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SENTENÇA/2018 – “A” – Res. nº 535/2006, do CJF 
Processo nº 17326-94.2017.4.01.3400
Classe    : Ação Ordinária / Outras - 1900
Autora   : VISION S/A CORRETORA DE CÂMBIO E OUTRO
Réu       : BANCO CENTRAL DO BRASIL E OUTRA
Juiz    : RENATO COELHO BORELLI 
Juízo    : 20ª Vara Federal/DF 

                                  S E N T E N Ç A 

Cuida-se de ação sob o procedimento comum ajuizada por VISION S/A 
CORRETORA DE CÂMBIO e MAURO JOSÉ FRANCO ARAÚJO em face do BANCO 
CENTRAL DO BRASIL-BCB e da UNIÃO FEDERAL, objetivando o cancelamento das 
penalidades  veiculadas  no  PA  BCB  1202556020  (Recurso  CRSFN  nº  13.779). 
Subsidiariamente, requerem que as penalidades sejam readequadas a patamares não 
mais  gravosos  que  os  sugeridos  pelos  4  (quatro)  Conselheiros  vencidos  quando  do 
julgamento do Recurso 13.779, que sugeriram a redução da penalidade à Vision para a 
multa no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e ao Sr. Araújo no valor  
de  R$  35.000,00  (trinta  e  cinco  mil  reais)  e  convolação  da  pena  de  inabilitação  em 
advertência.

Aduzem, em suma, que o BCB instaurou o processo administrativo em 
referência por suposta infração de deixar de comunicar tempestivamente às autoridades 
competentes, na forma determinada pelo BCB, transações de câmbio simplificado e de 
importação conduzidas entre junho e dezembro de 2010.

Afirmam  que  não  obstante  as  razões  apresentadas  na  defesa 
administrativa o BCB manteve as penalidades veiculadas na autuação. Inconformados 
apresentaram conjuntamente recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema 
Financeiro Nacional (CRSFN), que foi negado, por maioria, mediante voto de qualidade, 
após empate.
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Asseveram que “a penalidade aplicada pelo BCB e mantida pelo CRSFN,  
mediante voto de qualidade, além de ferir diversos princípios constitucionais, em especial  
o da (i) tipicidade e legalidade objetiva, (ii) da razoabilidade e proporcionalidade, (iii) da  
presunção  da  inocência  e  (iv)  do  não  confisco,  levará  à  irreversível  liquidação  da  
instituição e falência civil do Sr. Araújo, ambos por insuficiência financeira.  Afinal, a  
penalidade atualizada à instituição representa 20 vezes o seu patrimônio líquida total, e  
ao Sr. Mauro, sócio minoritário desta instituição,  valor impagável e superior a todo o  
seu patrimônio, além da impossibilidade de atuar no mercado financeiro.” (fl. 9)

Por  fim,  ressaltam  a  ilegalidade  da  decisão  tomada  pelo  voto  de 
qualidade, devendo-se em tais casos, aplicar o princípio da presunção de inocência. Além 
disso, tal procedimento está em clara contrariedade com a jurisprudência do STJ e STF.

Inicial instruída com os documentos de fls. 46/104.

O pedido de antecipação da tutela foi  indeferido (fls.  107/110). A parte 
autora interpôs agravo de instrumento (fls. 114/148).

A  União  contestou  o  feito  (fls.  149/184)  arguindo  a  legalidade  da 
penalidade  imposta  aos  autores,  a  conformidade  com  a  jurisprudência  do  STJ,  a 
obediência às balizas legais de valores delimitados pela lei nº 9.613/98, a observância ao  
contraditório e à ampla defesa,  bem como a impossibilidade do judiciário adentrar  no 
mérito administrativo. Ao final, requer a improcedência do pedido.

Às fls. 186/209 a autora – Vision – noticia a ocorrência de fato novo, qual 
seja, a edição da Circular 3.858, em 14/11/2017, fixando limites para a autuação, pelo  
que, deve ser enquadrada nos limites previstos nas alíneas a e b do seu art. 12, inciso III 
e art. 9º. Afirma a retroatividade da lei mais benigna e reitera o pedido de antecipação da 
tutela.  Após  manifestação  das  rés  (fls.  214/214v  e  229/230),  foi  proferida  decisão 
mantendo o indeferimento da tutela (fls. 232/232v).

