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RELATOR
:
DESEMBARGADOR FEDERAL ABEL GOMES
EMBARGANTE
:
RUBENS DE FARIA JUNIOR
ADVOGADO
:
AFONSO HENRIQUE DESTRI (RJ080602)
EMBARGADO
:
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ORIGEM
:
QUARTA VARA FEDERAL CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO (9900455541)


RELATÓRIO

Trata-se de embargos infringentes interpostos por RUBENS DE FARIA JUNIOR (fl. 1664), em face do acórdão de fls. 1614/1615, o qual, por unanimidade, acolheu a nulidade da sentença proferida nos embargos declaratórios e, por maioria de votos, vencido o Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. 

O ora embargante foi denunciado (fls. 02/04), por ter reduzido o pagamento de imposto de renda pessoa física no exercício de 1997, mediante omissão de informação às autoridades fazendárias. Narra a inicial que o acusado, conhecido como “Dr. Fritz”, realizava suposto trabalho mediúnico no Rio de Janeiro e em São Paulo, cobrando valores pelas consultas, os quais eram depositados em suas contas correntes sem a devida declaração à Receita Federal. Assim, foi incurso nas penas do art. 1º, inciso I da Lei n. 8.137/90.

A denúncia foi recebida em 13/09/2002 (fl. 1005).

Na sentença (fls.1427/1447), proferida pelo Dr. FLÁVIO OLIVEIRA LUCAS, então Juiz Federal da 4a. Vara Criminal/SJRJ, o ora embargante foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, no valor unitário de 200 UFIR, em regime inicial semi-aberto. 

O voto lavrado pela Relatora (fls. 1580/1603), Desembargadora Federal LILIANE RORIZ, anulou o julgamento dos embargos de declaração e deu parcial provimento ao recurso da defesa, para manter a pena privativa de liberdade fixada na sentença e fixar o regime aberto para cumprimento da pena. Consoante ementa de fls. 1614/1615 e embargos declaratórios de fls. 1647/1656 e 1658/1659, foi possibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
 
O Desembargador Federal ANDRÉ FONTES restou vencido no seu posicionamento (fls. 1607/1610) de que havia imunidade tributária concedida aos templos, a qual abrangeria a atividade mediúnica, razão pela qual votou no sentido da absolvição do acusado.

Nos embargos infringentes (fls. 1664/1674), a defesa requer a absolvição do acusado, nos termos do voto-vencido e, subsidiariamente, a redução da pena imposta.
 
Em contrarrazões lançadas pela Procuradora Regional da República Dra. CRISTINA SCHWANSEE ROMANÓ (fls. 1678/1685), o Ministério Público Federal pugnou pelo não provimento dos embargos infringentes.
 
É o relatório. À douta revisão.

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2010.

VOTO

Frise-se que o débito foi inscrito na dívida ativa em 24/03/2004 (fls. 1421/1424). 

A divergência existente no julgado refere-se à existência ou não de imunidade tributária no caso, em que o acusado, conhecido como “Dr. Fritz”, recebia valores por conta da atividade mediúnica de cura.

Inicialmente, friso que, consoante entendimento esposado no voto-condutor, a natureza jurídica dos pagamentos auferidos com as “consultas mediúnicas” era de contraprestação de serviços. Nesse passo, é de se notar o depoimento das testemunhas que trabalharam com o acusado, no sentido de que eram cobrados por consulta, R$ 15,00 (quinze reais) no Rio de Janeiro, e R$ 20,00 (vinte reais) em São Paulo. Ainda conforme a prova oral, como eram atendidas diariamente, no Rio, mais ou menos mil pessoas e, em São Paulo, duas mil, o acusado chegava a arrecadar nos dois Municípios, respectivamente, R$ 15.000,00 (quinze mil) e R$ 40.000,00 (quarenta mil) reais por dia (fls. 260/262, 287/290, 323/325, 338/339, 400, 408/409, 1068/1074).

Além disso, o acusado fazia dessa contraprestação sua única fonte de renda, como ele mesmo admitiu no interrogatório (fls. 895/899 e 1038/1040).

Destarte, também não há que se falar em isenção tributária, porque os valores eram pagos ao acusado por conta dos seus serviços de cura mediúnica e não doados, graciosamente, ou sem nenhuma contraprestação.

