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do art. 2°, da Lei nº 8.13 7 /1990, no caso de tributo (ICMS) declarado e não pago. 
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O caso envolve o oferecimento de Denúncia genérica pelo Ministério 

Público do Estado de Santa Catarina, em face de dois pequenos empresários que 

não quitaram débitos de ICMS, em valores de pequena monta, espontaneamente 

declarados, e que foram inscritos em dívida ativa. 

Reformada, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a 

sentença que os absolvera, por atipicidade das condutas infratoras que lhes haviam 

sido imputadas, os autos seguiram para o Superior Tribunal de Justiça- STJ, onde 

restou mantida a condenação. 

Em julgamento por maioria, sob a relataria do Ministro Rogério Schietti 

Cruz, a Terceira Seção do STJ, ao examinar o Habeas Corpus nº 399.109/SC, 

firmou entendimento segundo o qual o tipo do art. 2°, II, da Lei nº 8.13711990 

abrangeria os tributos em que "há responsabilidade por substituição e tributos 

indiretos". Isto sob a égide da questionável alegação de que, mesmo nos casos 

envolvendo ICMS próprio, haveria apropriação indébita dos valores do imposto 

cobrados dos consumidores de mercadorias, na medida em que seriam elemento 

integrante da fórmula dos preços praticados pelos estabelecimentos comerciais. 

Em síntese, concluíram os Ministros, por maioria, que, relativamente aos 

tributos indiretos, a elementar "cobrado", em que lastreado o referido tipo do art. 

2°, II, da Lei nº 8.137 /1990, contemplaria, semanticamente, a repercussão 

econômica do tributo face aos terceiros que suportarão os encargos tributários, em 

âmbito de uma dada cadeia de consumo. 

Contra esta decisão colegiada, foi manejado competente Recurso Ordinário 

Constitucional em Habeas Corpus, ora pendente de julgamento perante a Primeira 

Turma do Supremo Tribunal Federal- STF. 

Com vistas a subsidiar o julgamento do RHC 163334, honrou-nos, então, a 

Consulente com as seguintes questões, a saber: 

"1 - Quem é o sujeito passivo (contribuinte) do ICMS? O

produtor/comerciante ou o consumidor final? 

2 - A incorporação do ICMS no preço da mercadoria transfere a sujeição 

passiva para o destinatário? 

3 - Há desconto ou cobrança de !CMS pelo sujeito passivo, nas operações 

sujeitas ao imposto? O produtor/comerciante é um agente que 

simplesmente arrecadada, desconta ou cobra o ICMS? 
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4 - A repercussão econômica do ICMS é relevante juridicamente? Em que 

medida e para quais fins? 

5 - Qual a correta compreensão do art. 166, do CTN? 

6 - O posicionamento do STJ no HC 399. 109/SC, no sentido de que o sujeito 

passivo se apropria de JCMS descontado ou cobrado, sob o aspecto 

tributário, está em consonância com a sistemática de arrecadação e 

recolhimento do tributo? Esse posicionamento se aplicaria somente nas 

operações destinadas a consumidor final ou se estenderia a todas as 

operações sujeitas ao !CMS? 

7 - O dispositivo do art. 2� inc. IL da Lei nº 8. 137/90, não se cingiria apenas 

aos agentes arrecadadores dos tributos de terceiros, como as instituições 

financeiras, os responsáveis tributários (arts. 134 e 135, CTN) e os 

substitutos tributários (regime de substituição tributária}?" 

Para conhecimento, a Consulente submeteu ao nosso crivo cópias das 

principais peças do RHC 163334. 

Passamos, então, à análise detida destes documentos, a fim de responder, 

sob uma perspectiva exclusivamente jurídica, a presente Consulta. 
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III. O PARECER

1. GARANTISMO CONSTITUCIONAL NO USO DO DIREITO
PENAL COMO INSTRUMENTO DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA

As questões objeto deste Parecer bem evidenciam o quanto a complexidade

do nosso sistema tributário devasta a segurança jurídica I dos contribuintes e criam 

problemas incontornáveis. Por isso, faz-se oportuno um olhar garantista e cautelas 

responsáveis para evitar injustiças e agravamento das suas consequências danosas. 

A alegação de "apropriação indébita", nos termos do inciso Il do art. 2°, da 

Lei nº 8.137/1990, no caso de tributo não cumulativo (ICMS) declarado e não 

pago, é recurso de desespero, típico de um "direito financeiro de crise", no qual o 

aparato penal tem sido demandado pelos Estados, a partir de confissões de dívidas 

declaradas, como meio de coação para obter êxito nas suas cobranças tributárias. 

Para recorrer a expediente tão gravoso para recuperação fiscal, cabe uma 

indagação:2 por que estes Estados fracassaram no federalismo fiscal? 

Há respostas eloquentes e muito óbvias. Porque a maioria resolveu 

promover uma farra de gastos tributários, com renúncias de receitas de todo tipo, 

na chamada "guerra fiscal". Porque alguns Estados abusaram na irresponsabilidade 

fiscal, com contratação de pessoal acima dos limites permitidos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF, como demonstram diversos estudos. Outros 

assumiram dívidas públicas acima do permitido pela LRF. Praticamente 

eliminaram a indústria nacional de setores inteiros da economia com o uso abusivo 

e desmedido da substituição tributária. Isto sem falar no atraso e não pagamento 

de precatórios ou na resistência deliberada para devolução de créditos tributários, 

mormente nas exportações, a minar a capacidade financeira das empresas. E, 

apesar de todos os privilégios processuais, proliferam-se execuções fiscais 

intermináveis, que somam mais de 50% de todos os processos em curso nos 

1 Cf. TORRES, Heleno Taveira. Direito conslilucional tributário e segurança jurídica. 
São Paulo: RT, 2011, p. 237. 

2 Cf. ACEMOGLU, Daron; ROBfNSON, James A. Por que as nações fracassam: as
origens do poder, da prosperidade e da pobreza. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
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respectivos tribunais, com pífia recuperação do passivo tributário, inferior a 2%, 

como evidenciam os relatórios do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 

O caso concreto é exemplo cristalino das pretensões arrecadatórias de uma 

ardilosa cultura do medo. Não se trata de imputação de crime mediante fraude que 

resulta em sonegação com atos não declarados ao Fisco. Ao contrário. Cuida-se de 

obrigação tributária confessada, por declaração do contribuinte, mas que não foi 

paga por razões a apurar, em valor de pouco mais de trinta mil reais. 

Pouco reflete o propósito de justiça ou de fim de "impunidade" em matéria 

de crimes tributários, como todos desejam. Fosse essa a finalidade real, estariam 

sendo atacados, com inteligência investigativa, os "grandes devedores", as maiores 

fraudes, as dívidas dos gastos tributários cujas condições foram descumpridas, 

além de outros casos de grave evidência de dolo contra o erário. 

Para que se tenha clara noção do absurdo jurídico e desproporcionalidade 

do agir estatal, basta pensar que os pacientes deste Habeas Corpus 399. 109/SC, 

por terem declarado o valor do tributo devido (ICMS), e unicamente por esse agir 

em boa fé e com respeito às obrigações acessórias, tiveram como resposta do 

Estado de Santa Catarina, ao conhecer da declaração, a inscrição do débito na 

dívida ativa, corretamente, e, por não ter sido impugnada pelo contribuinte, a 

representação para fins penais, pelos supostos crimes de "apropriação indébita". 

Ora, afastadas as motivações de finalidade puramente arrecadatória, difícil 

explicar a estes cidadãos porque estão sendo vítimas de tamanha persecução penal. 

Momento oportuno para recordar o clássico de Camelutti, sobre "as misérias do 

processo penal".3

Com a declaração, o contribuinte faz confissão dos seus débitos, e, a partir 

dela, o Fisco tem em suas mãos os elementos para exigir do contribuinte, pelos 

meios de direito e privilégios da Fazenda Pública em juízo, todo o valor do tributo 

devido, com os acréscimos sancionatórios de estilo, juros de mora e multas. Este 

tem sido o estado de coisas. 

Contudo, o que o Estado prefere estimular? O dever de declaração 

espontânea ou a omissão como prática? O contribuinte que, de boa fé, efetua a 

declaração dos seus tributos, e, por alguma dificuldade, a ser apreciada em cada 

3 CARNELUTTI, Francesco. Le miserie dei processo pena/e. Torino: ERl, J 957, 84 p. 
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caso, não paga a dívida; ou aqueles casos de frontal descumprimento das 

obrigações acessórias, ou agir com alguma fraude? 

A depender do que se decida neste processo, talvez se tenha como 

consequência uma gravíssima onda de descumprimento de obrigações acessórias 

de declarações, contra todos os interesses do erário e da sociedade. 

Parece muito simplista ao Estado, detentor da lei e de todos os meios 

necessários à efetividade dos meios de cobrança, preferir usar da coação, pela 

difusão do medo do punitivismo penal, para acelerar o recebimento de tributos, 

mormente quando declarados. 

O ius puniendi estatal deve ser aplicado com rigor para todos aqueles que 

deixam de cumprir com suas obrigações para com o Erário. Aos sonegadores 

contumazes, bem como para aqueles que agem com dolo, fraude ou simulação, de 

forma comissiva ou omissiva, para evitar a relação jurídico-tributária. 

Corretamente administrada, a tutela penal opera importante função na 

efetividade do princípio da isonomia do cumprimento dos deveres tributários. Seu 

uso desmedido, contudo, tem o efeito perverso da privação de liberdade por dívidas 

civis, em simbolismo repressivo que não encontra amparo constitucional, como se 

vê quando o contribuinte declara todo o montante da dívida de tributos e, por 

alguma razão, deixa de pagar em tempo o valor integral. 

Neste momento de redescoberta do Direito Penal, quando parece ser ele o 

remédio para todos os males da sociedade, não se pode admitir que seu 

endurecimento chegue ao limiar de punir agentes econômicos que agiram com 

observância da boa-fé e da transparência em suas relações com o Fisco. Nestes 

casos, não há espaço para a aplicação de sanções tributárias por imputação objetiva 

de sanções, sejam estas penais ou administrativas. 

Não se tem qualquer dúvida sobre haver aqui uma quebra de isonomia em 

matéria de sanções administrativas e penais, porquanto, a depender do agir estatal, 

contribuintes que se encontram em situação equivalente, por meras circunstâncias 

práticas, estão sendo tratados de modo diferente, em afronta ao art. 150, II da CF. 

O caso é de contribuinte que efetua declaração das suas obrigações, de 

forma espontânea e de boa fé, que se vê utilizada para motivar a cobrança por 

persecução penal. Pois bem. Como dizer que este contribuinte será tratado com 

igualdade se o sonegador contumaz ou aquele que não declarou o tributo devido 
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estarão em melhor condição perante o ordenamento, apenas por não terem efetuado 

a "declaração", ou confissão da dívida? 

E isto porque o contribuinte que não declara e espera o auto de infração 

proveniente das ações de fiscalização, ao final, terá oportunidade para impugnar a 

cobrança, com uso de todas as medidas de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, observado o direito ao devido processo legal administrativo. 

O Direito Penal Tributário deve ser mecanismo de violência estatal de 

ultima ratio. Seu exercício demanda cautelas, sob as garantias constitucionais que 

fundam o Estado Democrático de Direito. Por conseguinte, faz-se necessário que 

o dolo do acusado seja concretamente provado.

Escorreita, destarte, a sentença proferida no primeiro grau, pelo Juízo da 

Comarca de Brusque, Santa Catarina, pela atípicidade da conduta dos pacientes. 

Deveras, não basta a assertiva do Parquet, consignada em sua Denúncia, de 

que os pacientes, "nos períodos de setembro, novembro e dezembro de 2008, 

janeiro, fevereiro, maio e julho de 2009, e junho de 201 O, não recolheram aos 

cofres públicos, no prazo determinado pelo art. 60 do RICMS/01, os valores 

apurados e declarados". Bem entendido, ICMS próprio e declarado. 

A despeito do cariz emissivo das condutas dos pacientes, o dolo específico 

é elemento indissociável do tipo de que foram supostamente acusados de violar. 

Em matéria tributária, é exigência expressa no art. 13 7 do Código Tributário 

Nacional.4 Identificá-lo, mediante procedimento adequado, é dever de todo agente 

público - acusador ou julgador - que se deparar com o ius puniendi estatal. 

O ordenamento jurídico brasileiro, ante o programa constitucional de 

garantias em vigor, evidencia nítida permeabilidade entre princípios penais e 

princípios tributários, em proteção dúplice dos sujeitos passivos da tributação, que 

não pode ser olvidada por aqueles que aplicam as normas penais tributárias. 

4 "Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente: 

1 - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando 
praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no 
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito; 

11 - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;" 
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Como bem apregoou Luigi Ferrajoli, garantismo jurídico é meio de 

realização juridicamente segura de garantias constitucionais, verbis: 

" ( .. ) garantismo es una palabra de la teoria general dei derecho que 

designa cualquier técnica de tutela de los derechos, y en particular de los 

derechos fundamentales; es decir, cualquier sistema de límites y vínculos, 

de prohibiciones y de obligaciones dirigidas a Los poderes públicos, e 

idóneas para asegurar efectividad a Los derechos fundamentales 

establecidos por la Constitución. "5

Deveras, o sistema normativo não é um todo caótico ou disponível para que 

o intérprete possa dele sacar construções hermenêuticas isoladas, por tiras e per

saltum, a bastar-se com grupos normativos parciais. Somente o exame das relações

internormativas pode colher a fiel composição de textos, com vistas à configuração

de normas jurídicas consoantes com a unidade e coerência sistêmicas.

Em conclusão, o caso exige preservar-se a presunção de inocência dos 

pacientes, diante de dúvidas quanto à configuração de suposto agir doloso, 

elemento indissociável do tipo penal de que foram acusados. De fato, no caso em 

exame, a exigência da individualização da responsabilidade, a contrario sensu do 

que pretendeu o Parquet, não admite "sanções objetivas", como uma espécie de 

"direito penal do inimigo" em matéria tributária, com afastamento de garantias 

constitucionais protetivas da liberdade. Impõe-se o exame da culpabilidade, a 

averiguação do dolo específico e da antijurídicidade da conduta, dadas as 

condições de boa fé e de compliance tributário dos pacientes, que confessaram os 

tributos devidos por declaração própria e prévia a qualquer agir estatal. Afora isso, 

a conduta de recolhimento do TCMS não comporta a tipicidade do inciso II do art. 