O Banco Central apresentou a contestação de fls. 216/224, sustentando a 
legalidade da aplicação das penalidades aos autores e requerendo a improcedência do 
pedido.

Os  autores  se  manifestaram  às  fls.  234/261.  Após,  vieram  os  autos 
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conclusos para sentença.

É o relatório. DECIDO.

Não  favorece  o  direito  dos  autores  a  alegação  de  inexistência  de 
tipificação legal, uma vez que conforme demonstrado pelo BACEN em sua contestação, 
mediante  transcrição  de  trechos  da  decisão  697/2013  –  DIORF  (fls.  217/218),  era 
plenamente  possível  aos  réus  detectar  os  indícios  de  irregularidade  das  operações 
realizadas, o que tornava obrigatória a comunicação ao COAF, conforme determinação da 
lei 9.613/98, em seu art. 11.

Diante  disso,  entendo  que  o  fato  de  não  constar  expressamente  da 
Circular  BCB nº  2.826/98  as  situações  equivalentes  às  transações  que  ensejaram a 
autuação dos autores, não acarreta nenhuma ilegalidade, pois caberia à  corretora de 
câmbio (Vision), desde que detectado qualquer indício de irregularidade nas operações, 
comunicar ao órgão competente COAF.

Em casos tais, seria totalmente descabido exigir que a legislação elenque 
taxativamente as operações que devem ser comunicadas, até porque, sempre surgem 
novas práticas que podem resultar no crime de lavagem de dinheiro, pois, infelizmente, o  
que se vê no cenário nacional é  o aperfeiçoamento das atividades criminosas que visam 
lesar o Erário.

Com efeito, o art. 2º da mencionada Carta Circular nº 2.826/98, dispunha 
claramente que o rol das situações previstas no art. 1º não era taxativo, verbis:

2. A comunicação, nos termos do art.  4. da Circular n. 2.852/98, 
das situações relacionadas nesta Carta-Circular,  bem como de outras 
que,  embora  não  mencionadas,  também  possam  configurar  a 
ocorrência  dos  crimes  previstos  na  Lei  n.  9.613/98, devera  ser 
realizada  por  meio  de  transação  do  Sistema  de  Informações  Banco 
Central  -  SISBACEN  a  ser  oportunamente  divulgada,  ate  o  dia  útil 
seguinte aquele em que verificadas. Enquanto não divulgada mencionada 
transação, referida comunicação deve ser encaminhada ao Departamento 
de Fiscalização (DEFIS), via transação PMSG750 daquele Sistema.
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 De igual modo, os arts. 10 e 13, I, da Carta Circular nº 3461, de 2009,  
também vigente à época dos fatos, dispunham:

Art.  10.  As  instituições  de  que  trata  o  art.  1º  devem dispensar 
especial atenção a: 

I  -  operações ou propostas cujas características,  no que se 
refere  às  partes  envolvidas,  valores,  formas  de  realização  e 
instrumentos utilizados, ou que, pela falta de fundamento econômico 
ou legal, indiquem risco de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 
9.613, de 1998, ou com eles relacionados;

Art. 13. As instituições de que trata o art. 1º devem comunicar ao 
Coaf, na forma determinada pelo Banco Central do Brasil: 

I - as operações realizadas ou serviços prestados cujo valor seja 
igual ou superior a R$10.000,00 (dez mil reais) e que, considerando 
as  partes  envolvidas,  os  valores,  as  formas  de  realização,  os 
instrumentos  utilizados  ou  a  falta  de  fundamento  econômico  ou 
legal, possam configurar a existência de indícios dos crimes previstos na 
Lei nº 9.613, de 1998.

 Depreende-se daí, que a regulamentação acima advém da competência 
atribuída pelo art. 11, I, da lei 9.613/99, ao Banco Central, senão vejamos:

Art. 11. As pessoas referidas no art. 9º:
 I  –  dispensarão  especial  atenção  às  operações  que,  nos  termos  de 
instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se 
em sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei, ou com eles relacionar-
se.

Importante  ainda  o  fato  de  que  o  processo  administrativo  instaurado 
contra os autores não teve por objeto verificar a regularidade das operações, mas tão 
somente apurar o cumprimento do dever de comunicação de operações suspeitas pela 
operadora de câmbio e seu diretor responsável.