Escorreita a sentença de Primeiro Grau quanto ao ponto:

“Em verdade, pouco importa que os ‘clientes’ ou ‘pacientes’ não fossem compelidos a entregar ou pagar determinada quantia em dinheiro pelas ‘consultas’ do ‘Dr. FRITZ’ já que, de qualquer maneira, o que se tinha é que o recebimento das verbas caracterizou acréscimo patrimonial dentro do conceito que lhe empresta o artigo 43 do CTN. Em sendo as verbas recebidas em decorrência de trabalho e em sendo essas caracterizadoras de acréscimo patrimonial, consoante já afirmado acima, pouco importa que não existisse um valor fixo para a ‘consulta’ (o que ademais não ficou demonstrado); que a entrega da quantia não fosse obrigatória para aqueles que não pudessem suportá-la (o que também não restou demonstrado), pois, de qualquer modo, estaríamos diante de fato gerador do Imposto de Renda. Não fosse assim, o médico ou o advogado que atendesse, caridosamente, desafortunados que não tivessem condições de pagar-lhes o valor usualmente cobrado por seus serviços, poderiam, quanto aos valores recebidos dos demais, alegar em seu favor que estes seriam ‘doações’, o que seria absurdo.
(...)
No mínimo, e com extrema benevolência pelos argumentos invocados pela douta defesa, estaríamos diante de doação com encargo que, por ser onerosa, também implicaria na incidência do tributo sonegado.” (fl. 1440)

Especificamente quanto ao tema ora trazido a julgamento, ressalto que, a meu ver, não há imunidade tributária prevista no art. 150, inciso IV, alínea “b” da Constituição da República. Senão vejamos.

Cumpre destacar, inicialmente, que não está aqui em discussão a possibilidade do acusado realizar cultos religiosos ou manifestar sua crença em qualquer que seja a religião. Esse direito é cristalino e encontra previsão constitucional no art. 5º, inciso VI da CR/88.

A conduta narrada na denúncia diz respeito ao recebimento de valores por parte do acusado quando do oferecimento de consultas espirituais e a controvérsia consiste em examinar se tais consultas estariam imunes ao recolhimento de tributos ou não, mais especificamente o imposto de renda pessoa física.

Consoante lição de SACHA CALMON NAVARRO COELHO, o escopo da norma constitucional é imunizar o templo e não o babalorixá, o padre, o rabino, o ministro protestante e, no caso, o médium, em seus haveres In: Curso de Direito Tributário Brasileiro. 8a. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 304.. 

Ocorre que o acusado, a pessoa física RUBENS DE FARIA JUNIOR, não pode ser confundido com um templo ou com um culto.

Templo é o lugar destinado ao culto Idem. , sendo este, segundo o Dicionário Aurélio: a adoração ou homenagem à divindade em qualquer de suas formas, e em qualquer religião. 

Quando prestava as consultas mediúnicas, o acusado não realizava cultos. Ao revés, prestava serviços às pessoas que acreditavam em suas habilidades para a cura, as quais pagavam ao acusado em contraprestação. Como bem fundamentado pelo MPF (fl. 1681), no momento em que o embargante está atendendo pessoas que o procuram com o fim específico de obter cura para determinada doença e ele recebe uma contraprestação por essa atividade, ele presta serviços a essas pessoas e não promove culto religioso. Essa prestação de serviços de maneira alguma o impede de seguir a religião espírita ou de, em outros momentos, de se reunir com outras pessoas para, aí sim, em culto religioso, orar e celebrar a sua religião.

Ainda nesse aspecto, deve ser destacado que a imunidade foi trazida pelo Desembargador Federal ANDRÉ FONTES em suas razões de decidir. Em nenhum momento, antes destes embargos infringentes, o acusado alegou que suas atividades seriam na verdade um culto ou que o local onde as exercia era um templo, mesmo porque não o eram. Destarte, os valores recebidos pelo médium como remuneração pelos serviços prestados não estão abarcados pela imunidade constitucional dos templos. E, mesmo que o Centro de Atendimento e Resgate da Solidariedade Humana gozasse da imunidade, é certo que a mesma não se estenderia ao acusado RUBENS nos seus tributos pessoais.

