO CUMPRIDAS. CRIME INEXISTENTE. DINHEIRO
LÍCITO. 1. Afigura-se inconsistente a tese da defesa de
quebra de sigilo bancário pelo Banco Central do Brasil
das pessoas que teriam ensejado o Caso Banestado, na
medida em que a autoridade monetária dispunha, no
Sistema SISBACEN, das informa ções das operações
anormais realizadas com moeda nacional em Foz do Iguaçu
e praças próximas, e apenas as comparou com as
informações cadastrais dos correntistas, com base no
art. 4° da Lei 4.728/65. 2. Remessa de divisas ao
exterior, cujos valores encontram-se acima do parâmetro
determinado pelo Banco Central do Brasil, precisa ser
autorizada pela autarquia, sob pena de incursão do
agente no parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492/86.
3. O crime de lavagem de dinheiro, como o próprio termo
designa, requer para caracterização a prova da origem
ilícita no numerário, pois é inconcebível, para dizer o
menos, a limpeza daquilo que já o é. 4. Inexiste crime
de lavagem de dinheiro quando sequer a primeira fase
(colocação) foi ultrapassada. 5. A aquisição de imóvel

no exterior desserve como comprovante da terceira fase
do delito de lavagem de capitais na espécie
(integração), haja vista ocorrido antes da remessa dos
valores supostamente utilizados para o mister. 6.
Apelação provida, em parte.A Turma, por unanimidade,
deu parcial provimento à apelação. (ACORDAO
00005031520074 013200, DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA
SIFUENTES, TRFI - TERCEIRA TURMA, e-DJFI
DATA: 05/09/2014 PAGINA:282.)

Na hipótese, durante as investigações na denominada
“Operação Farol da Colina”, constatou-se a remessa de valores para
o exterior por meio de contas CC5.

A quebra de sigilo bancário foi, assim, deferida pelo
Juízo Federal da 2 Vara Criminal Federal de Curitiba/PR, conforme
se verifica a fls. 43/48 destes autos:

(. . .) decreto a quebra do sigilo bancário sobre as 25
contas mencionadas pela autoridade policial no ofício
120/03/DPF ... bem como sobre as subcontas
titularizadas pela Beacon HilI e ali também
mencionadas, sem prejuízo do total rastreamento do
destino final do numerário, caso após a desvelação
dessas contas, sejam descobertas novas contas
destinatárias (fls. 45/46).

Como se vê da sua leitura, a decisão determinou a quebra
do sigilo de todas as contas e subcontas da Beacon Hill, mantidas
no banco JP Morgan Chase Bank, inclusive as que viessem a ser
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descobertas. Nessa última situação se encaixa a hipótese destes
autos, qual seja, as contas CE FINANCIAL CORPORATION (CBF) N°
530767007 e ECF INTERNATIONAL INC n° 310920.

Do exame da documentação apresentada pela promotoria do
Distrito de Nova York, a perícia relacionou os fatos relevantes e
chegou ao nome do ora apelante como ordenante/beneficiário da
remessa de valores para o exterior, por meio de tranferências
feitas por intermédio da conta-corrente S30/6/007, mantida pelo JP
Morgan Chase Bank-NY.

Ante a proporção de transações suspeitas - 3.310 (três
mil, trezentos e dez transações) - , o Juízo Federal da 2~ Vara
Criminal Federal de Curitiba/PR autorizou o compartilhamento dos
trabalhos, bem como, a quebra do sigilo fiscal dos contribuintes
‘para o fim específico de autorizar a Receita Federal a fornecer à
Polícia Federal e ao Ministério Público Federal cópia das ações
fiscais desenvolvidas” (fl. 65)

Concluo, portanto, pela legalidade das investigações
anteriores à formalização da Representação Fiscal 266/05 (fl. 12),
que ensejou o oferecimento da denúncia contra o apelante.

No mesmo sentido é o entendimento do MPF, em seu parecer:

A preliminar de nulidade do processo, por suposta
quebra dos sigilos bancário e fiscal do acusado pelo
Banco Central do Brasil, sem autorização judicial, não
procede.

Com efeito, o art. 28, caput, da Lei 7.492/86,
prevê o poder-dever do Banco Central do Brasil de,
quando verificar a ocorrência de crime contra o sistema
financeiro, informar ao Ministério Público Federal,
enviando-lhe os documentos necessários à comprovação
dos fatos, verbis:

Portanto, a mera informação de fatos ao Ministério
Público, que, em tese, possam constituir crime, bem
assim o envio de documentos que dão suporte às
suspeitas do Banco Central quanto à existência de
indícios de crimes contra o Sistema Financeiro não
configuram violação aos sigilos bancário e fiscal.