2°, da Lei nº 8.13 7 /1990, dado que a exação constitui obrigação própria, sem que 

se tenha na espécie valor de tributo "descontado" ou "cobrado" de terceiro. 

Afora isso, a decisão da Terceira Seção do STJ, ao examinar o Habeas 

Corpus nº 399.109/SC, não observou a Jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal a respeito dos crimes de apropriação indébita. O Pleno da Suprema Corte, 

no Agravo Regimental no Inquérito nº 2.537-2 - Goiás, Relator Ministro Marco 

5 FERRAJOLI, Luigi. El garantismo y el derecho penal. ln: RUJANA QUINTERO,
Miguel (compilador). Derecho penal contemporáneo. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo 
Ibanez Ltda., 2002, p. 18. 
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Aurélio de Mello, de 10/03/2008, considerou o crime de apropriação indébita 

previdenciária - mesmo como retenção na fonte - típico caso de delito omissivo 

material, com garantia do direito de alegar a exigência de prova do dolo específico, 

não apenas do dolo genérico da omissão. E não se diga que neste julgado o caso é 

de contribuição previdenciária, porque no julgamento do Inquérito 3.141 - Minas 

Gerais, de 25/04/2013, Relator Gilmar Mendes (e Inquérito 3102-MG, DJe 

19.03.2013), o Supremo fixou entendimento de que "a sistemática de imputação 

penal por crimes de sonegação contra a Previdência Social deve se sujeitar à

mesma lógica aplicada àqueles contra a ordem tributária em sentido estrito." 

Logo, desde então, tem-se como equivalentes os tipos do artigo 1° da Lei 8.137/90 

e o previsto no art. 337-A do Código Penal. 

1.1. Os limites do direito sancionador na imputação de ilícitos e sanções 

tributárias 

De imediato, cabe a tarefa de antecipar os paradigmas que deverão informar 

a construção de fundamentos para determinar com precisão dentro de quais limites 

os ilícitos alegados, previstos no inciso II do art. 2°, da Lei nº 8.137 /1990, possam 

ser imputados a contribuintes ou responsáveis tributários. 

Vale adiantar que o Direito Penal Tributário acompanha todo o sistema 

jurídico em vigor no País6
, assim entendido enquanto um todo normativo único, 

coerente, completo e despido de contradições ou lacunas.7 Desse modo, o Direito 

Tributário Sancionador encontra seus princípios e limites nos mesmos valores que 

informam as garantias constitucionais do Direito Penal. 

6 LUHMANN, Nicklas. Sistema jurídico y dogmática jurídica. Madrid: Centro de
Estudios constitucionales, 1983. 

7 CARVALHO, Paulo de Barros. O direito positivo como sistema homogêneo de
enunciados deônticos. Anuário do mestrado em direito. n. 4. [s.l.], p. 133-138; CARVALHO, 
Paulo Barros de. Derivação e positivação no direito tributário. São Paulo: Noeses, 2011, 372 p.; 
CARVALHO, Paulo de Barros. Interpretação dos fatos jurídico-tributários e os avanços da 
interdisciplinaridade. In: TORRES, Heleno Taveira (coord.). Direito tributário e ordem 
econômica: homenagem aos 60 anos da ABDF. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 880. 
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Aplicado o programa de garantias sob consideração ao âmbito do Direito 

Penal Tributário, chega-se à conclusão de que suas infrações e sanções, a urna,

deverão decorrer de lei, em sentido formal e material (tipicidade); a duas, deverão 

tutelar condutas que efetivamente lesionem ou possam lesionar o bem jurídico a 

que se volta a tutela operada por este subsistema jurídico (antijuridicidade); e a 

três, deverão evidenciar a responsabilidade individual dos acusados, aferida pela 

contrariedade ao agir conforme o ordenamento posto (culpabilidade). 

Como exemplo, no que toca à dimensão formal da segurança jurídica do 

Direito Sancionador Tributário, destacam-se como garantias constitucionais: a 

dignidade da pessoa humana (CF, art. 1 º, III); a legalidade para a instituição de 

delitos e cominação das respectivas sanções, regulação e individualização da 

aplicação destas (CF, art. 5º, II e XL VI); a anterioridade da tipificação penal (CF, 

art. 5°, XXXIX); o respeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (CF, art. 5º, 

XXXVI); e a irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5°, XL). 

E relativamente à dimensão material da segurança jurídica, identificam-se, 

na Constituição de 1988, dentre outras garantias: o devido processo legal, para fins 

de aplicação de penas (art. 5º, XXXV e LIV), que deverão ser pessoais e 

individualizadas (art. 5°, XL V), mediante pleno exercício do contraditório e da 

ampla defesa (art. 5°, L V) e com liberdade de produção de provas lícitas (art. 5º, 

L VI), vedados juízos ou tribunais de exceção (art. 5°, XXXVII e LIII). 

Quanto ao regime geral dos princípios, tipicidade, legalidade e apuração de 

culpabilidade, na aplicação de sanções fiscais, o Direito Tributário Sancionador 

faz parte do "Direito Administrativo Sancionador", que igualmente deve fiel 

observância às garantias constitucionais aplicáveis ao Direito Penal, pelo princípio 

de "unidade do ilícito" e da tutela estatal para exercer o ius puniendi. 

Em vista disso, fixamos nosso primeiro paradigma interpretativo: o Direito 

Tributário Sancionador não pode ser aplicado de modo isolado e sem observância 

dos demais princípios e regras do sistema punitivo. Qualquer aplicação de regras 

sancionadoras (tipicidade) não pode deixar de apreciar a conduta dos agentes, tanto 

em relação aos fatos ilícitos dos quais decorrem as imputações alegadas 

(antijurídicidade), quanto no contexto do exercício das suas atividades 

(culpabilidade), em relação à observância da legislação vigente. 
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Passamos ao segundo paradigma fundamental: normas sancionadoras não 

podem ser aplicadas sem análise da conduta específica do "acusado", no caso, por 

força de aplicação do princípio da pessoalidade, da culpabilidade e da proibição 

de que a pena possa passar da pessoa do acusado. 

A culpabilidade, como definiu Gilnther Jakobs, "é a falta de fidelidade ao 

ordenamento jurídico"8, por isso deve ser identificada. A aplicação de sanções sem 

cuidado para os elementos subjetivos descumpre princípios do direito 

constitucional sancionatório dos mais relevantes. O exame da antijurídicidade e da 

culpabilidade impõe-se em todas as sanções tributárias e administrativas. 

Como bem observou Silvio Dobrowolski, "não basta a ocorrência do fato 

típico, para a imposição de pena. Esta depende de existir a culpabilidade, que dela 

é pressuposto, além de ocorrer a antijuridicidade."9 De fato, trata-se de excesso a 

imputação da acusação de fraude, sem provas da culpabilidade do contribuinte. 

Por isso, ao analisar o art. 112 do CTN 10
, Hugo de Brito Machado bem 

destacou a relação entre a norma tributária e os pressupostos do direito penal: 

"Autoria é a relação entre o sujeito e a conduta a ele imputada. E autor, no 
sentido amplo da palavra que está sendo aqui utilizada, é aquele que se 
conduziu de modo a realizar o fato ilícito. Mas não basta ser autor. É 
preciso que o autor seja imputável. E que seja punível. Por isto o art. 112, 
inciso III, do Código, refere-se a autoria, imputabilidade e punibilidade."11

8 JAKOBS, Günther. Fundamentos do direito penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2003, p. 43. 

9 DOBROWOLSKI, Silvio. Crime de omissão de recolhimento de tributos e 
contribuições. ln: PRADO, Luiz Regis; DOTTI, René Ariel (Org.). Direito penal tributário, 
previdenciário e financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. Vol. 5, 1151 p. 

'º "Ar!. J J 2. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta
se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: 

I - à capitulação legal do fato;

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos; 

!II - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação."

11 MACHADO, Hugo de Brito. Teoria das Sanções Tributarias. ln MACHADO, Hugo de 
Brito (Coord.). Sanções administrativas tributarias. São Paulo: Dialética, 2004. p. 183. 

Avenida Angélica, 2.346, 11 ° andar, cj 111, Higienópolis, São Paulo, SP, CEP 01228-001 

Tel./Fax +55 11 3122-2100 - E-mail: htt@helenotorrcs.com.br 

13 - 82 



HELENO TAVEIRA TORRES 

Professor Titular do Departamento de Direito EcontJmico, Financeiro e Tributário da 

Faculdade de Direito da Universidade de Siio Paulo - USP 

ADVOGADO 

O exame da antijurídicidade, portanto, pressupõe a análise da autoria, da 

imputabilidade e da punibilidade. 

O terceiro paradigma, na aplicação do Direito Tributário Sancionador é o 

dever de prevalência do princípio da presunção de inocência e boa-fé, quando o 

contribuinte age de boa fé e de modo espontâneo para cumprir seus deveres. 

Presume-se a boa-fé dos particulares em todas suas relações. A exceção é a má-fé, 

que requer provas, cujo ônus é do Fisco. 

Por fim, temos um quarto paradigma, o da unidade do ilícito para fins 

tributários, penais ou civis, cujas provas não poderiam deixar de ser examinadas 

como parte do cumprimento da legalidade no exercício da competência da 

autoridade fiscal. A acusação de fraude não pode afastar o exame dos pressupostos 

penais, do mesmo modo que a aplicação da referida sanção não se poderia afastar 

do exame criterioso das provas e das hipóteses tipificadas na legislação para 

aplicação desta penalidade. 

Referida unidade do ilícito bem foi sustentada por Nelson Hungria, a saber: 

"A ilicitude é uma só, do mesmo modo que um só, na sua essência, é o dever 

jurídico. Dizia BENTHAM que as leis são divididas apenas por 

comodidade de distribuição: todas podiam ser, por sua identidade 

substancial, dispostas 'sôbre um mesmo plano, sobre um só mapa-múndi'. 

Assim, não há falar-se de um ilícito administrativo ontologicamente 

distinto de um ilícito penal. A separação entre um e outro atende apenas a 

critérios de conveniência ou de oportunidade, afeiçoados à medida do 

interesse da sociedade e do Estado, variável no tempo e no espaço." 12 

Deveras, todas essas garantias se orientam ao exame da individualização da 

responsabilidade pela prática de infrações fiscais. Nisto, há verdadeiro controle de 

proporcionalidade, tanto da seleção de condutas de contribuintes ou responsáveis 

tributários reputadas criminosas, como da aplicação in concreto das penas. Como 

consequência, tem-se a oponibilidade da proibição de excessos punitivos. 

12 HUNGRIA, Nelson. Ilícito administrativo e ilícito penal. Revista de Direito

Administrativo, Seleção Histórica - matéria doutrinária publicada em números antigos (de 1 a 
150). Rio de Janeiro: Renovar, 1991, p. 15. 
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2. A "APROPRIAÇÃO INDÉBITA", DO INCISO II DO ART. 2°, DA
LEI Nº 8.137/1990, NO CASO DE ICMS DECLARADO E NÃO PAGO

A regra de "apropriação indébita" encontra-se no inciso II do art. 2°, da Lei

nº 8.137/1990, cujo texto dos artigos 1 º e 2° assim encontra-se previsto: 

"Dos crimes praticados por particulares 

Art. J ° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir 

tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes 

condutas: 

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades 

fazendárias; 

li - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou 

omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido 

pela lei fiscal; 

Ili - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou

qualquer outro documento relativo à operação tributável; 

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba 

ou deva saber falso ou inexato; 

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou 

documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de 

serviço, efehvamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a 

legislação. 

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

Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no 

prazo de 1 O ( dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da 

maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao 

atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V 

Art. 2 ° Constitui crime da mesma natureza: 

I -fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, 

ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de 

pagamento de tributo; 

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição 

social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de 
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obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos; 

III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, 

qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto 

ou de contribuição como incentivo fiscal,· 

IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo 

fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de 

desenvolvimento; 

V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita 

ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil 

diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa." (g.n.). 

Como se sabe, os tipos de Direito Penal Tributário desempenham três 

funções de proteção dos pacientes em face do Estado de Santa Catarina. São elas: 

(i) função seletiva, segundo a qual os tipos indicariam os comportamentos

protegidos pela norma penal; (ii)função de garantia e de determinação, por meio

da qual os tipos atenderiam ao aludido princípio da legalidade, em seus aspectos

formal e material, no que se refere à criação das hipóteses de incidência de

incriminação, as quais, por sua vez, dependeriam, cumulativamente, de lex scripta,

/ex praevia, lex stricta e lex certa; e (iii) função motivadora, que permitiria, aos

agentes, em razão da enumeração taxativa dos tipos, preconceber, com segurança,

os efeitos das ações que adotam no mundo da vida, o que se traduz em

previsibilidade para estes e em estabilidade para a ordem jurídico-penal. 13 

Passa-se, assim, ao exame de cada um dos elementos de que se valeu o 

legislador, ao tipificar o crime geral de apropriação indébita tributária, previsto no 

art. 2°, II, da Lei n. 8.137/1990, com necessária descrição, ainda que breve, sobre 

como funciona o modelo de arrecadação do ICMS. 

Evidentemente, não se pode admitir a aplicação dessa regra ao contribuinte 

que simplesmente atrasa imposto próprio, ainda que seja sujeito passivo do 

imposto, sem examinar amiúde aspectos fundamentais: (a) o tributo e a técnica de 

arrecadação que seja empregada; (b) o tipo de sujeito passivo e a função por ele 

13 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 11. ed. São Paulo: RT, 2012, 
Vol. l, p. 390 - 391. 
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desempenhada quanto ao recolhimento; (e) a apuração do "valor do tributo"; e (d) 

a presença do dolo específico sobre o que "deveria recolher aos cofres públicos" 
e, por alguma razão, não o faz. 