Ocorre que ficou comprovado nos autos que a renda auferida beneficiava diretamente o acusado (e não apenas o Centro), como restou apurado no procedimento administrativo onde foi lavrado o auto de infração (apenso VI), confirmado em Juízo (fls. 1096/1097). 

Com efeito, o acusado tinha os seguintes veículos cadastrados no DETRAN: Mercedes Benz verde, ano 1998; Pajero azul, ano 1997; Mercedes Benz E420 prata, ano 1998; BMW 325 vermelha, ano 1994 (fls. 55/56, 219/220, 225).Tinha também uma embarcação, comprada em 1997 por US$ 160.000,00 (cento e sessenta mil dólares) e vendida em 1998 por R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), segundo fls. 222/224.

Além disso, há outras provas de que o acusado possuía vasto patrimônio, revelando o recebimento de altos rendimentos oriundos das consultas mediúnicas: extratos e depósitos do Citibank de Nova York (fls. 57/68 e 71/72), resumo de escritura de compra e venda do imóvel localizado na Av. Prefeito Mendes de Moraes, n. 1500, bloco 2, apto 1302, São Conrado e recibo de pagamento de parcela do aludido imóvel (fls. 108/109, 188/200, 207/208, 1144/1145); além das declarações de funcionários sobre as aquisições de imóveis e veículos importados por parte do acusado (fls. 118/122 e 254/255).

A pena aplicada foi fundamentadamente aplicada na sentença e mantida no julgamento da apelação criminal. Ocorre que, segundo as provas orais já mencionadas acima, enquanto o acusado utilizava em sua vida privada, carros de luxo, e chegou a adquirir um imóvel também em uma das localizações mais nobres da cidade, ia trabalhar com carros de valor mais baixo, a fim de demonstrar uma inexistente humildade às pessoas que o procuravam para buscar a cura para suas doenças. Além disso, foi corretamente fundamentado que o acusado escamoteava o seu patrimônio, colocando bens em nome de terceiros e mantendo contas no exterior (fls. 596/602), o que, embora não configure crime de lavagem de dinheiro, já que a Lei n. 9.613/98 não era vigente à época dos fatos, recomenda a fixação da pena-base da sonegação fiscal acima do mínimo legal. Ocorre que esses fatos demonstram uma personalidade distorcida e conduta social reprovável, razão pela qual mantenho a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 1000 (mil) dias-multa.

Deve ser mantido o valor do dia-multa fixado na sentença e mantido no julgamento da apelação, tendo em vista a excelente situação econômica comprovada do acusado nos autos, com os bens exaustivamente mencionados: imóveis e carros de luxo, contas no exterior e o alto valor de arrecadação em suas atividades mediúnicas.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO-VENCIDO

DF MARIA HELENA: Senhor Presidente, o fato gerador do imposto de renda é acréscimo patrimonial. Houve o acréscimo patrimonial.

Não se confundem as figuras dos templos e as atividades de templos com a atividade do pastor, ou do médium, ou do padre. São coisas diferentes. Então, o imposto de renda é devido. Houve o acréscimo patrimonial. Mas não vejo o porquê da pena de quatro anos. Eu acho um absurdo quatro anos. Estamos dando penas de três anos, de três anos e pouco, para mulas que carregam drogas, como cocaína. Então, por que quatro anos de pena?

Eu acho que a questão da pena aqui faz parte da divergência, sim, porque o Doutor ANDRÉ deu a pena zero – não deu pena alguma...

DF ANDRÉ FONTES: Vossa Excelência me permite fazer uma observação?

Eu não excluí tributação. O que eu disse foi o seguinte: como era uma misturada dos problemas religiosos com os de tributação, eu acho que o aspecto penal é que deveria ser afastado. O Estado que cobrasse!

DF MARIA HELENA: Tudo bem. Eu estou falando em termos de pena.

Então, se o Doutor ANDRÉ absolveu-o do processo penal, então, ele não deu pena nenhuma. E a pena dada pelo voto vencedor seria de quatro anos. Por que não poderíamos diminuir essa pena? Estou achando essa pena absurda: pena de quatro anos para uma sonegação fiscal? 