Mesmo se assim não fosse, verifica-se que, no caso
dos autos, quando se tratou da obtenção de dados
bancário e fiscal, especificamente relacionados à
pessoa do acusado, a quebra do sigilo foi devi damente
submetida à apreciação judicial, tendo sido decretada
pela decisão do Juízo, às Eis. 76/78.

Por outro lado, a improcedência desse alegação
resulta também do fato — reconhecido pela própria
defesa em sua apelação (Eis 68 8/691) — de que as
informações foram encaminhadas ao Ministério Público
pelo Banco Central em abril de 1997.
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Deveras, tal fato resta comprovado pelos Ofícios de
fls. 740/746 e 749, oportunidade em que o BACEN
comunicou o mesmo fato também à Receita Federal (f1.
750), informando que “No exercício das atividades
cotidianas de monitoramento sobre o mercado de câmbio,
este Banco Central detectou, no segundo semestre de
1996, na cidade de Foz de Iguaçu P1?, práticas de
ilícito penal capituladas no art. 22 da Lei n° 7.492,
de 16.06.86, (...). “ — fI. 740 — original sem
negritos.

Ora, mesmo que as provas tivessem sido obtidas sem
o afastamento judicial do sigilo bancário (o que não é
o caso), resta, por óbvio, evidente que a alegação não
aproveita ao réu, na medida em que a acusação que pende
sobre ele se refere a fatos ocorridos no período de
2001 a 2002, conforme descrito na denúncia (fls.
836/838)

Concluo, portanto, que não há vício de ilegalidade ou
inconstitucionalidade na prova documental juntada aos autos.

Afasto, pois, a preliminar.

2.Do mérito

2.1. Do crime de evasâo de divisas

O acusado foi condenado nas penas previstas na primeira
parte do parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492/1986 dc O art.
71 do CP (“promover, a qualquer título, a saída de moeda ou divisa
para o exterior, em continuidade delitiva”)

Sobre o tema, vale transcrever o seguinte trecho de José
Paulo Baltazar Júnior:

Em regra, a entrada e saída de moeda estrangeira no
território nacional, afora o transporte físico, que
deverá ser declarada, se dá mediante transferência
bancária, com posterior registro no SISBACEN (TRF4, 1W
l998.04.0l.0358046, TE’, u., 28.7.98). Quer dizer, toda
operação de câmbio efetuada fora do mercado oficial, ou
seja, sem a intermediação de um estabelecimento
autorizado a operar no mercado cambial, no chamado
câmbio paralelo, é considerado irregular e, portanto,
não autorizada (Lei 4.595/64, art.l0, IX, d), podendo
configurar o crime em exame caso seja realizado com o
fim de evasão de divisas do país2.

O condenado nestes autos nega a prática do delito.

2.1.1. Da materialidade

A materialidade do delito, ao contrário do alegado pelo
apelante, está demonstrada nos autos pelos seguintes documentos:

2 Baltazar Júnior. José Paulo. Crimes Federais - 9~ ed. - São Paulo - Saraiva,

2014 - págs. 728/729.
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• Relatório analítico da Receita Federal - a autoridade
fazendária verifica que o nome de Bhagwan Ramchan Mirpuri
constava como ordenante/beneficiário, em várias
transferências eletr6nicas, no montante de US$ 447.177,71
(quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e
sete dólares e setenta e um centavos de dólar) , remetido
ao exterior de forma ilegal, nos anos de 2001 e 2002, sem
o conhecimento das autoridades brasileiras (fls. 13/16);

• Demonstrativo de Ordens de Pagamento - fac—símiles
enviados pelos titulares das contas CB FINANCIAL
CORPORATION (CBF) n° 53067007 e BCF INTERNACIONAL INC n°
31092 para a empresa BEACON HILL SERVIVE CORPORATION,
solicitando a transferência de recursos de suas contas
para contas de terceiros no exterior, nos quais consta o
nome do denunciado e seu endereço em Manaus/AN como
ordenante de tais operações (fls. 28/39);

• Informação do Banco Central do Brasil - BACEN de que não
foram encontrados registros de remessas para o exterior no
aludido período, em nome do investigado (fls. 84/92);

• Relatório de Operações da Representação Fiscal n.
266/05 (fl. 95/98);

• Representação Fiscal 266/05 (fls. 530/561) *

As provas acima elencadas foram discutidas na fase de
instrução, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada há
de ilegal ou ilegítimo na sua valoração.