No Estado Democrático de Direito, a sujeição a sanções fica a depender das 
seguintes condicionantes, a saber: (i) prévia existência de lei, determinando o 
cumprimento de um dever certo e detenninado; (ii) descumprimento deste dever, 
mediante conduta omissiva ou comissiva; e (iii) existência prévia de norma 
sancionadora deste descumprimento, de modo típico, por disposição expressa de 
lei. 14 Neste sentido, os princípios penais nullum crimen sine legis e nulla poena 

sine lege, vigentes no subsistema repressivo do Direito Penal Tributário. 15

Não é só. Referida infração, penalmente tutelada por meio de lei 
(tipicidade), somente dará azo ao exercício válido do ius puniendi quando 
efetivamente lesionar, em dada situação concreta, o bem jurídico protegido pela 
norma em questão. Do contrário, haverá excesso punitivo intolerável. Afinal, nulla 

poena sine necessitate. Nisto reside a antijurídicidade material da conduta punível. 
Não basta que esta se evidencie típica. 

E dito exame da antijuridicidade pressupõe a análise da autoria, para o que 
se faz necessário compreender a conduta do acusado em toda a sua extensão, 
inclusive, no que toca a eventuais comportamentos pós-delituais, empreendidos de 
boa-fé, no sentido de reparar a lesão ao bem-jurídico. É que estes últimos 
repercutem sobre a dimensão da punibilidade do ilícito. 

Não basta, pois, a presunção do "fato típico", ou mesmo o indício de sua 
antijurídicidade para que reste configurada uma infração tributária punível 
penalmente. Esta antijurídicidade deverá ser comprovada à luz de dada situação 
concreta, a partir do exame completo do contexto em que situado os acusados e 
suas atividades. Isto, tendo por base a legislação vigente e a ofensividade ao bem 
juridicamente protegido, de modo que não seja exercido o ius puniendi estatal 

14 No mesmo sentido: PRA TES, Marcelo Madureira. Sanção administrativa geral:
anatomia e autonomia. Lisboa: Almedina, 2005, p. 77-80. 

15 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. O Poder de Fiscalizar - Ilícito Tributário: Direito
Tributário Penal (Infrações Fiscais - Sanções Administrativas) - Direito Penal Tributário -
(Delitos Fiscais - Sanções Judiciárias)- Classificação das Infrações - Tipos de Sanções Fiscais. 
Revista dos Tribunais, v. 269, 1958, p. 30. 
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diante de casos insignificantes, de lesão mínima ou mesmo de reparação 
tempestiva e integral desta lesão. 

O instituto do bem jurídico promove o que Ana Elisa Libera tore S. Bechara 
chamou de "duplicação da antijuridicidade", compreendida em sentido formal, 

como violação de uma norma penal, e material, como lesão ou colocação em 
perigo daquilo que foi protegido pela norma violada. 16 

Bem esclarecem Cezar Roberto Bitencourt e Francisco Muiíoz Conde, a 
partir da obra de Cobo dei Rosal e Vives Anton, que a proteção a bens jurídicos 
constitui fundamento do Direito Penal Liberal, ademais de oferecer um critério 
material extremamente importante e seguro na construção dos tipos penais. É que, 
a partir deste referencial jurídico, pode-se objetivamente distinguir, de um lado, o 
delito das "simples atitudes interiores"; de outro, o delito dos "fatos materiais não 
lesivos de bem algum.". 17

Rodrigo Numeriano Dubourcq Dantas bem observa: "a limitação do poder 

punitivo estatal, a partir do instituto do bem jurídico, não se esgota na elaboração 

das normas tributárias sancionadoras que o tutelam, ressoando, ademais, nas 

posteriores tarefas de interpretação e aplicação dessas normas." 18 O instituto 
funcionaliza-se, pois, à demarcação do âmbito de aplicação do princfpfo da

lesividade, como baliza de segurança jurídica, na contenção de excessos punitivos 
na seara do Direito Penal Tributário brasileiro. 

Serve o bem jurídico, logo, para afastar a tipificação de infrações tributárias, 
assim como a aplicação de penas diante de condutas formalmente ilícitas que 
comprometam em grau mínimo, ou mesmo não comprometam o Erário. Tudo a 
conter o poder punitivo do Estado brasileiro. 

16 BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Bem jurídico-penal. São Paulo: Quartier Latin,
2014, p. 139-144. 

17 BITENCOURT, Cezar Roberto; MUNOZ CONDE, Francisco. Teoria Geral do Delito.
São Paulo: Saraiva, 2000, p. 140. 

18 DANTAS, Rodrigo Numeriano Dubourcq. Direito Tributário Sancionador, 
Culpabilidade e Segurança Jurídica. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 174, 2017. 
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Nos termos acima, a regularidade da arrecadação tributária19
, ou seja, a 

estabilidade da ordem tributária, mediante adimplemento do dever de contribuir, 

nos termos previstos em lei constitucionalmente informada (CF, art. 150, l), 

constitui o bem jurídico tutelado pelo subsistema repressivo do Direito Penal 

Tributário brasileiro.20 

Por certo, no Direito Tributário brasileiro, as penalidades por crimes fiscais, 

impostas aos sujeitos passivos da tributação, somente podem ser aplicadas diante 

de condutas que acarretem descumprimento da legislação que as justifique, com 

lesão efetiva ao bem jurídico protegido. A proibição de excesso, neste particular, 

opera efeitos em realização à garantia de proporcionalidade, caro à segurança 

jurídica no modelo de Estado Democrático de Direito em vigor. 

Mesmo a pretexto de possibilitar a arrecadação fiscal, esta não pode ir além 

do possível e suportável, isto é, com extensão e intensidade desmedidas. Daí falar

se em "justa proporção" entre o gravame a ser suportado pelo sujeito passivo da 

tributação e o fim arrecadatório que se pretende atingir. Não é outra a exigência do 

art. 5°, XL VI, segundo o qual "a lei regulará a individualização da pena". 

2.1. Apropriação indébita e criminalização de abusos possessórios. Pré

compreensões necessárias à hermenêutica do art. 2°, II da Lei nº

8.137/1990 

A apropriação indébita é um ilícito cível e, como tal, define a pré

compreensão semântica e jurídica da sua repercussão em matéria tributária. Não 

poderia ser diferente, afinal, toda a teoria geral das obrigações informa, ab initio, 

a construção das obrigações tributárias.21

19 Cf. KUHLEN, Lothar. Cuestionesfundamenta/es dei delito defraude.fiscal. Tradução
de Beatriz Cruz Márquez y Juan Luis Fuentes Osorio. Madrid: Marcial Pons, 2015, p. 66-68. 

2° Cf. PEREZ DE A Y ALA, Jose Luis; PEREZ DE A YALA BECERRJL, Miguel.
Fundamentos de derecho tribularia. 5. ed. Madrid: Edersa, 2002, p. 240 

21 Cf. BORGES, José Souto Maior. Obrigação tributária: uma introdução metodológica. 
SP: Malheiros, 3ª ed., 2015, p. 67 e ss. 
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A criminalização do instituto afigura-se como meio apto a assegurar a 

vedação ao enriquecimento ilícito, que permeia todos os ramos jurídicos que se 

valem de categorias obrigacionais. Confira-se: 

"Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado 

a restituir,· obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional 

antes de cumprida a condição." 

Como bem reconheceu Pontes de Miranda, "na causa possessionis está a 

razão dos vícios da posse." Eis o que ocorre quando "alguém, em quem o possuidor 

confiou, se faz possuidor", com indevida mutatio causae possessionis.22 

Em matéria penal, são oportunas as palavras de Damásio E. de Jesus, em 

análise do art. 168, caput, do Código Penal - CP23
, em tudo assemelhado, 

teleologicamente, ao 2°, II, da Lei n. 8.137/1990: 

"A característica fundamental deste crime é o abuso de confiança. O sujeito 

ativo, tendo a posse ou detenção da coisa alheia móvel, a ele confiada pelo 

ofendido, em determinado instante passa a comportar-se como se fosse 

dono ou se negando a devolvê-la ou praticando ato de disposição."24

Esclarece Eros Roberto Grau que "requisito essencial para a ocorrência do 

enriquecimento ilícito, pois, é a ausência de fundamento jurídico para aquisição 

22 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado - Parte

Especial. 4. ed. São Paulo: RT, 1983, T. X, p. 59. 

23 "Apropriação indébita 

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Aumento de pena 

§ l ° 

- A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

I - em depósito necessário;

li - na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou
depositário judicial; 

III - em razão de oficio, emprego ou profissão."

24 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal - Parte Especial. 11. ed. São Paulo: Saraiva:
1988, Vol. II, p. 359. 
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de uma coisa."25 A criminalização da apropriação indébita, portanto, volta-se à 
tutela corretiva de situações mais graves, envolvendo aquisições de propriedade 
marcadas por exercício abusivo do direito real de posse sobre coisa móvel alheia, 
com abuso da confiança depositada por seu titular. 

Está-se diante de abuso da confiança criada em razão de situações legal ou 
contratualmente previstas, aptas a transferir "a posse ou a detenção" de uma coisa, 
em favor de outrem, que, a despeito de causa jurídica de titularidade alheia, dela 
resolve apropriar-se, em prejuízo ao patrimônio do titular original da coisa móvel. 

Este desvio do bem é igualmente ressaltado por Miguel Reale Junior para 
quem "há apropriação indébita quando o comportamento do possuidor excede esta 
qualidade, atuando como proprietário ( ... ) ou seja, ao se dar destinação diversa ao 
fim específico para o qual se tem posse, deixando-se de direcioná-lo ao fim 
apropriado, fixado, seja em contrato, seja em lei."26

Por meio da mudança da causa da posse, ora referenciada, um dado 
possuidor, faz-se dono de coisa cuja posse lhe havia sido licitamente confiada em 
momento anterior. É o caso, ilustrativamente, do depositário que substitui a causa 
de sua posse (por depósito) pela causa de propriedade, corno consta do art. 627 
do atual Código Civil ("Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto 
móvel, para guardar, até que o depositante o reclame.") ou do art. 647, I ("É 
depósito necessário: I - o que se faz em desempenho de obrigação legal"). 

Transportada a questão para o plano do direito penal, impõe-se tutelar o 
direito de propriedade contra o poder fático da pretensão de querer tornar-se dono 
da coisa originalmente alheia, retida, descontada ou depositada, a despeito da 
existência de justa causa jurídica para tanto. 

25 GRAU, Eros Roberto. Correção Monetária: concordata e créditos fiscais. São Paulo:
RT, 1984, p. 44. 

26 JUNlOR, Miguel Reale. Reflexões sobre a apropriação indébita. ln: SILVEIRA,
Renato de Mello Jorge; RASSI, João Daniel (orgs.). Estudos em homenagem a Vicente Greco 
Filho. São Paulo: LiberArs, 2014, p. 458. 
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Entretanto, não se pode olvidar, mesmo para a conduta tipificada no inciso 

II do art. 2°, da Lei nº 8.137/1990, que sua materialidade tem por momento 

consumativo aquele da assunção da posse de recursos que já sejam de titularidade 

da União, sem que isso se possa confundir com o "furto" ou com o "peculato". 

E, como bem esclareceu Damásio E. de Jesus: "sujeito passivo é a pessoa 

que, não cumprida a relação obrigacional, sofre prejuízo."27 Tanto é assim que 

somente haverá apropriação indébita quando a detenção da coisa for de interesse 

de quem a cede ao terceiro no interesse de a rever. Em outras palavras: a detenção 

elegível como crime será aquela vigiada. Não o sendo, resta configurado o furto.28 

A apropriação indébita, como bem observa João Florêncio de Salles, é 

crime material, que admite tentativa, ainda que esta se confunda com o átimo da 

sua consumação. Daí a importância da objetiva determinação deste momento. 

Como conclui, corretamente: "a atribuição de natureza formal ao delito de 

apropriação indébita (explícita no direito italiano e implícita no direito brasileiro) 

acaba por levar à desproporcional punição, por crime consumado, de condutas 

que em nada atingiram o bem jurídico protegido pelo tipo penal, qual seja, a 

propriedade."29 E isso porque a externalidade da natureza material do delito 

desvela-se como crime contra a propriedade, ainda nas conclusões do referido 

autor, "no momento em que se impõe, na realidade concreta, um obstáculo ao 

exercício, pelo legítimo proprietário, de um dos poderes que são imanentes". 

27 JESUS, Damásio E. de. Direito Penal - Parte Especial. 11. ed. São Paulo: Saraiva: 
1988, Vol. II, p. 359. 

28 Ibidem, p. 361. 

29 A esse respeito, o fundamental estudo da tese de doutorado: GOMES JUNIOR, João 
Florêncio de Salles. O crime de apropriação indébita no direito penal brasileiro. São Paulo: USP, 
2013, tese de doutorado, p. 148-149; e Aduz: "De todo o exposto, pode-se concluir que o 
fundamental de se notar é que a posse e a detenção para os fins de caracterização da apropriação 
indébita devem ser, acima de tudo, entendidas como poder de faro sobre a coisa. Essa posição, 
ao mesmo tempo que de nenhuma forma viola o direito civil, contempla a necessidade do direito 
penal de, com base no processo de distinção entre os crimes de furto e apropriação indébita, 
poder delimitar cada uma dessas condutas, sob a ótica da necessidade de subtração ou não do 
bem em questão. Havendo um poder de fato sobre a coisa, não há, por óbvio, necessidade de 
subtração. Não havendo tal poder e sendo nece.ssária a subtração, está-se diante de furto. Dessa 
forma, pode-se até mesmo asseverar que, por vezes, a partir da própria ação praticada no caso 
concreto, poderá se verificar se havia posse ou não, para os fins que ora se propõe." 
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No caso do inciso II do art. 2°, da Lei nº 8.137/1990, esta conduta consiste 
em "deixar de recolher" valor de tributo "que deveria recolher aos cofres públicos". 
Supõe-se, assim, uma titularidade da União sobre os referidos valores. 

Não se pode admitir urna imputação delituosa sem verificar a presença de 
elementos caracterizadores da efetiva "apropriação indébita". E esta somente se 
consuma quando o possuidor (contribuinte), por alguma ação ou omissão, 
demonstra criar obstáculo concreto ao cumprimento da prestação das obrigações 
de "fazer" ("deixar de fazer"). 

Ora, quando o contribuinte declara tributo próprio, com confissão sobre a 
integralidade do débito, não se pode admitir que nisso exista alguma resistência à 
satisfação do direito do credor, porquanto a Administração Fiscal poderá cobrar e 
executar patrimonialmente o devedor, pelos meios processuais disponíveis. 