DF ANDRÉ FONTES: Esclareço a Vossa Excelência que, na Turma, eu vivo um verdadeiro desafio, porque estou entre dois religiosos e eu sou ateu materialista – não creio em nenhum Deus nem na alma -, mas eu votei em favor do espiritismo para que não haja pena.

DF ABEL GOMES (RELATOR): Por isso que, como a pena é zero, tem que ter procedência.

DF MARIA HELENA: Eu acho que pode diminuir essa pena para o mínimo, porque o fato de ter bastante coisa...

DF ABEL GOMES (RELATOR): Eu tenho a pena. Inclusive, já fundamentei aqui.

DF MARIA HELENA: Qual é a pena?

DF ABEL GOMES (RELATOR): A que foi fixada.

DF MARIA HELENA: A de quatro anos?

DF ABEL GOMES (RELATOR): A pena vai de...

DF MARIA HELENA: De dois a cinco, não é? Foi dito da tribuna.

DF ABEL GOMES (RELATOR): Sim – é de dois a cinco.

DF MARIA HELENA: Por que quatro? Eu não vejo razão para isso.

Eu daria dois anos, ou dois anos e seis meses. Qual a justificativa para essa pena próxima ao máximo?

DF LILIANE RORIZ: Vossa Excelência me permite ler o meu voto?

DF MARIA HELENA: Claro.

DF LILIANE RORIZ: Não é querendo convencê-la, não. É só para...

DF MARIA HELENA: Vossa Excelência ainda não deu o seu voto?

DF LILIANE RORIZ: Dei, mas seria nesse aspecto. Esse aspecto eu não abordei quando fiz o meu voto.

Eu digo aqui:

(Lê)

“Por derradeiro, não há corrigenda a ser feita na dosimetria da pena lançada na sentença, que a despeito de reconhecer a primariedade e os bons antecedentes, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Tendo em vista que na aplicação da pena o Magistrado deve atentar (....)

(....) Conforme observou o Juízo a quo, a personalidade e a conduta social do apelante é altamente reprovável, eis que o mesmo encobriu seu patrimônio mediante condutas que poderiam ser tipificadas na lei de lavagem de dinheiro e se valia da fé de pessoas desesperadas e portadoras de moléstias para auferir vultosos lucros que lhe permitiram adquirir imóveis e diversos carros importados de alto valor econômico, ludibriando-as e disfarçando sua verdadeira condição financeira.”


Eu havia reconhecido a nulidade dos embargos de declaração porque o Juiz no Primeiro Grau, nos embargos de declaração, aumentou a pena apenas para negar a substituição. Eu, então, anulei o julgamento dos embargos de declaração, dizendo que ele não pode adaptar a pena só por conta de não querer dar a substituição. Então, eu mantive a pena nos quatro anos dados pela sentença e dei a substituição. Tanto que foi parcial provimento e dei o regime aberto.

Agradeço Vossa Excelência pelo aparte.

DF MARIA HELENA: Eu entendi. Por que eu estou argumentando dessa forma? Porque não há nenhum sonegador que eu conheça que não oculte o seu patrimônio. Porque se não ocultar, ou se ocultar, ele vai ser preso. Então, eu acho que isso quase que faz parte do tipo. É consequência do tipo. Então, o fato de ocultar patrimônio... Esses automóveis estavam no nome dele?

DF ABEL GOMES (RELATOR): (Inaudível)... no Detran.

DF MARIA HELENA: Estavam. Então, não estava ocultando. Os bens, eu não sei. Mas de qualquer jeito, eu acho inerente ao tipo. Quem sonega quer ficar escondido, porque senão não adianta sonegar.

Esse é um aspecto.

O outro aspecto é o seguinte – e vou dizer isso em público: eu já fui operada mediunicamente e fiquei boa. Quer dizer, não houve aí nenhuma exploração da minha fé, e digo mais: nem fé eu tinha. Passei a ter depois. Então, não é exploração de fé. No meu caso, quando eu não tive mais esperança na medicina, fui atrás daquele caminho que abriram para mim. E depois de uma luta de dois anos eu fiquei boa em três dias. O que aconteceu? Não sei. Mas aconteceu. Então, não importa – para mim, não importa. Quer dizer, eu não acho que seja exploração da fé. Se a ciência está comprovando que você olhando pode mover com a força da sua vontade o objeto lá adiante, isso se chama “telecinesia” – é um fenômeno científico -, por que é que não pode curar uma doença? Eu não sei. Shakespeare – aquele grande poeta inglês – dizia que “há muito mais entre o céu e a terra do que pode acreditar a nossa vã filosofia”. Eu não sei de nada, mas a gente vê coisas. E eu não posso negar porque aconteceu comigo.