2.1.2. Da autoria

O acusado nega a autoria. Contudo, conforme concluiu a
sentença recorrida:

A memória documental dos presentes autos, aliada às
demais provas judicializadas, demonstram que o nome do
acusado e o endereço de filiais de sua empresa no
Brasil (RANSON’s) figuram como ordenante/beneficiário
em várias ordens eletrônicas de pagamentos, remetidas
ou recebidas das contas CB Financial Corporation
(CBF)n. 530767007 e, consoante Relatório de Operações
da Representação Fiscal n. 266/05 (El. 95/98),
Demonstrativo de Ordens de Pagamento (EIs. 28/39), bem
como pelo procedimento fiscal n° 266/05 (RPF n°
0220100.2006.00195), o qual teve como resultado crédito
tributário no valor original (sem multas e juros) de R$
262.872,10.

Nos dizeres de RODOLFO TIGRE MAIA, “o tipo objetivo
incrimina a efetivação de operações de câmbio
desautorizadas, quando efetuadas com o especial fim de
agir de promover a evasão de divisas. Por evasão,
entenda-se a saída clandestina do país e por divisa,
qualquer valor comercial sobre o estrangeiro que
permita a efetuação de pagamentos na forma de
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compensação. “ (Dos Crimes contra o Sistema Financeiro
Nacional. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 133).

É cediço que fazer remessas de dinheiro ao
exterior, por si só, não constitui crime, sendo que o
delito se perfaz quando esta remessa é efetuada sem a
observância dos ditames legais, em desacordo com a
legislação vigente, o que ocorreu no caso em apreço.

Com efeito, pela documentação acostada aos autos,
entre os anos de 2001 e 2002, foram efetivadas várias
opera ções de remessas irregulares de dólar para o
estrangeiro. De acordo com informações do Banco Central
do Brasil, as movimentações constantes na denúncia não
foram declaradas à repartição competente (fls. 86/92).

Assim, pelos elementos materiais lançados nestes
autos, restou comprovada a materialidade do delito
imputado ao réu.

Não obstante a negativa da autoria por parte do
denunciado, em seu auto de qualificação e
interrogatório tanto na fase inquisitorial (fls.
109/110), quanto em juízo (fls. 142/144), tenho por
configurada a conduta de evasão fiscal.

A Lei n. 7.492/86, preceitua:

“Art.22. Efetuar operação de câmbio não autorizada,
com o fim de promover evasão de divisas do País:
Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e
multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, a
qualquer título, promove, sem autorização legal, a
saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele
mantiver depósitos não declarados à repartição
federal competente.”

Com efeito, nos autos constam as citações do nome
do réu, como ordenante das remessas, o que se constata
pelo teor do relatório da Receita Federal (fls.
53 0/561) comprovando a autoria dos delitos capitulados
na denúncia.

Nesse passo, importante trazer à colação trecho do
auto de infração lavrado em desfavor do acusado (EIs.
553)

“Fortalecendo o intuito da Fazenda Pública, há de
se ressaltar que o sujeito passivo é sócio
responsável da empresa RAMSON’S IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ 84.540.400/0001-80), com
matriz e várias filiais espalhadas pelo centro
comercial da Zona Franca de Manaus e centro de
compras locais, cujos endereços, com os da Rua
Marcílio Dias (Centro) e Dr. Moreira 190 (Centro),
coincidem, ainda nos dias de hoje, com alguns
apontados PELA Representação Fiscal 266/05 como
sendo o endereço ordenante (“order customer”) das
remessas ora questionadas pelo fisco federal”

Assim, diante do que dos autos consta, restou
evidenciado que o favorecido pela remessas ilegais
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realizadas pelo autor a partir da conta n° 31920 do BFC
International foi o próprio réu BI-JACWAN RAMCHAN
MIRPURI.

No que tange às alegações da defesa tentando
infirmar a higidez dos documentos apresentados pela
Receita Federal, sob a escora de que não diriam
respeito ao Réu, é importante registrar sua
improcedência, na medida em que, no que tange ao envio
dos valores indicados em todas as transferências há
menção precisa do nome do acusado; há, ainda, a
indicação do endereço completo do remetente em relação
às remessas 1040400175FP, 0852400175FP e 266660031SJ0,
e nas demais em endereços situados nesta cidade de
Manaus, indicando-se, inclusive, a rua em que
localizada uma de suas muitas lojas.

Saliente-se que o réu é pessoa que a atua no ramo
de comércio varejista de eletrônicos, sendo que o
destinatário das transferências de ns. 1208300162FP e
1111900330FP é exportadora localizada na área de livre
comércio de Colon/Panamá, local onde se encontram
muitos dos fornecedores de eletrônicos comercializados
na cidade de Manaus, inclusive em lojas do réu.

Ademais, em várias outras transações constam
endereços de cidades da índia (Nova Deli e Poona), país
onde nasceu o acusado, demonstrando ainda mais sua
ligação com essas operações.