O mero inadimplemento não se pode converter em "apropriação indébita", 
como advertia Nelson Hungria, pois "a simples mora em restituir, ou a simples 

desídia no omitir não é apropriação. É preciso, antes de tudo, não confundir com 

apropriação indébita os casos em que apenas cabe recurso ao juízo civil".3º 

De fato, não pode, o Estado, primeiramente bater as portas do juízo penal 
quando seu único propósito com a alegação de apropriação indébita é o 
adimplemento de tributos. À semelhança do que condenava Hungria, quanto aos 
inúmeros casos de recurso ao instituto para satisfação de débitos contratuais. 

O anímus rem sibi habendi, por si só, não é suficiente para caracterizar o 
dolo. No caso tributário, é preciso determinar o intuito deliberado de não fazer, 
quanto aos deveres de obrigação de fazer impostos pelo inciso II do art. 2°, da Lei 
nº 8. l 37 /1990, a saber: em "deixar de recolher" valor de tributo "que deveria 

recolher aos cofres públicos". 

Numa interpretação conforme a Constituição, as condutas tipificadas no 
inciso II do art. 2°, da Lei nº 8.13711990, compreendidas no dever de "recolher" 
valor de tributo aos cofres públicos, como regra, devem ser apuradas segundo a 
análise de culpabilidade. Bem como da proteção contra o uso de prisão civil por 
dívida que o contribuinte declara, de forma espontânea e de boa fé, o que não se 
converte em apropriação indébita, dado que não há qualquer ocultação ou algum 

30 HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. RJ, Forense, 1955, v. Vll, p. 131. 

Avenida Angélica, 2.346, 11 º andar, cj 111, Higicnópolis, São Paulo, SP, CEP 01228-001 

Tel./Fax +55 11 3122-2100 - E-mail: htt@helenororrcs.com.br 

23 - 82 



HELENO TAVEIRA TORRES 

Professor Titular do Depanamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo . USP 

ADVOGADO 

agir voltado para resistir à entrega dos débitos confessados, por agir que implique 

negativa de "recolhimento" do tributo. 

Ora, no caso de débitos de ICMS que são lançados em declaração do 

contribuinte, como parte das suas obrigações acessórias adimplidas, no lançamento 

por homologação (art. 150 do CTN), o Estado tem em suas mãos todos os meios 

processuais para perseguir o adimplemento. E, salvo a prova de dolo da conduta 

de apropriação indébita, como "poder de fato" do sujeito passivo tributário 

dirigido para inibir os deveres de recolhimento do tributo, é defeso ao Estado arguir 

o inciso II do art. 2°, da Lei nº 8.137/1990.

A posse do tributo cujo fato gerador já ocorreu e, por força de lei, tem-se 

obrigação de transferência, porquanto retido ( descontado ou cobrado no lugar do 

sujeito ativo), recolhido de terceiro, este, efetivamente contribuinte do tributo, 

como se verifica nos casos de retenção na fonte (IRPF), do pedágio, cobrado pelas 

concessionárias e não recolhidos aos cofres públicos, afora outros, justificam o 

emprego do inciso II do art. 2°, da Lei nº 8.137/1990, ainda que efetuada a 

declaração, porque houve a entrega do dinheiro pelo contribuinte. Diferentemente, 

no caso de obrigações próprias, a declaração não é suficiente para tal propósito. 

A apropriação indébita tributária atenderá ao suporte fático relativo à posse 

ou detenção licita da coisa alheia móvel com intuito de enriquecimento sem 

causa,31 porquanto são valores de terceiros transferidos para o erário público. O 

dolo específico logra-se com a vantagem indevida do enriquecimento com tributo 

alheio. Ainda que a redação precária do inciso II do art. 2°, da Lei nº 8.13711990 

assim não o revele, como uma forma de tornar sua a coisa alheia, não se pode 

atribuir sentido diverso às suas notas qualificadoras do tipo. Daí exigir-se o dolo, 

como vontade livre e consciente de, deliberadamente, tomar para si tributo pago 

por terceiro e que deveria ser recolhido pelo sujeito ativo da apropriação indébita. 

Quanto ao destino da apropriação do bem jurídico protegido, i.e., do valor 

de tributo, o inciso II do art. 2°, da Lei nº 8.13 7 /1990 ocupou-se apenas de 

identificar o "deixar de recolher", logo, por retenção ou consumo do referido valor 

"descontado" ou "cobrado". Estas são as formas de apropriação indébita de tributo. 

31 NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal, 32• ed. SP, Saraiva, 2001, v. 2, p. 334. 
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2.2. Elementos objetivos do tipo previsto no inciso II do art. 2°, da Lei nº

8.137/1990. A apropriação indébita tributária como crime próprio 

Feitos esses esclarecimentos propedêuticos, cumpre-se proceder ao exame 

de cada um dos elementos de que se valeu o legislador, ao tipificar o crime geral 

de apropriação indébita tributária, previsto no art. 2°, II, da Lei n. 8.137/1990. 

Basicamente, os tipos penais podem ser decompostos em elementos 

objetivos, subjetivos e normativos. Aqui, interessam os dois primeiros, posto ser, 

a apropriação indébita, crime omissivo, material e próprio. 

Os elementos objetivos dizem respeito aos "elementos externos e inerentes 

à conduta", a descrever os fatos reputados reprováveis pelo Direito Penal.32 De 

outra banda, os elementos subjetivos, adotada aqui a teoria normativa da ação, 

centram-se no dolo e na culpa, transferidos à tipicidade penal. 

A apropriação indébita, crime especial contra a ordem tributária, de há 

muito se encontra positivada no ordenamento jurídico brasileiro, cujos elementos 

objetivos sempre se voltaram à tutela repressiva do não recolhimento de tributos 

cobrados ou descontados de terceiros. 

Como exemplo, veja-se o art. II da Lei nº 4.357/1964, a saber: 

"Art 11. Inclui-se entre os fatos constitutivos do crime de apropriação 

indébita, definido no art. I 68 do Código Penal, o não-recolhimento, dentro 

de 90 (noventa) dias do término dos prazos legais: 

a) das importâncias do Impôsto de Renda, seus adicionais e empréstimos

compulsórios, descontados pelas fontes pagadoras de rendimentos;

b) do valor do Jmpôsto de Consumo indevidamente creditado nos livros de

registro de matérias-primas (modêlos 21 e 21-A do Regulamento do

Impôsto de Consumo) e deduzido de recolhimentos quinzenais, referente a

notas fiscais que não correspondam a uma efetiva operação de compra e

venda ou que tenham sido emitidas em nome de firma ou sociedade

inexistente oufictícia;

32 DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes contra a ordem tributária. 5. ed. Belo Horizonte: 
Editora Fórum, 2010, p. 51. 
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c) do valor do lmpôsto do Sêlo recebido de terceiros pelos estabelecimentos

sujeitos ao regime de verba especial."

Afora a retenção de imposto de renda, pelas fontes pagadoras, veja-se que 

no caso do "Imposto de Consumo'', do qual se origina o ICMS, qualificava-se a 

apropriação indébita pela conduta dolosa de creditamento indevido ou uso de notas 

fiscais frias. Portanto, elementos adicionais da conduta que levavam ao resultado 

de enriquecimento sem causa com tributo que seria devido e declarado a menor. 

Com o art. 2°, II, da Lei n. 8.13 7 /1990, a tipicidade deixou de circunscrever

se a tributos específicos, excetuada a hipótese do art. 168-A do Código Penal 

(contribuições) e a manutenção em vigor do art. 11 da Lei nº 4.357/1964, para o 

Imposto de Renda. 

Na amplitude do tipo, seus elementos objetivos são genéricos e tutelam, 

precisamente, situações de aquisição ilícita (a apropriação), de valores 

"descontados" ou "cobrados", que deveriam ser recolhidos ao erário em prazo 

determinado. Na redação do inciso II do art. 2°, da Lei nº 8.13711990: 

"Art. 2 °. Constitui crime da mesma natureza:( ... ) 

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição 

social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de 

obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos;( ... ) 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa." (g.n.) 

Toda a questão posta encontra-se demarcada para saber como podem ser 

qualificadas as condutas de quem deixa de "recolher, no prazo legal, valor de 

tributo ou de contribuição social", mas, (i), desde que seja "descontado ou 

cobrado" (ii), na qualidade de sujeito passivo de obrigação (iii) e que deveria 

recolher aos cofres públicos (iv). 

Eis os elementos objetivos do tipo do art. 2°, rr, da Lei n. 8.137/1990, todos 

eles descritivos de condutas assemelhadas ao apropriar-se, isto é,fazer-se dono de 

coisa titularizada por outrem, mediante recurso à mutatio causae possessionis 

despida de validade jurídica. 

A apropriação indébita de tributos (Lei n. 8.137/1990, art. 2°, II) deve ser 

lida em conjunto com a apropriação indébita de contribuições previdenciárias (CP, 

art. 168-A). Isto em homenagem à coerência sistêrnica. Nos dois casos, há idêntica 

conduta infratora, a ser reprimida, a aquisição de titularidade sobre coisas móveis, 
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mediante exercício arbitrário do direito de posse, em situação de confiança, com 

prejuízos ao patrimônio do titular dessas coisas. 

Por certo, a infração somente restará configurada quando o agente que 

arrecadar ou cobrar tributos, por força de lei ou contrato (v.g., nos casos de 

concessionárias de serviços públicos, em relação às taxas e contribuições), não 

repassar os valores recebidos ao erário, no prazo para tanto estipulado (conduta 

exigida pela lei), sempre garantido o dever de apuração do dolo específico. 

Ainda que para alguns isso não esteja claro, é fundamental observar que não 

foi criminalizada no inciso II do art. 2°, da Lei nº 8.137/1990 a simples "omissão", 

corno ausência de conduta do sujeito passivo de obrigações tributárias, um "não 

fazer", representativo de inércia dolosa, diante do dever legal de recolher valor de 

tributo aos cofres públicos, no prazo legal. 

Os elementos dos tipos omissivos, a exemplo da apropriação indébita de 

tributos, restam claros na obra de Jescheck. São eles: (i) a conduta típica; (ii) a 

ausência de realização da ação determinada pelo legislador; e (iii) a capacidade de 

realizar esta ação.33 No caso do inciso II do art. 2°, da Lei nº 8.137/1990 tem-se a 

tipificação legal, a omissão definida pelo legislador e a exigência de capacidade de 

realizar a ação, que somente pode ser exigida daqueles que detém a capacidade de 

assumir para si tributo de terceiros, como aqueles que efetuam o pagamento por 

meio de retenção, qualquer outra técnica que o permita. 

A omissão entabulada no inciso II do art. 2°, da Lei nº 8.137 /1990, ou 

mesmo do art. 168-A do CP, reclama o dolo de não fazer para um proveito próprio, 

a partir das ações de "descontar" e "cobrar" tributo, na condição de sujeito passivo 

de obrigação tributária. Daí, impõe-se escrutinar as ações que permitem consumar 

a omissão para ter o resultado pretendido, pelo não recolhimento, no prazo legal, 

de valor de tributo que se deveria recolher. 

Diante dessas características, o tipo do art. 168-A do CP, bem como o tipo 

do art 2°, 11, da Lei n. 8.137/1990, têm por objeto material os "valores arrecadados 

ou cobrados". Logo, são espécies dos crimes materiais, com resultados concretos, 

os quais se perfazem com a apropriação, quando um dado particular age como 

33 JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal - Parte General. Tradução de
José Luís Manzanares Samaniego. Granada: Comares, 1993, p. 559-560. 
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dono dos valores que lhe foram entregues. E isto consuma-se imediatamente após 

decorrido o prazo para recolhimento destes valores ao erário. 

Ademais, está-se diante de tipos que caracterizam crimes de resultado. 

Inexistente uma efetiva lesão, em dada situação concreta, ao bem jurídico 

protegido pelos tipos penais em questão, haverá excesso punitivo intolerável. 

Com efeito, estes agentes deverão ter adentrado na posse de valores de 

terceiros, arrecadados ou cobrados, a título de tributos, em situação de confiança, 

conforme sistemáticas procedimentais devidamente previstas em lei. Neste caso, o 

ânimo de não recolher estes valores ao erário, em favor dos possuidores originais 

dos recursos, no prazo para tanto previsto, configurará o crime. 

Está-se, ademais, diante de crime próprio, em oposição aos crimes comuns, 

que podem ser praticados por quaisquer pessoas. 34 É que os agentes que podem

incorrer na pena do art. 2º, II, da Lei n. 8.137 /1990 possuem deveres bastante 

específicos a adimplir, os quais lhes inserem no cenário de abuso de confiança. 

São os "sujeitos passivos de obrigações tributárias", na sua maioria, os agentes de 

retenção, os responsáveis com deveres jurídicos de repassar os valores de tributos 

que, diante da sua especial posição jurídica, como fonte pagadora ou outro, tenha 

poderes para tanto. 

É bem verdade que a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

considerava a apropriação indébita previdenciária como crime omissivo próprio 

formal. Com isso, bastava a simples omissão no recolhimento da contribuição, para 

que o crime fosse aperfeiçoado, independentemente do resultado. 

Contudo, a realidade impôs a necessidade de revisão dessa posição, para 

afirmar a apropriação indébita previdenciária como crime omissivo próprio 

34 "Crime comum é o que pode ser praticado por qualquer pessoa (lesão corporal, 
estelionato, furto). Crime próprio ou especial é aquele que exige determinada qualidade ou 
condição pessoal do agente. Pode ser condição jurídica (acionista); profissional ou social 
(comerciante); natural (gestante, mãe); parentesco (descendente) etc. Crime de mão própria é 
aquele que só pode ser praticado pelo agente pessoalmente, não podendo utilizar-se de interposta 
pessoa (falso testemunho, adultério, prevaricação)." Cf. BITENCOURT, Cezar Roberto. Teoria 
Geral do Delito. Coimbra: Almedina, 2007. p. 70-71. 
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material, no que o resultado passou a ter importância capital, além das provas sobre 

as condutas dos agentes e a situação da pessoa jurídica. 35

Considerada a apropriação indébita como delito formal, bastaria o não 

pagamento do tributo, afastada qualquer prova do "desconto" do tributo (i), da 

efetiva "apropriação", entendida como enriquecimento ou vantagem indevida por 

parte do sujeito passivo (ii), dos motivos que levaram à impossibilidade de 

"recolhimento" do tributo (iii) ou mesmo do eventual dano ao erário (iv). E 

tampouco se exigia a prova da posse invertida, quanto à determinação do tipo. 