Isso não interessa. Isso é apenas para rebater o argumento de Vossa Excelência de que é exploração da fé. Não é exploração da fé. Alguma coisa existe, que eu não sei explicar e não sei o que é.

DF MESSOD AZULAY: Vossa Excelência pagou alguma coisa?

DF MARIA HELENA: Não.

DF MESSOD AZULAY: Foi por isso que eu disse que era exploração. Ali se cobrava.

DF MARIA HELENA: Lá, eu não paguei. Mas eu pergunto a Vossa Excelência o seguinte: Vossa Excelência está aqui há...?

DF MESSOD AZULAY: Há cinco horas.

DF MARIA HELENA: Vossa Excelência está recebendo por este seu trabalho aqui?

DF MESSOD AZULAY: Claro!

DF MARIA HELENA: Ele estava lá fazendo o seu trabalho e estava recebendo. Então, vamos cobrar dele o valor do imposto.

DF ANDRÉ FONTES: A Igreja cobra por casamento, por batismo.

DF MARIA HELENA: Os evangélicos cobram o dízimo.

DF LILIANE RORIZ: Mas eles declaram, não sonegam.

DF MARIA HELENA: Mas, então, que ele seja sujeito ao imposto de renda. Até porque a sonegação fiscal é penalizada criminalmente. Mas por que quatro anos?

Eu estou cansada – a verdade é essa. Mas estou achando esses quatro anos um absurdo. Desculpem-me, mas não me venham com exploração da fé, não, porque nem fé eu tinha e as coisas funcionaram comigo. Quer dizer, às vezes, aquilo é um caminho que se abre para uma pessoa quando está desesperada e, quando se está desesperada, procura-se qualquer coisa.

Eu daria a pena de dois anos – primário, bons antecedentes... Tem alguma circunstância do art. 59 contra ele? Então qual seria o fundamento do acréscimo da pena-base? Exploração da fé? Para mim, não existe exploração da fé. Então, eu daria dois anos. E gostaria que Vossas Excelências pensassem sobre isso porque realmente eu não vejo sentido. Mas o fato de eu não ver sentido não quer dizer que Vossas Excelências estejam errados. Mas eu daria a pena de dois anos.

Já vi que ninguém concorda comigo.

DF ANDRÉ FONTES: Desembargadora, eu sou solidário.

Já tivemos até mantra numa posse aqui no Tribunal.

DF MARIA HELENA: Isso. Até mantra, nós já tivemos aqui num evento público.

DF ANDRÉ FONTES: Vossa Excelência está dando parcial provimento?

DF MARIA HELENA: Sim. Eu dou parcial provimento.



EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. SONEGAÇÃO FISCAL. RECEBIMENTO DE VALORES. CONSULTAS MEDIÚNICAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS TEMPLOS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 

I - A conduta narrada na denúncia diz respeito ao recebimento de valores por parte do acusado quando do oferecimento de consultas espirituais e a controvérsia consiste em examinar se tais consultas estariam imunes ao recolhimento de tributos ou não, mais especificamente o imposto de renda pessoa física.

II – Templo é o lugar destinado ao culto, sendo este definido como a adoração ou homenagem à divindade em qualquer de suas formas, e em qualquer religião. 

III - Segundo lição doutrinária, o escopo da norma constitucional é imunizar o templo e não o babalorixá, o padre, o rabino, o ministro protestante e, no caso, o médium, em seus haveres. 

IV - Ocorre que o acusado, pessoa física, não pode ser confundido com um templo ou com um culto. Quando prestava as consultas mediúnicas, o acusado não realizava cultos, mas prestava serviços às pessoas que acreditavam em suas habilidades para a cura, as quais pagavam ao acusado em contraprestação. Não há imunidade tributária para o médium que recebe valores por sua consulta.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os membros da Primeira Seção Especializada do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2010(data do julgamento)


ABEL GOMES
Desembargador Federal
Relator