Assim, as alegações sustentadas pela defesa não
convencem, na medida em que os dados identificadores —

inclusive quanto aos ramos de atividade econômica dos
destinatários - apresentados nos documentos apreendidos
e carreados aos autos apresentam-se de tal forma
delimitadora suficiente para a identificação da autoria
delitiva.

Desse modo, entendo inaceitável, por fantasiosa e
desapartada da realidade factual, a alegação deduzida
pela defesa e equivocadamente acolhida pelo Conselho de
Contribuintes da Receita Federal.

Assim, na análise do conjunto probatório, conclui-
se quê há provas que demonstram a autoria do delito de
evasão de divisas por parte do acusado, no período de
junho de 2001 a novembro de 2002, o que evidencia a
continuidade delitiva prevista no art. 71 do CR8.

Ante o exposto, é patente que não foram cumpridos
os requisitos legais e regulamentares para a remessa
das divisas no exterior, uma vez que o réu utilizou-se
dos serviços de “doleiros” para tais remessas, sendo a
transferência internacional não sido realizada em Banco
credenciado pelo Banco Central e autorizado a operar no
mercado de câmbio, o que torna imperiosa a condenação
do ucLlsacic, (ris. 64 8/652)

A sentença não merece reparos.
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Está provado nos autos que o acusado, no período de 2001
a 2002, foi ordenante e beneficiário final da remessa ilegal para
o exterior de US$ 447.177,71 (quatrocentos e quarenta e sete mil,
cento e setenta e sete dólares e setenta e um centavos de dólar)
por meio de interpostas pessoas.

O modus operandi consistia em entregar os recursos a
doleiros no Brasil, os quais ordenavam à empresa “Beacon Hill
Service Corporation” a efetivação da transferência de suas contas,
mantidas em Nova lorque, para a conta beneficiária (CB Financial)

É o que se constata do relatório analítico (fis. 13/16) e
dos fac-símiles (fis. 28/39), onde consta o nome do apelante, bem
como, seus endereços residencial e comercial em Manaus/AM e
Miami/Flórida/Estados Unidos da América do Norte.

Ressalte-se que do interrogatório do réu, verifica-se ser
ele natural de Poona na Índia (fl. 143), endereço de diversos
“beneficiários finais” da remessa de valores ao exterior (fls.
14/15)

Acrescente-se que, de acordo com o BACEN (fls. 84/92),
não foram encontradas declarações de remessas de valores para o
exterior em nome do ora apelante, de l°/Ol/200l a 31/12/2002,
embora se confirme que, no referido período o acusado tenha
enviado para fora do país US$ 447.177,71 (quatrocentos e quarenta
e sete mil, cento e setenta e sete dólares e setenta e um
centavos) (fi. 16).

O acusado alega que a própria Receita Federal, por meio
de sua Delegacia Fiscal de Belém, decidiu pela improcedência da
autuação referente às supostas remessas, atestando, assim, que não
existem provas dos tais envios.

O julgado trazido aos autos pelo apelante a improcedência
do lançamento se deu em razão de dúvidas (fls. 606/610)

Na presente ação penal, não é isso o que se verifica. O
contexto probatório demonstrou sem dúvidas a remessa de valores
para o exterior pelo acusado, sem a observância dos ditames legais
ou declaração à autoridade competente.

Assim, ao contrário do que alega a defesa do apelante,
não há que se falar em insuficiência de provas da participação
dolosa do acusado na empreitada criminosa, a ensejar sua
absolvição com suporte no princípio in dubio pro reo.

Há, nos autos, provas suficientes de que o réu fez
remessas de dinheiro, por vias não—oficiais, não tendo tais
movimentações sequer sido declaradas ao Fisco e ao Banco Central
do Brasil.

Constata-se, assim, que se encontra devidamente
demonstrada, pelas provas carreadas aos autos, a saída irregular
de dinheiro do Brasil, como a participação do apelante no delito
tipificado no art. 22, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86.
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2.1.3. Do princípio da consunção

Sem razão o apelante ao alegar que o crime de evasão de
divisas (art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/1998) é delito-
meio para o de “lavagem” de dinheiro (art. 10 da Lei 9.613/1998)
fazendo incidir, assim, na hipótese, o princípio da consunção,
conforme concluiu o MPF, em seu parecer:

(...) não há que ser falar em absorção consuntiva do
crime de “evasão de divisas” pelo crime de “lavagem” de
dinheiro. Este é autônomo em relação aos crimes
antecedentes. Tanto o é, que a Lei 9.613/98, em seu
art. 2°, bem como a jurisprudência pátria, preveem a
possibilidade da ocorrência do delito de “lavagem de
dinheiro” unicamente com a demonstração da existência
de indícios dos crimes antecedentes (El. 838).