Bastava-se com a omissão, portanto, pelo não pagamento na data prevista. 

Ad absurdum, seria admitir a consumação do crime de apropriação mesmo 

quando o sujeito passivo da retenção na fonte não operasse o dever de recolhimento 

e, ainda assim, por se tratar de crime formal, devesse sujeitar-se à pena do delito. 

A partir do precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que tem 

origem no Agravo Regimental no Inquérito nº 2.537-2 - Goiás, Relator Ministro 

Marco Aurélio de Mello, de 10/03/2008, a qualificação do crime de apropriação 

indébita previdenciária mudou para delito omissivo material, um importante 

avanço na segurança jurídica dos contribuintes, pela garantia do direito de alegar 

a exigência de prova do dolo específico, não apenas do dolo genérico da omissão. 

Conforme o Ministro Relator, "a leitura do artigo 168-A do Código Penal 

revela que se tem como elemento da prática delituoso deixar de repassar 

contribuições previdenciárias, indispensável, portanto, a ocorrência de 

apropriação dos valores, com inversão da posse respectiva". Daí a necessidade da 

prova de apropriação dos valores, a ensejar o pressuposto da inversão da posse do 

respectivo titular, como condições para que se tenha apropriação indébita. 

A orientação jurisprudencial é irretocável. Basta pensar que dificuldades 

financeiras possam justificar a inexigibilidade de conduta diversa por parte dos 

contribuintes, como se vê frequentemente em tempos de crise. Como seria possível 

aferir este estado de necessidade, sem uma adequada apuração de provas? Cabe, 

então, ao Ministério Público prover diligência probatória suficiente para confirmar 

35 Passim, para importante exame da aplicação pericial na apuração da conduta dos 
sujeitos passivos: OLIVEIRA, Álan Teixeira de. A relação entre o tipo penal e a prova pericial 
contábil: evidências nos laudos contábeis da perícia criminal federal sobre o crime de 
apropriação indébita previdenciária. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2012. 226 p. 
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a omissão dolosa, ou mesmo o estado de inexigibilidade de conduta diversa do 

sujeito passivo tributário. E isso pode ser feito com a averiguação da situação 

patrimonial, que pode concluir sobre eventual dilapidação patrimonial, ocultação 

de bens, enriquecimento sem causa e outros; mas também pode identificar a 

existência de outros débitos não pagos, pedidos de falência ou recuperação, 

execuções patrimoniais, reclamações trabalhistas, queda de negocios, 

inadimplência de clientes e outros. O respeito ao princípio da culpabilidade como 

condição para a punibilidade exigirá sempre o dolo específico, como determina o 

art. 13 7 do Código Tributário Nacional. 

Apesar de a decisão acima, do Pleno da Suprema Corte, ao cuidar de 

contribuição previdenciária, no julgamento do Inquérito 3.141 -Minas Gerais, de 

25/04/2013, Relator Gilmar Mendes (e Inquérito 3102-MG, DJe 19.03.2013), 

firmou-se entendimento de que "a sistemática de imputação penal por crimes de 

sonegação contra a Previdência Social deve se sujeitar à mesma lógica aplicada 

àqueles contra a ordem tributária em sentido estrito." Com isso, desde então, o 

Supremo Tribunal Federal adota tratamento equivalente ao tipo do artigo 1 º da Lei 

8.137/90 e àquele previsto no art. 337-A do Código Penal. 

Por certo, no caso do lCMS próprio, como visto, os consumidores de 

mercadorias, ao pagar pelos bens adquiridos não confiam, aos vendedores, valores 

para ulterior pagamento de tributos, a partir de obrigação específica que os una 

para este propósito. Não entregam parcela certa, a ser repassada por estes 

vendedores ao erário sob a forma de pecúnia, em algo assemelhado como um 

pagamento por conta e ordem dos adquirentes. 

O pagamento do ICMS, inclusive, poderá não ensejar o dispêndio de 

recursos pelo vendedor, considerada a sistemática não cumulativa de créditos de 

ICMS. Nesta situação, o vendedor, contribuinte de ICMS próprio agirá, desde o 

início, como dono de todos os valores recebidos, em pecúnia, a título do preço 

praticado na compra e venda. 

Não há que se falar em alteração injusta da causae possessionis e a ausência 

de recolhimento ao Erário nenhum prejuízo trará ao patrimônio dos adquirentes de 

mercadorias, que, não sendo contribuintes de direito do ICMS, sequer poderiam 

ser responsabilizados pela omissão dos vendedores, aqui destacada. Também, não 

poderão exigir que lhes seja devolvida a parcela do preço para ulterior pagamento 

em nome do vendedor. 
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3. ELEMENTO SUBJETWO DO TIPO PREVISTO NO INCISO II DO
ART. 2º, DA LEI Nº 8.137/1990. DOLO E DEVIDO PROCESSO
LEGAL COMO GARANTIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Examinados os elementos objetivos do tipo do art. 2°, II, da Lei n.
8.13 7 /1990, a contemplar as condutas que devem ser realizadas, no plano da 
realidade, a fim de que reste configurada a infração nele consignada, importa 
investigar, igualmente, seus elementos subjetivos. É que estes últimos também 
integram a legalidade penal, na perspectiva sobre a culpabilidade, aqui adotada. 

Todos os crimes contra a ordem tributária, previstos na Lei n. 8.137/1990, 
são dolosos.36 A tipicidade das condutas, neles consignadas fica a depender, 
portanto, da prova do dolo do acusado. E o art. 18, I, do CP é claro ao reputá-lo 
configurado "quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo." 

No caso do art. 2°, II, da Lei n. 8.13 7 /1990, o dolo evidencia-se 
contemporâneo à apropriação. Repousa na indevida mutatio causae possessionis, 

isto é, no abuso de posse de "valores arrecadados ou cobrados", a título de tributo, 
com prejuízo aos possuidores originais destes valores, que não os viram recolhidos 
ao erário, segundo as necessárias provas da culpabilidade. 

O primeiro passo, neste sentido, diz respeito ao próprio cumprimento de 
obrigações tributárias acessórias, como é o caso da apresentação de declarações, 
com vistas a definir a titularidade dos valores de tributo ao Fisco, mediante 
confissão, portanto, de boa fé e de modo espontâneo. 

No caso de tributo próprio, como será possível falar-se de apropriação 
indébita, como crime omissivo próprio material, se o contribuinte declara e 
confessa que os tributos são devidos ao erário? Logo, na ausência de intenção 
dolosa de assumir como sua coisa alheia, de se ver, descabe a pretensão punitiva. 

O simples fato de um contribuinte ser inadimplente de tributo, descontado 
ou cobrado de terceiros (por dever legal), quando declarado e não pago, não pode 
constituir per se, de fonna automática e objetiva, em "crime tributário". Não se 
aperfeiçoa o tipo com o suporte fático da conduta, portanto, na ausência de outros 
elementos subjetivos, suficientes para caracterizar o "dolo". 

36 No mesmo sentido: DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes contra a ordem tributária.

5. ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, p. 43.
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Faz-se adicionalmente necessária a prova de sua vontade para obter 

vantagem financeira indevida, com exercício de posse abusivo sobre valores de 

outrem que lhe haviam sido confiados, por determinação legal, para ulterior 

recolhimento ao erário. Esta parcela subjetiva é parte indissociável da tipicidade 

do art. 2°, II, da Lei n. 8.13711990 que, como visto, condensa crime de resultado, 

à medida que acarreta lesão aos cofres públicos. 

Sobre o "delito de apropiación indebida de tributos", acerca do dolo, bem 

se manifestou Ingrid Meischenguiser, verbis: 

"El elemento subjetivo está dado por el dolo. Deberá observarse la 

conducta dei agente la intención de no depositar la suma de los tributos 

correspondientes, pese a tener la posibilidad de hacerlo. (..) 

No basta tener por acreditada lafalta de depósito de las sumas retenidas, 

es menester discernir acabadamente el aspecto subjetivo. (. . .) 

En esta defraudación de rentistas y perceptores, el dolo consiste en la 

voluntad deliberada de no /levar a cabo el ingreso en término, no obstante 

la conciencia de que existe el deber concreto de hacerlo. 

El desconocimiento de que se es agente de retención o de percepción 

implica un error de tipo."37 

Deveras, o art. 2°, II, da Lei n. 8.137/1990 constitui um cr;me de resultado, 

e não um crime de mera conduta, de mera omissão, na medida que enseja efetiva 

lesão ao bem jurídico protegido pelo Direito Penal Tributário, a saber, a 

regularidade da arrecadação fiscal. Diante disso, não há que se falar, no caso, em 

simples imputação objetiva de resultados. 

Lastreado na obra de Cândido Ferreiro Conde-Pumpido, João Florêncio de 

Sa11es Gomes Junior afirma que, na apropriação indébita, há uma conjugação de 

um estado de ânimo, a intenção de fazer própria a coisa que é de outrem, com um 

37 MEISCHENGUISER, Jngrid. EI delito de aprop1ac1on indebida de tributos. ln: 
ALTAMlRANO, Alejandro C.; RUBINSKA, Ramiro M. (coord.). Derecho penal tributario -
Tomo 1. I ª ed. Buenos Aires: Marcial Pons de Argentina, 2008. p. 571-572. 
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comportamento material que exteriorize tal intenção.38 Logo, não basta à 

configuração da apropriação indébita o elemento puramente psíquico, isto é 

animus do agente de dono, mas também o ato externo de senhoria.39 E conclui: 

"Não se pode confundir a alta frequência com a que há a imediata produção do 

resultado típico com a afirmação da natureza formal do delito."4º 

Referida metodologia penal da imputação objetiva, passe o truísmo, pelo 

déficit de garantias constitucionais, deve ser manejada com inequívoca cautela, no 

limite da tutela penal de condutas geradoras de riscos, nem sempre dotados de 

lesividade concreta ou calculável. Não é o caso em análise. 

Sobre o tema, a lição sempre segura de Wolfgang Frisch, verbis: 

"De acuerdo con la actual teoría de la imputación, tres son las condiciones 

necesarias para la imputación objetiva del resultado: 

- En primer lugar, se requiere que el autor haya producido en términos
causales a través de su comportamiento el resultado, en tanto que dicho

comportamiento constituye una condición necesaria para la producción del

resultado.

- Asimismo, es necesario que el autor haya creado a través de su
comportamiento un riesgo desaprobado.

- Finalmente, en tercer lugar, debe haberse realizado en el resultado

precisamente el riesgo creado por el autor."41

38 JUNIOR, João Florêncio de Salles Gomes. O crime de Apropriação Jndébita no Direito 
Penal Brasileiro. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo. São Paulo, 2013, p. 69-70. 

39 Ibidem, p. 92-93.

40 Ibidem, p. 115.

41 FRISCH, Wolfgang. La imputación objetiva dei resultado-desarrollo, fundamentos y 
cuestiones abiertas. Barcelona: Atelier, 2015. p. 52. 
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A necessidade de caracterização do dolo dos agentes de retenção ou dos 

agentes arrecadadores de tributos devidos por terceiros, e tanto mais a transição, 

por analogia, para a cobrança de tributos próprios, não se compatibiliza com 

automatismos no exercício do ius puniendi fazendário, contrário à garantia da 

culpabilidade e do devido processo legal. 

Em qualquer expressão de apropriação indébita, está-se a tratar de dolo 

específico, como corretamente apontou Miguel Reale Junior. Em suas palavras: 

"Acrescenta-se a esta vontade uma particular intenção, o dolo específico, 

pois a apropriação deve ser feita com vistas a auferir um injusto proveito, 

em contraste com o objetivo próprio da posse, que deveria ocorrer alieno 

domine, ou seja, em proveito alheio."42 

A garantia da culpabilidade, no âmbito do Direito Penal Tributário deve ser 

entendida como expressão de todo o garantismo constitucional, correspondendo à 

medida de estabilidade e de correção funcional da interação entre a potestade 

sancionadora do Estado e liberdades fundamentais, constitucionalmente garantidas 

aos sujeitos passivos da tributação. 

Na precisa conclusão alcançada por Rodrigo Numeriano Dubourcq Dantas: 

"Ao rejeitar o automatismo na aplicação de sanções fiscais, a garantia da 

culpabilidade concorre para a realização do devido processo legal, com 

contraditório e ampla defesa, o que é necessário à preservação da 

presunção de inocência e da individualização do ius puniendi do Estado; 

atua, assim, como medida de proporcionalidade. Por meio dela, exige-se a 

análise do agir dos sujeitos passivos da tributação por inteiro, o que 

robustece a necessidade de motivação dos atos fazendários sancionadores 

e facilita, inclusive, a correção de excessos na via judicial. "43

Deveras, para que se possa aferir, com segurança, dita reprovabilidade da 

conduta dos sujeitos passivos da tributação, cumprirá ao Estado analisar o agir 

destes por inteiro. Deverá perquirir, por exemplo, se ele cumpriu integralmente os 

42 REALE JUNIOR, Miguel. Reflexões sobre a apropriação indébita. ln: SILVEIRA, 
Renato de Mello Jorge; RASSI, João Daniel (orgs.). Estudos em homenagem a Vicente Greco 
Filho. São Paulo: LiberArs, 2014, p. 459. 

43 DANTAS, Rodrigo Numeriano Dubourcq. Direito Tributário Sancionador -
Culpabilidade e Segurança Jurídica. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 26. 
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deveres tributários que, por lei, eram-lhe impostos, bem como se amparou - ou 

entendia razoavelmente amparar - a conduta que adotada no mundo da vida em 

normas jurídicas postas. 

Na orientação firmada pelo STJ, no julgamento do HC 399.109-SC, restou 

consagrado verdadeiro automatismo punitivo na seara penal tributária. Bastará, ao 

exercício do ius puniendi estatal, a ausência de recolhimento ao erário do ICMS 

arrecadado ou cobrado de terceiros, sem qualquer consideração adicional sobre o 

dolo da apropriação. O mero inadimplemento de tributo, outrora tutelado sob a 

égide da Súmula 430 desta Corte, converteu-se automaticamente em crime. 