Diante disso e tendo em vista que não se tem notícia de que o processo 
administrativo em causa tenha desrespeitado os princípios do contraditório e da ampla 
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defesa,  não há que se falar em nulidade das penalidades aplicadas.

Também  não  há  que  se  falar  em  violação  ao  princípio  da 
proporcionalidade, uma vez que as penalidades foram aplicadas dentro dos limites legais.

Apesar disso, entendo que o valor das penalidades aplicadas deverão ser 
readequadas  aos  patamares  sugeridos  pelos  4  conselheiros  vencidos  quando  do 
julgamento do Recurso 13.779, que sugeriram a redução das penalidades á Vision para 
multa de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e ao Srç Araújo para multa de 
R$  35.000,00  (trinta  e  cinco  mil  reais)  e  convolação  da  pena  de  inabilitação  em 
advertência, isto porque, conforme entendimento deste juízo, já manifestado em outros 
feitos, é ilegal o voto de qualidade, devendo ser adotado o entendimento mais favorável  
ao indiciado.

Para ilustrar transcrevo os fundamentos utilizado na decisão proferida nos 
autos do mandado de segurança nº 1012861-16.2018.4.01.3400, em trâmite nesta vara, 
que  embora  trate  de  matéria  tributária,  demonstra  o  princípio  que  deve  nortear  os 
julgamentos dos órgãos colegiados, verbis:

Percebo  que  em casos  de empate  na  votação,  o  que  revela 
dúvida sobre o direito aplicável,  o voto de qualidade para fins de 
desempate não pode ser em sentido desfavorável ao contribuinte, 
pois  do  contrário  estar-se-ia  violando  o  ordenamento  jurídico 
(inteligência do art. 112 do Código Tributário Nacional). 

Nesse sentido, anoto a seguinte sentença judicial, verbis:

“Estando formado o órgão julgador por seis julgadores, havendo 
empate  de  três  votos  contra  três,  prevaleceu  o  entendimento 
contrário ao interesse do contribuinte por voto de qualidade de seu 
presidente.  A  solução  dada  pela  turma  julgadora,  neste  caso, 
ocorreu com base no que dispõe o art. 25, 9º do Dec. 70.235/72, 9o 
Os  cargos  de  Presidente  das  Turmas  da  Câmara  Superior  de 
Recursos  Fiscais,  das  câmaras,  das  suas  turmas  e  das  turmas 
especiais  serão  ocupados  por  conselheiros  representantes  da 

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO RENATO COELHO BORELLI em 22/11/2018, com base na Lei 11.419 
de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 80414693400201.

                                 Pág. 5/8



 

  0  0  1  7  3  2  6  9  4  2  0  1  7  4  0  1  3  4  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Processo N° 0017326-94.2017.4.01.3400 - 20ª VARA - BRASÍLIA
Nº de registro e-CVD 00785.2018.00203400.2.00619/00128

Fazenda  Nacional,  que,  em  caso  de  empate,  terão  o  voto  de 
qualidade, e os cargos de Vice-Presidente, por representantes dos 
contribuintes.Contudo,  me  parece  que  tal  norma  deveria  ser 
interpretada conforme aquela já mencionada, prevista no art. 112 do 
CTN.  A  dúvida  objetiva  sobre  a  interpretação  do  fato  jurídico 
tributário,  por  força  da  Lei  de  normas  gerais,  não  poderia  ser 
resolvida  por  voto  de  qualidade,  em desfavor  do  contribuinte.  Ao 
verificar  o  empate,  a  turma  deveria  proclamar  o  resultado  do 
julgamento em favor do contribuinte. Segundo a melhor doutrina e 
por exigência do princípio da legalidade e da justiça tributária, o ônus 
da prova da ocorrência do fato jurídico tributário em sua inteireza é 
do fisco, cabendo ao contribuinte, na busca da desconstituição da 
exigência, provar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do 
direito à imposição tributária.”

(Mandado de Segurança n. 0013044-60.2015.4.036105, 8ª Vara 
Federal de Campinas/SP, DJe 3ª Região em 30/05/2016). 

Com efeito, esse deve ser o entendimento, existindo, inclusive, 
movimentos das instituições contra o voto de qualidade,  tanto da 
Ordem dos Advogados, que questiona quando o voto de qualidade é 
desfavorável ao contribuinte, quanto no Congresso Nacional, onde 
tramita projeto de lei tendente a abolir o referido voto (PL 6064/16). 