2.1.4. Da continuidade delitiva

Sobre a continuidade delitiva, assim concluiu a sentença
recorrida:

(. . .) a causa de aumento da continuidade delitiva
prevista no art. 71, do Código Penal, haja vista que
foram efetuadas diversas remessas não autorizadas de
divisas ao estrangeiro, no período de 2001 a 2002, e os
depósitos não declarados foram mantidos durante todo
esse período (El. 660)

Na hipótese, pela recorrência das operações consideradas
ilegais, nos anos de 2001 e 2002, no total de 17 (dezessete)
registros (fi. 16), condutas estas da mesma espécie, que, pelas
condições de tempo, lugar e maneira de execução podem ser havidas
como continuação uma da outra, configura-se a continuidade
delitiva, conforme descrito no art. 71 do CP.

A condenação do acusado nas sanções do art. 22, parágrafo
único, da Lei 7.492/1986 (evasão de divisas) dc o art. 71 do CP
merece ser mantida.

2.2. Do crime de II1avag~TT de dinheiro

Não merece prosperar a alegada causa supralegal de
exclusão de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa,
conforme concluiu o MPF, em seu parecer:

Tampouco merece prosperar a alegada excludente de
ilicitude quanto ao crime de “lavagem”, por
inexigíbilidade de conduta diversa, visto que, como se
sabe, a ocultação ou dissimulação dos valores
provenientes dos crimes antecedentes constitui uma das
fases de execução do delito em questão.

Vale dizer que a conversão da moeda nacional em
dólar no mercado paralelo torna, em si, ilícita a
origem dos valores obtidos com o câmbio resultante
dessa operação espúria — caput do art. 22 da Lei
7.492/86. Com efeito, data venia do entendimento em
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sentido contrário, não há que se falar em ausência de
prova do crime antecedente.

Não procede, pois, a alegação da defesa de que não
haveria prova da ilicitude da origem dos dólares que,
sem autorização legal — Parágrafo único do art. 22 da
Lei 7.492/86 —, foram enviados para o exterior pelo
réu. Ademais, em momento algum, o acusado procurou
fazer prova da licitude da origem do dinheiro remetido
para fora do País, não envidando esforço algum nesse
sentido, o que reforça as provas da acusação.

Cumpre ressaltar, ainda, que, ao contrário do
sustentado pela defesa, o direito de não
autoincriminaçáo não constitui causa de exclusão da
ilicitude quando a intenção do agente é ocultar a
prática de outro crime, a exemplo da ocultação de
cadáver para apagar os vestígios (prova) do crime de
homicídio (fls. 840/841).

Por outro lado, nas alegações finais (fis. 620/625), o
MPF se manifestou pela absolvição em relação ao delito de

lavagemlT de dinheiro, sob os seguintes fundamentos:

Por outro lado, tem-se que o delito de lavagem de
dinheiro não restou suficientemente demonstrado no caso
em comento.

Isto porque, não há provas suficientes nos autos a
indicar que o dinheiro remetido ao exterior seja
originário de crime antecedente e, tampouco, de que a
forma clandestina de envio de tais valores visasse a
sua ocultação.

In casu, a remessa e a manutenção de valores no
exterior, restou suficientemente demonstrada, sendo
certo que tal conduta amolda-se à perfeição no crime
contra o sistema financeiro nacional, contudo no caso
em exame não foi comprovada a prática do delito de
lavagem de dinheiro (fls. 624/625).

Nas contrarrazões, o MPF requer o provimento parcial da
apelação, apenas para absolver o apelante da acusação de Tilavagemil
de dinheiro, por falta de provas de que o dinheiro evadido é
proveniente, direta ou indiretamente, de crime contra o Sistema
Financeiro Nacional:

O Art. 10 da Lei 9.613/98 está assim redigido:
Art. 1° Ocultar ou dissimular a natureza, origem,
localização, disposição, movimentação ou propriedade de
bens, direitos ou valores provenientes direta ou
indiretamente, de crime:...

VI - contra o sistema financeiro nacional;

Percebe-se que o tipo penal apresenta como sua
“elementar” que o bem ou valor “lavado” seja
especificamente proveniente das condutas ali indicadas,
dentre elas, os crimes contra o sistema financeiro.