A manter-se este precedente, estar-se-á diante de inconteste violação 

expressa à garantia do princípio de culpabilidade, cuja carga axiológica exige 

permanente observância ao princípio da pessoalidade na aplicação de penas. O 

expediente de apelo à aplicação de penas objetivas deve ser acompanhado de 

cautelas severas, sempre no limite dos delitos de risco. Não se pode admitir 

semelhante ruptura das garantias constitucionais, como são as previstas no art. 5°, 

XL V, XL VI e LIV, da Constituição de 1988, quando a satisfação do crédito 

tributário pode operar-se por meios processuais legítimos. Confere-se, com a 

medida em tela, verdadeira aplicação de sanção penal por analogia, dado que não 

se autoriza a aplicação do art. 2°, II, da Lei n. 8.137/1990 às hipóteses de tributos 

próprios, quando declarados e não pagos. Um privilégio para a Fazenda Pública 

desmedido, ao autorizar Estados a exigirem tributos por meio de ameaça penal. 

3.1. Responsabilidade Pessoal por Atos Ilícitos e o art. 137 do CTN 

A responsabilidade pelos débitos e pelas infrações tributárias deve recair, 

exclusivamente, sobre as pessoas que cometeram os ilícitos e que tiveram 

vantagens financeiras decorrentes da fraude e simulação cometidas. Por isso, o art. 

137, inciso II, do CTN, prescreve a pessoalidade da sanção, a saber: 

"Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente: 

I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, 

salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, 

função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida 

por quem de direito; 
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II - quanto às infrações em cuja definição o dolo especifico do agente seja 

elementar; 

III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo 

especifico: 

a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem

respondem;

b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes,

preponentes ou empregadores;

e) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito

privado, contra estas."

O dispositivo legal acima prevê a responsabilidade pessoal para infrações 

que tenham como elemento o dolo específico do agente. 

O dolo específico refere-se à intenção de obter determinado resultado 

ilícito44
, o que é elemento indispensável à configuração da fraude fiscal. 

Ao examinar o art. 137 do C1N, como o fez muito bem Ives Gandra 

Martins, conclui-se que o caput do art. 137 trata de crimes ou contravenções nas 

quais é imputada responsabilidade pessoal ao agente. ln verbis: 

"O primeiro ponto do art. 137 a ser analisado é aquele que cuida da 

responsabilidade pessoal do agente em casos definidos em lei como crime 

44 "As hipóteses tratadas levam em conta a intenção do agente, estabelecendo exceções 
ao artigo anterior, com o fito de evitar aplicações excessivas do princípio geral da 
responsabilidade objetiva. O inciso I trata de infração administrativa que de tão grave também 
é enquadrada como infração penal e sendo assim a responsabilidade pelo ilícito também é 
pessoal. O exercício regular está relacionado com o elemento subjetivo e com a consciência de 
antijurídicidade do ato. O inciso li cuida também de infrações administrativas cuja definição 
tenha por elementar a vontade livre e consciente de atingir determinado resultado. E por fim, o 
inciso Ili cuida do exercício de atividade em proveito próprio do agente, que dão causa a 
infrações fiscais, pelas quais, de outro modo, responderiam as vítimas da conduta (responsáveis) 
e não seus autores intelectuais. Pretende-se assim afastar o princípio geral do art. 136 do CTN." 
MA TTOS, Eloá Alves Ferreira de; MATTOS, Fernando Cesar Baptista de. ln: GOMES, Marcus 
Lívio; ANTONELLI, Leonardo Pierro (coord.). Curso de direito tributário brasileiro. V. 1. São 
Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 415. 
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ou contravenções. Nestes, a culpa pode ser admitida como elemento 

constitutivo. (..) 

Em relação aos itens II e III, hipóteses de responsabilidade pessoal e 

excludente, cuida o legislador de infração tributária sem reflexos pena;s ou 

de reflexos penais conceituados separadamente - o mais das vezes fora do 

campo do direito tributário (falsificação de GUIAS, por exemplo, por 

funcionário da repartição fiscal).".45

Deveras, a responsabilidade pessoa/46 do infrator é intransferível. Exclui 

qualquer outra hipótese de responsabilidade tributária, inclusive a dos sucessores. 

Ou como bem apontou Bernardo Ribeiro de Moraes: 

"Outro caso de responsabilidade por infrações da legislação tributária ser 

pessoal do agente é quanto as infrações em cuja definição o dolo específico 

do agente seja elementar (CTN, art. 137, II), isto é, seja integrada na própria 

infração. É o caso, v.g., de infração com intuito de fraude (dolo específico). 

A pena se aplica, então, somente ao agente, à sua pessoa, não se estendendo 

a terceiros que porventura possam ser responsáveis pelo crédito tributário. 

A responsabilidade será pessoal do agente, uma vez que estamos diante de 

infração cometida em razão de uma intenção deliberada. "47 

Sobre os modelos dogmáticos de atribuição de responsabilidade às pessoas 

jurídicas, diz Jesus-Maria Silva Sánchez48
:

"Como es sabido, existen, básicamente, dos modelos dogmáticos para 

fundamentar la atribución de responsabilidad penal a las personas 

45 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Da sanção tributária. 2". ed., Saraiva, 1998, p. 81. 

46 "Uma interpretação na qual se leve em conta apenas o elemento literal não nos pode
oferecer resposta a essa questão. O ser pessoalmente responsável pode significar tanto que o 
agente é o único responsável, como pode significar que ele é responsável sem prejuízo da 

responsabilidade da pessoa jurídica no âmbito da qual ocorrem as infrações de que se cuida. A 
nosso ver, porém, nos casos indicados no art. 137 do CTN a responsabilidade pessoal do agente 

exclui a responsabilidade de outras pessoas." MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. 
Comentários ao código tributário nacional. V. 2. São Paulo: Atlas, 2004, p. 641. 

47 MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de direito tributário. 3ª. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, l 997, p. 624. 

48 SILVA SANCHEZ, Jesus-Maria. Criminalidad de empresa y Complace. Barcelona: 
Atelier, 2013, p. 21. 
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Jurídicas: un modelo de responsabilidad por atribución y otro modelo de 

responsabilidad por un echo propio. Una regulación legal se adscribe a 

uno u obro modelo em función de que la atribución de responsabilidad a 

la personaJurídica se produzca por una mera transferencia (adicional) a 

esta responsabiLidad originada por el hecho cometido por alguna persona 

fisica situada em la cúspide - o, em su caso, em niveles inferiores - de su 

entramado organizativo (zurechnungsmodell) bien por la atribución de 

una responsabilidad propia a la persona Jurídica como tal (modelo de la 

originare verbandshaftung)." 

Adotamos, no Brasil, o modelo de responsabilidade da pessoa jurídica pelo 

fato próprio. O dolo, que é pressuposto para a fraude, impõe a sanção pessoal dos 

responsáveis pela ação ou omissão. 

Em casos como o presente, de suposto crime ou infração que decorre direta 

e exclusivamente de dolo específico, o art. 137 do CTN é contundente: o exame 

do dolo e da culpabilidade queda-se inafastável.49

No Direito Penal Tributário, como regra, presumir-se-ão, insista-se, a 

inocência e a boa-fé dos sujeitos passivos da tributação. A culpabilidade e a má

fé, noutro giro, e sempre à guisa de exceção, demandam provas robustas, cujo ônus 

será imputado à Administração Fazendária. 

3.2. Garantia de presunção de inocência para contribuintes 

inadimplentes de débitos próprios declarados que não tem acesso à 

defesa por processo administrativo. O dever de não discriminação 

O uso desmedido de tipos omissivos, nos quais não se faz necessária a 

comprovação de fraude tributária, a exemplo do art. 2°, II, da Lei n. 8.13 7 /1990, 

como mecanismo de simplificação das atividades de fiscalização50
, não pode 

49 SUANNES, Adauto. Presunção de culpa. ln: BADARÓ, Gustavo Henrique
(Org.). Teoria geral do direito penal. São Paulo: RT, 2015, Vol. I, p. 621; MOREIRA, Eduardo 
e FRÓES, Rodrigo D.R. DE M. Princípios Penais Constitucionais. BADARÓ, Gustavo Henrique 
(Org.). Teoria geral do direito penal. São Paulo: RT, 2015, Vol. 1, p. 632. 

50 Sobre a utilização problemática de tipos omissivos no Direito Penal Tributário:
ADRIASOLA, Gabriel. La Omisión como tipo penal em el derecho penal tributaria. ln: 
ALT AMIRANO C. Alejandro; RUBINSKA, Ramiro M. (Coords.). Derecho penal tributario. 
Madrid: Marcial Pons, 2008, T. I, p. 185 e ss. 
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recair, por interesses de simplificação, em indevidas flexibilizações à garantia 

constitucional da culpabilidade e do devido processo legal de apuração do dolo, 

elemento subjetivo indissociável da tipicidade dos crimes tributários. 

Na linha do precedente do STJ, no julgamento do HC 399. l 09-SC, se 

autorizada a presunção de má fé ou de dolo pela simples declaração tributária sem 

o correspondente pagamento do débito do prazo legal, a vida negocial e os seus

reflexos tributários restarão transformados em ciclo de produção de ilícitos, com

inimaginável insegurança para as relações jurídicas firmadas.

No modelo de Estado Democrático de Direito, toda a extensão da seara 

repressiva deve privilegiar a liberdade, em detrimento do punitivismo formalista e 

objetivista, que só tem cabimento para delitos de risco, aos quais se deve recorrer 

apenas em ultima ratio. Converter todas as declarações de obrigações tributárias 

de débitos próprios, quando não for acompanhado do devido pagamento, em delito 

formal, consumado pela mera omissão, fatalmente, servirá para converter o Direito 

Sancionador Tributário num típico caso de "direito penal do inimigo". 

Deveras, a pena criminal constitui posterius à incidência da norma (lei em 

sentido formal e material) que reputa determinada conduta humana como ilícito 

penalmente tutelado. Sua incidência, porém, dependerá da prova da conduta 

punível, e quando presente o dolo específico, na hipótese aqui examinada.51

Empregada no âmbito do Direito Penal Tributário, a garantia de presunção 

de inocência define que a imputação de ilícitos e respectivas penas sejam 

acompanhadas do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, bem 

assim que, em caso de dúvidas, prevaleçam as liberdades constitucionalmente 

asseguradas aos sujeitos passivos da tributação.52 

A presunção de inocência consiste, precisamente, na limitação primeira que 

protege os pacientes, no Habeas Corpus em exame, contra a imputação automática 

pela prática dos ilícitos de que foram acusados pelo Parque! do Estado de Santa 

Catarina. Dela decorre, na seara punitiva, a segurança jurídica de todo o garantismo 

constitucional que o Estado Democrático de Direito brasileiro deve assegurar aos 

51 Cf. LOZANO, Bianca. La extincion de las sanciones administrativas y tributarias., 

Madrid: Marcial Pons, 1990, p. 74-75. 

52 DANTAS, Rodrigo Numeriano Dubourcq. Direito Tributário Sancionador -
Culpabilidade e Segurança Jurídica. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 357-358. 
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particulares, em afirmação das liberdades individuais contra a ingerência excessiva 

por parte dos agentes públicos. 

Isto para que, de um lado, sejam imediatamente contidos os arroubos 

punitivistas do Estado Fiscal, por meros fins arrecadatórios, fosse possível o 

exercício automático do ius puniendi titularizado pela Administração Fazendária; 

e, de outro, para que seja corretamente dimensionada, nos termos do ordenamento 

jurídico, a responsabilidade de dado infrator, a partir do exame individualizado de 

seu merecimento concreto de sanção.53

Quem alega a existência de ato ilícito tem o dever de produzir, por primeiro, 

a prova concreta de todos os elementos - objetivos e subjetivos - inerentes à 

tipicidade. Tudo a demonstrar, de modo inequívoco, que o acusado cometeu 

determinado ilícito, apesar de situado diante de circunstâncias que lhe permitiriam 

se conduzir em conformidade com o Direito. 54

Por isso, a lição de Antonio Magalhães Gomes Filho destaca ilegalidade da 

condenação baseada em mera presunção, sem observância da culpabilidade: 

"O segundo limite, que guarda intima conexão com a expressão literal do 

principio - presunção - é a exigência de que nenhuma condenação seja 

proferida sem prova da culpabilidade. Disso decorre não só que cabe à

acusação demonstrar os fatos alegados contra o réu, mas também que tal 

prova precisa ser segura e induvidosa, pelo que tanto a ausência de provas 

como a dúvida gerada no espírito do juiz pelas provas produzidas no 

processo devem levar à absolvição (in dubio pro reo),· pela mesma razão, 

também não cabe ao acusado fornecer provas contra si (nemo tenetur se 

accusare), pois tal encargo é exclusivo da acusação."55

53 COUSO SALAS, Jaime. Fundamentos dei derecho penal de culpabilidad. Historia, 
teoría y metodologia. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006, p. 535-536. 

54 SCHREIBER, Simone. Presunção da inocência (princípio da-). ln.: TORRES, Ricardo
Lobo (Org.) et ai. Dicionório de princípios jurídicos. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus Jurídico, 
2011. p. 1009. 

55 GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Presunção de inocência e prisão processual na
lei 12.403, de 2011. ln.: SCAFF, Luma Cavaleiro de Macedo. Doação de direito público e 
financeiro. São Paulo: Faculdade de direito da USP, 2015, p 439, grifos nossos e do autor. 
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Inválida a imposição de penas com base apenas em indícios e presunções, 

prevalece a inocência do acusado e a presunção de sua boa-fé, até que haja prova 
concreta do contrário, beyond reasenable doubt56

, como já decidido pelo Supremo 
Tribunal Federal.57 

A presunção de inocência reclama a apuração da culpabilidade, o que deve 
ser feito com direito à defesa, por todos os meios de prova disponíveis à defesa, 
inclusive os de natureza contábil.58

É que, diante deste cenário, duas situações podem restar configuradas: mero 

inadimplemento, a ser administrativamente perquirido e sancionado, nos termos da 
Súmula n. 430 do STJ, ou crime, a ser judicialmente processado e punido. 