Ademais, o eg. STJ adota entendimento no sentido de que nas demandas 
administrativas deve ser aplicado o princípio do  in dubio pro contribuinte,  afastando a 
possibilidade de ser proferido voto de “qualidade” como ocorreu no caso sob exame:

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  ATIVIDADE  SANCIONATÓRIA  OU 
DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS 
PRINCÍPIOS DO PROCESSO PENAL COMUM. ARTS. 615, § 1o. E 
664, PARÁG. ÚNICO DO CPP. NULIDADE DE DECISÃO PUNITIVA 
EM  RAZÃO  DE  VOTO  DÚPLICE  DE  COMPONENTE  DE 
COLEGIADO. RECURSO PROVIDO.
1.  Consoante  precisas  lições  de  eminentes  doutrinadores  e 
processualistas  modernos,  à  atividade sancionatória  ou disciplinar 
da  Administração  Pública  se  aplicam  os  princípios,  garantias  e 
normas  que  regem  o  Processo  Penal  comum,  em  respeito  aos 
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valores  de  proteção  e  defesa  das  liberdades  individuais  e  da 
dignidade da pessoa humana, que se plasmaram no campo daquela 
disciplina.
2. A teor dos arts. 615, § 1o. e 664, parág. único do CPP, somente se 
admite o voto de qualidade - voto de Minerva ou voto de desempate 
- nos julgamentos recursais e mandamentais colegiados em que o 
Presidente do órgão plural não tenha proferido voto quantitativo; em 
caso contrário, na ocorrência de empate nos votos do julgamento, 
tem-se como adotada a decisão mais favorável ao acusado.
3.  Os  regimentos  internos  dos  órgãos  administrativos  colegiados 
sancionadores, qual o Conselho da Polícia Civil do Paraná, devem 
obediência aos postulados do Processo Penal  comum; prevalece, 
por ser mais benéfico ao indiciado, o resultado de julgamento que, 
ainda que por empate, cominou-lhe a sanção de suspensão por 90 
dias, excluindo-se o voto presidencial de desempate que lhe atribuiu 
a  pena  de  demissão,  porquanto  o  voto  desempatador  é  de  ser 
desconsiderado.
4.  Recurso a que se dá provimento,  para considerar  aplicada ao 
Servidor Policial Civil, no âmbito administrativo, a sanção suspensiva 
de 90 dias, por aplicação analógica dos arts. 615, § 1o.
e 664, parág. único do CPP, inobstante o douto parecer ministerial 
em sentido contrário.
(RMS 24.559/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe 01/02/2010)

 
Dessa forma, deve ser desconsiderado o voto de qualidade, adotando-se a 

decisão mais favorável aos acusados.
Destaco  a  inaplicabilidade  da  alteração  normativa  pleiteada  pela  parte 

autora, trazida a estes autos como fato novo, uma vez que deve ser aplicada a legislação 
de regência no momento da prática do ato que ensejou a autuação.

Ante  o  exposto,  JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 
para  determinar  que  as  penalidades  aplicadas  aos  autores  sejam  readequadas  aos 
patamares sugeridos pelos 4 (quatro)  conselheiros vencidos quando do julgamento do 
Recurso nº 13.779, que sugeriram a redução da penalidade à Vision para a multa no valor  
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de  R$  350.000,00  (trezentos  e  cinquenta  mil  reais)  e  ao  Sr.  Araújo  no  valor  de  R$ 
35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e convolação da pena de inabilitação em advertência.

Em face da sucumbência parcial,  condeno as partes ao pagamento de 
honorários advocatícios que arbitro nos percentuais mínimos estabelecidos no § 3º do art. 
85, do CPC, incidentes, para os autores, sobre 5% (cinco por cento) do valor da causa, e 
para os réus, sobre 95% d(noventa e cinco) deste mesmo valor, pro rata.

Havendo  recurso  de  apelação,  à  parte  recorrida  para  contrarrazões. 
Apresentadas  preliminares  nas  contrarrazões,  vista  ao  apelante.  Tudo  cumprido, 
remetam-se ao TRF.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

                                                             Brasília, data da assinatura.

(assinado digitalmente)
RENATO C. BORELLI

Juiz Federal Substituto da 20ª Vara / SJDF
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