É fácil concluir que somente são crimes
antecedentes da “lavagem de dinheiro” as condutas que
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importam em acréscimo patrimonial ao agente. Nesse
sentido, é a Exposição de Motivos da Lei 9.613/98:

“Observe-se que a lavagem de dinheiro tem como
característica a introdução na economia de bens,
direitos ou valores oriundos de atividade ilícita e que
representaram, no momento de seu resultado, um aumento
do patrimônio do agente. Por isso o projeto não inclui,
nos crimes antecedentes, aqueles delitos que não
representam agregação, ao patrimônio do agente, de novos
bens, direitos ou valores, como é o caso da sonegação
fiscal. Nesta o núcleo do tipo constitui-se na conduta
de deixar de satisfazer obrigação fiscal. Não há, em
decorrência de sua prática, aumento do patrimônio com a
agregação de valores novos. Há, isto sim, manutenção do
patrimônio existente em decorrência do não pagamento de
obrigação fiscal. Seria desarrazoado se o projeto viesse
a incluir no novo tipo penal — lavagem de dinheiro — a
compra por quem não, cumpriu obrigação fiscal, de
títulos no mercado financeiro. E evidente que essa
transação se constitui na utilização de recursos
próprios que não têm origem em um ilícito”

Seguramente, alguns dos crimes contra o sistema
financeiro Nacional podem trazer acréscimos
patrimoniais ao sujeito ativo, como as condutas de
gestão fraudulenta ou temerária (art. 4° e § único), a
emissão de títulos falsos etc. (art. 70), mas, quanto
ao crime do art. 22 da Lei 7.492/864 e seu parágrafo
único (evasão de divisas), nem sempre tal ocorrerá,
pois os valores remetidos ao Exterior podem ser de
origem lícita.

No caso concreto, segundo informações prestadas
pela Receita Federal (fl. 93), o Apelante, em 2000,
praticamente dobrou seu patrimônio e, no ano seguinte,
tresdobrou — passou de R$ 101.995,25 para R$
334.578,77. Tal variação patrimonial, injustíficada, é
um indício de que estava envolvido em atividades
ilícitas, mas não é capaz de levar a um juízo seguro de
sua origem (fls. 829/831).

De fato, do exame dos autos não ficou demonstrado o fim
específico de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

O crime de lavagem de dinheiro exige o fim específico de
ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade dos valores transferidos e
que tais valores tenham origem, direta ou indiretamente, dos
crimes listados no art. 10 da Lei 9.716/1998.

Não se pode dizer que a remessa ilegal de divisas por
meio de transferências por dólar-cabo não autorizadas, por si sós,
caracterize o crime de lavagem de dinheiro, pois seria necessária
a demonstração inequívoca do objetivo de ocultação ou dissimulação
antes referido, o que não ficou demonstrado nos autos.

Nesse sentido já julgou esta Turma:

PENAL. PROCESSO PENAL. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
OPERAÇÃO FAROL DA COLINA. EVASÃO DE DIVISAS. MANTER
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DEPÓSITOS NÃO DECLARADOS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO
EXTERIOR. OPERAR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM
AUTORIZAÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. Os fatos tratados
no presente processo originaram-se da denominada
Operação Farol da Colina, decorrente de investigações
feitas por força-tarefa constituída para desvendar o
caso Banestado, em Curitiba/PR, com coleta de provas;
inclusive nos Estados Unidos da América, que culmínaram
na identificação de uma conta milionária mantida em
nome da empresa Beacon HilI Service Corporation - BHSC,
junto ao banco JP Morgan Chase, em Nova lorque,
composta de várias subcontas. (. . .)7. Sem cabimento a
acusação da prática de lavagem de ativos (are. 1° da
Lei 9.613/1998) quando não há sequer indícios de que os
valores internacionalmente movimentados por intermédio
do agente são provenientes de atos ilícitos. (. .

(ACORDAO 002932608200840l3800, DESEMBARGADORA FEDERAL
MONICA SIFUENTES, TRFI - TERCEIRA TURMA, e-DJFI
DATA:l8/l1/20l6 PAGINA:.)

Desse modo, em face da não comprovação de existência de
um fim específico de ocultação de valores, a absolvição do acusado
com relação ao crime do art. 10, VI, da Lei 9.613/1998 c/c o art.
71 do CP é medida que se impõe.

Passo ao exame da pena.

3. IDa dosimetria da pena do crime de evasão de divisas
(art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/1986

O apelante alega que a pena-base foi calculada com
suporte em conjecturas, sem comprovação nos autos ou usando
fundamentos ínsitos aos tipos penais. Requer a fixação da pena no
mínimo legal.

O tipo penal do art. 22, parágrafo único, da Lei
7.492/1986 prevê pena de reclusão de 02 (dois) a 06 (seis) anos e
multa.