No plano de aplicação das normas sancionadoras, merece relevo o aludido 
princípio do in dubio pro reo, o qual recebeu guarida expressa do próprio Código 
Tributário Nacional, como assentado em seu art. 112, de redação consentânea com 

56 "PENAL. PROCESSUAL PENAL. PREFEITO. DESMEMBRAMENTO DO 
PROCESSO. LICITAÇÃO. INEXIG/8/LJDADE. CRIME DO ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. 
DOLO. AUSÊNCIA DE PROVA ACIMA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PRESUNÇÃO DE 
INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. (...). 3. Inexistente indicativo de conluio, ilegalidade manifesta ou 
desvio defina/idade claramente perceptível, os atos de gestão praticados pelo Prefeito de acordo 
com as orientações técnicas dos órgãos especializados do Município, sobretudo em temáticas 
que envolvem juízo de legalidade - tais como ocorrem nas plurissignificativas regras de dispensa 
e inexigibilidade de licitação -, se qualificam com o predicado de boajé presumida. (. .. ). 4. A 
presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova 
como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a formulação mais precisa 
é o standard anglo-saxônico no sentido de que a responsabilidade criminal deve ser provada 
acima de qualquer dúvida razoável {proof beyond a reasonable doubt) e que foi consagrado no 
art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. 5. Ação penal julgada 
improcedente." STF, AP 580, Relatora: Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma,j. 13.12.2016, 
DJe-139 23.06.2017. 

57 Eis o alerta feito por Fernando Gama de Miranda Netto: "É de ser aplicado o princípio 
da presunção de inocência em todo Direito Público Sancionador, mesmo nas causas não penais. 
A sua incidência é plena, não comportando redução de eficácia. Assim, afigura-se inconstitucional 
o estabelecimento de sanções com base em indícios." Cf. NETTO, Fernando Gama de Miranda
Netto. Ônus da prova no direito processual público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 285.

58 OLIVEIRA, Álan Teixeira de. A relação entre o tipo penal e a prova pericial contábil: 
evidências nos laudos contábeis da perícia criminal federal sobre o crime de apropriação indébita 
previdenciária. SP: Universidade de São Paulo, 2012. 226 p. 
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os arts. 386 e 414 do Código de Processo Pena159
, a aferir a garantia do art. 5º, 

L VII, da CF, verbis: 

"Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, 

interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida 

quanto: 

I - à capitulação legal do fato; 

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou 

extensão dos seus efeitos; 

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação." 

No particular sob consideração, por força dos princípios de hierarquia do 

ordenamento jurídico e da segurança jurídica, impõe-se a eficácia, no subsistema 

repressivo do Direito Tributário Sancionador, também do art. 112 do CTN, na 

condição de lei complementar autoaplicável, exigida na forma do art. 146, III, da 

CF, como apta à estruturação de toda a seara estatal punitiva orientada à tutela de 

ilicitudes associadas à tributação. 

E ao referido dispositivo do CTN conjugam-se normas propriamente penais 

que igualmente consagram a garantia do in dubio pro reo, a restringir o exerci cio 

do poder punitivo do Estado, diante de dúvidas envolvendo o regime jurídico apto 

à configuração da ilicitude, a natureza ou as circunstâncias em que situada dada 

conduta humana, a extensão da lesividade de seus efeitos, o agente responsável por 

sua prática, a penalidade aplicável contra este ou sua graduação. 

59 CPP, "Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, 
desde que reconheça: l - estar provada a inexistência do fato; IT - não haver prova da existência 
do fato; III - não constituir o fato infração penal; TV - estar provado que o réu não concorreu para 
a infração penal; V -não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; VI -existirem 
circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1 2 do 
art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; VII -
não existir prova suficiente para a condenação." 

CPP, "Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de 
indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o 
acusado." 
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Da conjugação entre o art. 5°, L VII, o art. 112 do CTN e os arts. 156, 386 e 

414 do CPP, anteriormente transcritos, resta claro que, havendo dúvidas, impõe

se, para fins de aplicação das normas sancionadoras, que estas sejam interpretadas 

de modo mais favorável ao acusado, quanto à capitulação do fato, às circunstancias 

materiais, à natureza da penalidade e sua graduação. 

Ainda que se pudesse falar, no caso em tela, na configuração do crime 

previsto no art. 2°, II, da Lei n. 8. l 37 /1990 - o que, como visto, é impossível, 

porquanto o tipo não alcança débitos de ICMS próprio - tem-se que os pacientes 

agiram com transparência em todas suas relações com a Fazenda do Estado de 

Santa Catarina. Venderam suas mercadorias, emitiram notas fiscais e as 

escrituraram. Caberia, portanto, investigar a razão pela qual deixaram de pagar o 

ICMS nos montantes reputados devidos pelo Fisco, isto é, a prova do dolo. 

Na aplicação do Direito Sancionador Tributário, com efeito, a comprovação 

de cada um dos três momentos que compõem a metodologia de exercício 

juridicamente seguro do ius puniendi estatal - tipicidade, antijuridicidade e 

culpabilidade - fica a depender de atos motivados do Fisco, a partir de todo o 

ordenamento jurídico vigente e das garantias nele consagradas.60 Imprescindível, 

assim, a conclusão do processo administrativo previamente a qualquer denúncia 

penal, para o correto acertamento das relações jurídicas. 

Daí a importância da interpretação conforme a Constituição do art. 2°, II, da 

Lei n. 8.137/1990, para estabelecer parâmetros uniformes de tratamento entre o 

contribuinte com débitos próprios ou de terceiros, declarados ou não declarados 

previamente, que tem acesso ao processo administrativo fiscal antes da 

representação para fins penais, e aquele que declara débitos próprios e, por não 

efetuar o pagamento, vê-se levado à representação para fins penais sem direito de 

defesa e, após a decisão do STJ, no HC 399.109-SC, com sua qualificação de crime 

formal que se consuma com o mero inadimplemento. 

193. 

60 VILLEGAS, Hector. Direito penal tributário. São Paulo: Resenha tributária, 1974, p.
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Deveras, numa interpretação conforme a Constituição da norma do ilícito 

previsto no art. 2º, II, da Lei n. 8.13711990, resolve-se essa discriminação com a 

extensão da Jurisprudência do STF que considera a apropriação indébita 

previdenciária como crime omissivo material e próprio, que autoriza o direito de 

defesa sobre os diversos aspectos objetivos e subjetivos acima destacados. 

No caso de contribuinte que declara e não paga o tributo próprio, vê-se 

cerceado do direito de acesso ao devido processo administrativo, ao tempo que a 

Fazenda Pública encaminha o débito do contribuinte para a inscrição do débito na 

dívida ativa (i) e, ao mesmo tempo, faz a representação para fins penais (ii). Desse 

modo, afasta a presunção de inocência e bloqueia a aplicação de qualquer garantia 

constitucional. 

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal (ADI nº 1571-1/DF, Rei. 

Min. Gilmar Mendes, DJ de 19-12-2003) decidiu pela constitucionalidade do art. 

83 da Lei nº 9 .430/96, que vedou a representação fiscal para fins penais relativa 

aos crimes contra a ordem tributária antes do término do processo administrativo 

tributário, ao estabelecer que esta somente "será encaminhada ao Ministério 

Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a 

exigência fiscal do crédito tributário correspondente." 

De outra banda, para o contribuinte que não declara e não efetua qualquer 

pagamento do tributo devido, próprio ou de terceiro, ou seja, inclusive na hipótese 

do art. 2º, II, da Lei n. 8.137 /1990, ao ser colhido pela Fiscalização, ao final do 

procedimento fiscal, será efetuada a notificação do auto de infração e imposição 

de multa- AIIM, com prazo para pagamento ou apresentação de defesa. Com isso, 

será dada oportunidade para sua integral defesa, com todos os meios de prova e 

recursos garantidos. 

Qual motivo justifica semelhante quebra de isonomia (art. 150, li da CF)? 

Entre ambos contribuintes, portanto, abre-se um vácuo de garantias 

constitucionais. Se a finalidade do art. 83 da Lei nº 9.430/96 é exatamente aquela 

de permitir o acesso ao direito de defesa do contribuinte, então no caso de quem 

não paga, mas declara tributo próprio, tolhe-se todo o direito de defesa. 

E aprofunda-se, tanto mais, a injustiça do agir fiscal quando se pretende 

configurar o art. 2°, rr, da Lei n. 8.137/1990 como sendo crime formal, suficiente 

a omissão para sua consumação, como estatuído pelo STJ, no julgamento do HC 

399.109-SC, em descompasso com a Jurisprudência do Supremo. 
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Confirma-se, assim, o dever de garantia de proteção da presunção de 
inocência, do princípio da culpabilidade e do devido processo legal, para que se 
permita ao contribuinte que declarou seus débitos próprios, especialmente quando 
sequer teve acesso ao processo administrativo fiscal, o seu justo direito de defesa. 

A aplicação de normas sancionadoras tributárias deve preservar, ao 
máximo, as liberdades individuais. Na lição sempre segura de Bettiol, citada por 
Fernando da Costa Tourinho Filho, o princípio do in favor rei é base de toda a 
legislação penal do Estado. Traduzindo livremente as palavras do mencionado 
autor italiano, asseverou o penalista: "No conflito entre o jus puniendi do Estado, 
por um lado, e o jus libertatis do acusado, por outro, a balança deve inclinar-se a 
favor deste último se se quiser assistir ao triunfo da liberdade."61 

Por certo, a referida norma do art. 2°, II, da Lei n. 8.137/1990 não autoriza 
a aplicação imediata de sanções fiscais, pela simples suposição do Fisco de que os 
pacientes teriam se apropriado de ICMS pago por seus consumidores. Caberia o 
exame apurado da tipificação, quanto à posição dos pacientes em relação à 
condição de sujeitos passivos do ICMS; quanto à conduta de "descontar" ou de 
"cobrar" o valor do tributo; e quanto à necessária apuração do dolo específico. É 
preciso, de uma vez por todas, afastar o mito de que todas as sanções penais 
tributárias possam ser passíveis de sanções objetivas, fruto de uma leitura rasa do 
art. 136 do CTN, sem atentar para o quanto dispõe o art. 137 seguinte, que exige a 
determinação do dolo específico nos crimes tributários. 

3.3. A proibição de pena de prisão civil por dívidas e aplicação da 

Súmula Vinculante 25 do STF - proporcionalidade repressiva 

Para realizar a garantia de proporcionalidade, é de ser considerada a 
proibição à prisão civil por dívidas, expressamente garantida pelo Constituinte de 
1988. Eis o caso do mero inadimplemento tributário de tributos próprios, 
declarados de forma espontânea e correta, em boa fé, quando inscrito em dívida 
ativa, e que deveria submeter-se à cobrança pelas vias ordinárias processuais. 

61 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 12ª ed. São Paulo: Saraiva,

Vol. I, 1990, p. 69. 
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Ao tempo que o Estado abre mão de usar os expedientes ordinários de 

cobrança e opta pela alegação de apropriação indébita, unicamente para êxito de 

suas cobranças, afigura-se presente típico caso de "prisão civil por dívidas civis", 

o que não é apto a configurar crime, por absoluta ausência de tipicidade.

Deveras, o texto constitucional vigente prevê, em seu art. 5°, LXVII, no rol 

de direitos e garantias fundamentais, a vedação à prisão civil por dívidas. 

Excetuaram-se originalmente, apenas, duas hipóteses bem demarcadas: a prisão do 

responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 

alimentícia, de um lado; e a prisão do depositário infiel, por outro. 

Trata-se de exceções que configuram, de certo modo, uma tradição no 

ordenamento constitucional brasileiro62
, as quais passaram por mutações, nos 

últimos anos, para se compatibilizarem com normas internacionais de proteção à 

pessoa humana, a exemplo do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

e, especialmente, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

Esta última, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, foi 

adotada pela Organização dos Estados Americanos - OEA em 22.11.1969 e passou 

a vigorar, internacionalmente, a partir de 18.07.1978. No Brasil, produz efeitos 

desde 25.09.1992, após ter sido aprovada e promulgada. 

Referida Convenção, devidamente incorporada ao ordenamento jurídico 

brasileiro, estabelece, em seu artigo 7°, n. 7, que ninguém será detido por dívidas, 

a não ser que se trate de inadimplemento de obrigação alimentar. Restringiu, 

destarte, as exceções do art. 5°, LXVII da Constituição de 1988, em ampliação das 

garantias individuais. 

No que tange à prisão civil do depositário infiel, o STF já bem decidiu que, 

em razão de o Brasil ter subscrito o Pacto de São José da Costa Rica, não há que 

se dar eficácia à exceção do mencionado dispositivo constitucional. 

Deste modo, a Corte manteve a supremacia da Constituição sobre o Pacto, 

mas atribuiu caráter supralegal a este último, reputando revogadas todas as normas 

62 CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang;
STRECK, Lênio Luiz. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 493. 
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infraconstitucionais que disciplinavam esta espécie de prisão, seja qual for a 

modalidade de depósito, ante a perda do substrato de validade que as informava.63 

O Recurso Extraordinário n. 466.343-SP,julgado, em 2008, em repercussão 

geral, sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso, foi paradigmático sobre o tema.64

E esta nova orientação da Corte constitucional acarretou a revogação da 

Súmula 619 do STF65 , substituída pela Súmula Vinculante 25, a saber: "É ilícita a 
prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. " 

Sem a prova inconteste do dolo dos pacientes, a prisão, como consequência 

do mero inadimplemento tributário, converte esta infração em odiosa espécie de 

prisão civil por dívidas, o que não se pode tolerar, haja vista as garantias em vigor. 

Por conseguinte, art. 2°, II, da Lei n. 8. 137/1990, sem uma interpretação 

conforme a Constituição, para afastar as hipóteses de aplicação aos casos de 

dívidas de tributos próprios, quando declarados no prazo legal, pelo cunho formal 

e objetivo que adota o aparato repressivo decorrente do precedente da Terceira 

Seção do STJ, ao julgar o HC n. 399.109-SC, claramente, ter-se-á um caso típico 

de "prisão civil por dívida", em afronta à Súmula Vinculante 25 do STF. 

4. O REGIME DO ICMS E O LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
E O "VALOR DO TRIBUTO" - ICMS PRÓPRIO DECLARADO

Para compreensão precisa do contexto de incriminação em que situado o

presente caso de "apropriação indébita" de ICMS próprio declarado e não pago, 

nos termos do inciso TI do art. 2°, da Lei nº 8.137 /1990, importam alguns 

63 MORAES, Alexandre de. Tratados Internacionais na Constituição de 1988. ln.: 
AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Tratados internacionais na ordem juridica brasileira. 
São Paulo: Lex Produtos Jurídicos, 2014. p. 68. 