A pena-base do acusado foi calculada em 02 (dois) anos e
06 (seis) meses, sob o seguinte fundamento:

No que tange ao crime de evasão de divisas (art.
22, parágrafo único, da Lei n° 7.492/86), saliento que
ficou comprovada que a conduta do Agente é típica,
antijurídica e socialmente reprovável. Inexistem,
contudo, elementos nos autos que possibilitem a
aferição acerca da personalidade do Condenado, que é
tecnicamente primário, apesar de responder a outra ação
penal (processo n° 2007.32.000.400-Ü), fato este que,
por si só, não pode ensejar qualquer majoração da pena.

Destaco que a reprovabilidade da conduta
empreendida pelo Condenado se afigura grave, tendo em
vista a vultosa quantia de divisas levadas para o
estrangeiro sem a observância dos preceitos
legais em vigor.
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Saliente-se que as circunstâncias do crime também
militam em des favor do condenado, na medida em que o
crime de evasão de divisas praticado se deu mediante a
operação denominada ‘dólar cabo’, isto é, mediante meio
fraudulento de negociação de compra de moeda americana,
no mercado paralelo.

Ou seja, além de enviar divisas para o estrangeiro
em atentar pra os ditames legais, o condenado ainda o
fez mediante a Dólar-cabo, que é uma operação ilegal de
câmbio em que o dinheiro é remetido via compensação,
sem transferência física.

Quanto aos motivos do crime, há que ser destacado
que o condenado ostenta alto padrão de vida, sendo
proprietário de umas das mais renomadas lojas, de
eletroeletrônicos de Manaus/AM (RAMSON’S), possuindo,
conforme declarações do próprio condenado 14 (quatorze)
filiais com faturamento superior a trinta milhões de
reais (fls. 143/144), o que evidencia que ao empreender
o crime que aqui se reconheceu demonstrou ele possuir
conduta social e valores morais adulterados, eis que
não se esquivou de praticar o ato criminoso previsto no
art. 22, parágrafo único, da Lei n.° 7.492/86, com o
objetivo de lucro fácil e locupletamento ilícito.

Ou seja, mesmo sendo pessoa de grandes recursos, o
condenado violou a lei para acumular ainda mais
riquezas, o que demonstra a necessidade de ser
sancionado com pena maior, de modo a merecer a
reprimenda compatível com sua conduta (fls. 658/660).

No tocante às circusntâncias do art. 59 do CP, a conduta
do agente ser “típica, antijurídica e socialmente reprovável”
(fls. 658/659) é ínsita ao tipo penal.

Sobre os motivos, “lucro fácil e locupletamento ilícito”
(fl. 659) e TTser pessoa de grandes recursos” (fl. 660) também são
inerentes ao tipo penal da evasão de divisas e não se prestam para
aumentar a pena-base.

As circunstâncias do crime, evasão de divisas, por meio
do sistema “dólar-cabo”, também não ultrapassa o básico do tipo
penal, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

EMEN: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PENAL. OPERAÇÃO OURO VERDE. CRIME CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO. EVASÃO DE DIVISAS. TRANSAÇÕES VIA ‘DÓLAR-
CABO’. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL
FUNDADA EM MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA. SÓMULA 7/STJ.
VETOR CIRCUNSTÂNCIAS. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO
PENAL. (.. .) 2. A remessa de valores por meio do
sistema de “dólar-cabo” constitui meio normal para a
consecução do delito, não configurando, por si só, fato
que justifique a exasperação da pena, mormente se o
recorrente era apenas um dos clientes da organização
criminosa, que se limitou a enviar recursos ao exterior
por meio do sistema, e o montante evadido - -i28.722,08
- não é elevado a ponto de justificar a exasperação da
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pena-base, não ultrapassando a normalidade da conduta
inerente ao tipo. 3. Agravo regimental improvido.

EMENTA: (AEERSP 201300520997, MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:15/12/2017 . .DTPB:.)

Por outro lado, está correto concluir que a conduta
criminosa do acusado resultou em prejuízo aos cofres públicos,
tendo em vista que foi enviado para fora do país o montante de US$
447.177,71 (quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e
sete dólares e setenta e um centavos) (fl. 16), com reflexos em
reflexos e consequências negativas, inclusive na sonegação de
impostos.

Sobre a possibilidade do agravamento da pena considerando
a elevada quantia evadida, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL. ART. 22, DA LEI N. 7.492/86. EVASÃO DE
SUBSTANCIAL VALOR EM DIVISAS (8,9 MILHÕES DE DÓLARES
ESTADUNIDENSES). DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIA NÃO INERENTE
AO TIPO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CULPABILIDADE
ESPECIALMENTE CENSURÁVEIS. PENA-BASE ELEVADA EM PATAMAR
RAZOÁVEL. ORDEM DENEGADA.

1. Evasão de grande quantia de divisas não pode ser
tido como consequência inerente ao paradigma previsto
no art. 22, da Lei n.° 7.492/86, e consubstancia
motivo legítimo para o acréscimo da pena-base.
Precedentes. (HC 206.145/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 05/06/2012)

Em que pese o cálculo da pena-base trazer fundamentos
ínsitos ao tipo penal no tocante à culpabilidade, motivos e
circunstâncias, é certo que a circunstância desfavorável,
justifica a manutenção da pena-base do apelante no patamar fixado
pela sentença, pouco acima do mínimo legal (6 meses)

Na fixação da pena de multa, para se encontrar o seu
valor, é preciso avaliar, assim como na pena privativa de
liberdade, as circunstâncias do art. 59 do CP, agravantes,
atenuantes, causas de aumento e diminuição, bem como a situação
econômica do réu. No caso sob exame, o juiz simplesmente arbitrou
multa cumulativa, em 180 (cento e oitenta) dias-multa, sem expor
as razões que o levaram a encontrar aqueles valores.

Dessa forma, e sob os mesmos fundamentos usados para
calcular a pena-base privativa de liberdade, calculo a pena-base
de multa em 120 (cento e vinte) dias-multa.

Sem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

O acusado alega que a causa de aumento da continuidade
delitiva (art. 71 do CP) deu-se sem qualquer fundamentação e em
patamar além do mínimo legal de 1/6 (um sexto)

Para o aumento da pena pela continuidade delitiva dentro
do intervalo de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) , previsto no
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art. 71 do CP, deve-se adotar o critério da quantidade de
infrações praticadas:

O período de duração e o número de condutas delituosas
são circunstâncias que permitem um aumento na maior
fração (2/3), decorrente da continuidade delitiva.
Precedentes.

7. Ordem denegada. (STF - MC 117719/RN, rei. Mm. TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 20.08.2014)

Dessa forma, considerando que, nos anos de 2001 e 2002,
ocorreram 17 (dezessete) registros (ti. 16) de transações ilegais,
estaria justificado o aumento da pena do acusado à razão de 2/3
(dois terços)

Contudo, à míngua de recurso da acusação, mantenho o
aumento fixado pela sentença pouco acima de 1/3 (um terço)

A pena do acusado resulta definitiva em 03 (três) anos e
06 (seis) meses de reclusão, e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do
art. 33, § 2°, “c”, do Código Penal.

O valor do dia-multa foi corretamente calculado em 05
(cinco) salários mínimos vigente à época do cometimento dos
delitos, corrigido monetariamente, tendo em vista a situação
econômica do réu de empresário bem sucedido, como claramente
apurado nos autos.

Com a dosimetria fixada no presente julgado, substituo a
pena privativa de liberdade do acusada por 02 (duas) sanções
restritivas de direitos (art. 44, 1, do CP)

• prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da
pena privativa de liberdade, em instituição a ser
definida pelo Juízo da Execução; e

• prestação pecuniária arbitrada em 40 (quarenta)
salários mínimos, vigente à época do efetivo pagamento,
tendo em vista a condição financeira do réu, também em
benefício de instituição a ser definitiva pelo Juízo da
Execução.

4. Do perdimento dos bens

A sentença recorrida determinou a perda do equivalente em
moeda nacional ao montante de US$447.177,71 (quatrocentos e
quarenta e sete mil, cento e setenta e sete dólares e setenta e um
centavos), em valor histórico, com suporte no art. 7°, 1, da Lei
9.613/1998, sob os seguintes fundamentos:

Tendo em vista o princfrio da fungihilidade da moeda,
bem como o fato de que os valores ilícitos movimentados
pelo condenado, no montante de US$447.177,71
(quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e setenta e
sete dólares e setenta e um centavos), em valor
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histórico, não foram apreendidos oportunamente, decreto
a pena de perdimento dessa mesma quantia, a qual deverá
ser apreendida, para o que determino, desde logo, seu
bloqueio, mediante a utilização do sistema BACENJUD, de
modo a que se dê estrito cumprimento ao art. 70 1 da
Lei 9.613/98.

Absolvido o réu quanto ao crime de “lavagem” de dinheiro,
tipificado na Lei 9.613/1998, mantenho a determinação acima
transcrita, tendo em vista tratar-se também de efeito genérico da
condenação pelo delito de evasão de divisas (art. 91 do CP)

5. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para,
conforme manifestação do MPF, em contrarrazões, ABSOLVER o acusado
em relação ao delito do art. 1°, VI, da Lei 9.613/1998 (“lavagem”
de dinheiro) , mantendo a sentença quanto aos demais.

É como voto.
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