64 "EMENTA: PRISiO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. 
Decretação da medida coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão 
constitucional e das normas subalternas. Interpretação do art. 5� inc. LXV!l e§§ 1 � 2° e 3� da 
CF, à luz do art. 7� § 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da 
Costa Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto do RE nº 349. 703 e dos HCs nº 87.585 e 
nº 92.566. É ilícita a prisão civil de depositário infiel. qualquer que seja a modalidade do 
depósito." 

65 "A prisão do depositário judicial pode ser decretada no próprio processo em que se
constituiu o encargo, independentemente da propositura de ação de depósito." 
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esclarecimentos de ordem propriamente tributária, quanto ao complexo regime 

jurídico de apuração e adimplemento do ICMS. 

E isso porque a apropriação indébita como delito emissivo material, de se 

ver, não se pode aplicar a casos de dívidas próprias de ICMS e que foram objeto 

do fiel cumprimento da obrigação acessória de declarar, por ausência de tipicidade, 

como demonstrado acima. A tentativa de alcançar essa hipótese com o tipo do 

inciso II do art. 2° da Lei nº 8.137/1990, ao nosso sentir, equivale a uso de analogia 

para impor sanção penal a fatos que escapam sua tipicidade. 

Afora isso, ainda que se admita a suposta tipicidade, deve ser avaliado o 

"dolo" no não pagamento do ICMS próprio nã.o declarado. 

Para tanto, importa identificar como se opera o suposto "desconto" ou 

"cobrança" do ICMS (próprio). 

Deve-se aferir o modo como se opera a técnica do tributo não cumulativo. 

Em seguida, se é possível falar em "apropriação", entendida como 

enriquecimento ou como vantagem indevida por parte do sujeito passivo, cumpre 

demonstrar a posse invertida, sobre ser suficiente a omissão, portanto, pelo não 

pagamento no prazo legal. 

4.1. Os elementos que compõem a estrutura do fato gerador do ICMS 

para constituir a obrigação tributária 

A hipótese de incidência do ICMS colhe como fato gerador a operação de 

circulação de mercadorias e a prestação de determinados serviços (critérios 

materiais indicados no art. 2° da Lei Complementar nº 8711996). 

As "operações" às quais se referem a Constituição (art. 155, II) e a Lei 

Complementar equivalem a atos jurídicos praticados pelos sujeitos passivos que 

realizam transações mercantis relativas à circulação de mercadorias. São os atos 

que produtores, industriais ou comerciantes (atacadistas ou varejistas) realizam 

tendo por objeto a circulação de mercadorias. 

A tais propósitos, a LC 87 /96 não deixou dúvidas, ao determinar no § 2º, do 

art. 2° que "a caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da 

operação que o constitua". 
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A Lei Complementar 87 /96 deixa claro que toda circulação há de ser 
tributada, seja esta fisica ou não, i.e., com ou sem passagem pelo estabelecimento 
(art. 12, IV); seja circulação econômica ou juridicamente qualificada, promovida 
mediante negócio jurídico predeterminado. Basta que se verifique a saída da 
mercadoria, como condição para dizer da sua "circulação". Isso não significa, 
entretanto, que a "circulação" não se veja atrelada a um certo negócio jurídico que 
justifique a exata ocorrência do fato jurídico tributário, a exigir ocorrência da 
"operação", a partir de um ato típico ou atípico. 

Ou como o viu José Souto Maior Borges, "quaisquer atos jurídicos que 

transfiram o domínio sobre mercadorias entregues à circulação econômica"66
.

Com a circulação, as operações ganham a dinamicidade que justificam a incidência 
tributária, pela transferência de mercadorias de um titular a outro. 

Bem demarcado o "fato gerador" do ICMS, vale saber se, para "circular" a 
mercadoria, faz-se necessário mudar de titular, de patrimônio ou de propriedade. 

A transferência de titularidade entre as partes de bens disponíveis, em 
mercancia, na forma de "mercadorias", portanto, deve ser feita de modo definitivo 
e sob certo regime jurídico. É da dinâmica do comércio que as mercadorias se 
transfiram de produtor a consumidor, passando por intermediários, em sucessiva 
cadeia de atos jurídicos, nas suas múltiplas possibilidades, como compra e venda, 
consignação, encomenda et caterva. 

Sem mercadoria em circulação, seja qual for o tipo de negócio jurídico, 
nenhuma obrigação tributária poderá surgir, a título de exigibilidade de ICMS. 

Toda operação exige bilateralidade das partes, entre as quais o objeto 
(mercadoria) vê-se transferido, mediante circulação (finalidade), por qualquer 
título jurídico, de modo definitivo. E tanto que o STF já decidiu que comodato não 
pode gerar incidência do ICMS (RE nº 70538-GB, de 25-03-1971; RE nº 72263, 
RTJ 63-165). A mudança de titular é requisito para a qualificação da circulação. 

66 BORGES, José Souto Maior. O fato gerador do I.C.M. e os estabelecimentos
autônomos. ln: Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: FGV, 1973, v. 103, p. 33; cf: 
COSTA, Ale ides Jorge. !CM na Constituição e na lei complementar São Paulo: Resenha 
Tributária, 1978, p. 96; veja-se ainda: MORAES, Bernardo Ribeiro de. O Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias no Sistema Tributário Nacional. ln: MARTINS, Ives Gandra da Silva. 
O fato gerador do 1. C.M São Paulo: Resenha Tributária, 1991, p. 23-108; 
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Responde pelo tributo, no ICMS, aquele que promove o ato de circulação

de mercadorias, que não é o consumidor direto, mas sempre o sujeito que dá ensejo 
à sua execução. Afora o ICMS na importação e as hipóteses de serviços, ou o 
sujeito é o produtor da mercadoria (na venda ou troca), industrial (que modifique 
a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade de 
produto, ou o aperfeiçoe para o consumo), atacadista (mercadoria destinada à 
revenda ou à industrialização) ou comerciante (mercadoria destinada a uso ou 
consumo do próprio destinatário). 

É a destinação ao comércio que gera a aplicação desse tributo67
, não a 

aquisição, a qualquer título, na forma de mercadoria. Este aspecto é fundamental. 

Ou seja, toda operação de ICMS constitui obrigação própria do sujeito 
passivo que transfere a mercadoria, mediante atos que configuram a saída do 
estabelecimento. Logo, o inciso II do art. 2° da Lei nº 8.137/1990 somente pode 
ocupar-se deste sujeito como típico "contribuinte". 

Para dar precisão ao termo "circulação'', o legislador complementar elegeu 
a "saída" como principal elemento de determinação temporal de verificação do 
fato jurídico tributário, salvo as exceções previstas no art. 12, da LC nº 87/96. 

Como bem o viu Pontes de Miranda, ''paga o imposto quem os utiliza

(produtos) para produtos da sua indústria e os vende, ou apenas, como 

comerciante, os revende"68
. Assim, o ICMS será um imposto sobre "consumo", 

exclusivamente se entendermos "consumo" como o ato que justifica a "venda" ou 
qualquer outra oportunidade de transferência jurídica entre partes, sobre a qual 
recai a incidência do tributo. Este é o limite do seu cabimento, como "saída". 

No caso, tem-se na saída a exteriorização do fato jurídico tributário do 
ICMS, a marcar, de modo efetivo, o surgimento da obrigação tributária. Saída 
flsica que deve coincidir com nexo de causalidade proveniente da combinação 
entre operação jurídica e a circulação Uurídica) da mercadoria. 

67 PONTES DE MIRANDA, F. Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1967. 2° ed., 
São Paulo: RT, 1973, t. n, p. 504; 

68 PONTES DE MIRANDA, F. Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1967. 2ª ed.,
São Paulo: RT, 1973, t. II, p. 505; 
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Na realidade, a própria saída é, em si mesma, uma presunção de ocorrência 
do fato jurídico tributário do ICMS, quanto à possível exteriorização de uma dada 
operação com a finalidade de fazer circular juridicamente mercadorias entre partes, 
a qualquer título. Presunção que, entretanto, depende da verificação de presença 
dos elementos que são inerentes à ocorrência do fato gerador do ICMS. 

É induvidoso que a aferição do valor da "saída" na aplicação das regras 
impositivas do ICMS não pode prescindir de verificação daquelas notas distintivas 
acima reportadas, quanto à circulação de mercadorias em operações realizadas 
pelo sujeito passivo. O critério de verificação da "saída" serve à definição do 
momento colhido na circulação, a ensejar o átimo temporal que servirá para 
autorizar a formação do fato gerador do ICMS. 

A "saída" deve, pois, coincidir com a transferência jurídica, passando de 
uma dada entidade patrimonial a outra, segundo o conceito constitucional de 
"circulação". Pensar em contrário seria contemplar espaço para a ficção jurídica 
na formação de obrigações tributárias. Dito de outro modo, não se pode admitir a 
aplicação do imposto por simples saída "física", sem alguma repercussão jurídica 
que permita a transferência de titularidade efetiva. Aliás, a "saída" física pode até 
não ocorrer, como no art. 12, IV, da LC nº 87/96. 

Como se demonstra, o fato gerador da obrigação tributária do ICMS não se 
verifica na esfera jurídica do estabelecimento de "entrada" ou mesmo na do 
consumidor, mas esgota-se integralmente naquele de "saída" da mercadoria. A 
dívida do TCMS, portanto, é "própria", sem qualquer relevância que se possa 
atribuir ao chamado "contribuinte de fato", pois todos tributos repercutem na 
cadeia plurifásica de não cumulatividade. 

4.2. O Recolhimento do "valor do tributo" e o princípio de não 

cumulatividade na formação da base de cálculo do ICMS 

O ICMS, como visto, constitui imposto não cumulativo, nos termos do art. 
155, §2°, I, da CF que permite a compensação do imposto pago nas operações 
anteriores. A sistemática da não cumulatividade do ICMS exige que seja 
escriturada nota fiscal, com o destaque do imposto incidente na operação. 

No modelo de tributação fundado no "consumo", a plurifasia, ou seja, a 
sucessão de etapas de operações, é necessária para que se possa operar a não 

cumulatividade; e esta requer a coincidência entre o dever de repercussão e o dever 
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de dedução do imposto pago nas operações anteriores, como crédito, para garantir 

o princípio de capacidade contributiva (CF/88, art. 145, § 1 °)69
, em favor do último

sujeito da cadeia plurifásica70
, mediante o abatimento de imposto contra imposto,

base contra base ou qualquer outro método que se possa adotar.

Na venda de mercadorias, o contribuinte deve calcular o ICMS, destacar o 

valor na nota fiscal e somar ao valor da mercadoria, de modo que o imposto será 

um acréscimo ao total da nota. 

Em síntese, quando a Constituição prescreve que a não cumulatividade 

realiza-se compensando-se o que for devido em cada operação com o montante 

cobrado nas anteriores, está a exigir a aplicação de um eficiente sistema de 

abatimentos, de deduções dos créditos apurados nas operações anteriores para 

compensação com as seguintes, para afastar a integralidade da tributação incidente 

nas operações antecedentes, de sorte a transferir para as posteriores toda a carga 

tributária, na proporção do valor da base de cálculo. 

Para promover o pagamento do ICMS próprio, pela constituição do crédito 

tributário, o contribuinte deve utilizar-se do lançamento por homologação, do art. 

150 do CTN, por meio do qual tem-se a determinação do montante do tributo 

devido, antecipadamente, que virá assim apurado por meio de declaração. 

69 Interessante é a posição de Bettina Treiger Grupenmacher, no sentido de que o 
constituinte sequer precisaria ter explicitado a sistemática da não-cumulatividade do PIS e da 
COFINS, posto que o que pretendeu foi evitar a tributação em cascata, realizando a capacidade 
contributiva, que já se encontrava prevista como princípio constitucional. (GRUPENMACHER, 
Bettina Treiger. As contribuições ao PIS e à COFJNS não cumulativas. Direito à exclusão da base 
de cálculo de todas as despesas dedutíveis para a apuração do TRPJ, inclusive mão-de-obra. ln: 
ROCHA, Valdir de Oliveira (coordenador). Grandes Questões Aluais do Direito Tribu1ário. Vol. 
16. São Paulo: Dialética, 2012, p. 12 e ss.)

7° COSTA, Alcides Jorge. !CM na Constituição e na lei complementar São Paulo:
Resenha Tributária, 1978, 184 p.; BERLIRI, Antonio. l 'lmposta sul Valore Aggiunto. Milano : 
Giuffre, 1971, 31 O p.; COSCJANI, Cesare. E/ Impuesto ai Valor Agregado. Buenos Aires: 
Depalma, 1969, 266 p.; LAURÉ, Maurice. la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Paris: Sirey, 1953; 
__ . Au secours de la T. V.A. Paris : PUF, 1957 p.; __ . Traité de Politique Fiscal e. Paris : PUF, 
1957, 424 p. ; __ . Science fiscal e. Paris: PUF, 1993, 414 p.; PLAGNET, Bernard. la taxe sur 
la Valeur Ajoutée. Paris: LGDJ, 1990, 172 p.; COMELLI, Alberto. IVA comunitaria e IVA 
nazionale - contributo ai/a teoria f;enerale de/l'imposta sul valore aggiunto. Padova: CEDAM, 
2000, 1092 p.; GONZÁLEZ SANCHEZ, Manuel. Impuesto sobre e/ Valor Anadido -
operaciones sujetas. Pamplona: Aranzadi, 1993, 270 p. 
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Não haverá constituição de crédito tributário, sob a perspectiva do Erário, 

e do débito, sob aquela do sujeito passivo da tributação, sem o devido lançamento 

tributário. Isto porque a obrigação tributária somente poderá ser constituída pelo 

lançamento tributário. Se não houver lançamento por homologação, que depende 

do pagamento do tributo devido, o será pelo lançamento de oficio, mediante 

alguma das hipóteses do art. 149 do CTN. 

Logicamente, somente pode ser reclamado como crédito aquilo que já existe 

e foi constituído como tal. Deveras, o dever jurídico de efetuar o pagamento do 

débito tributário pressupõe a incidência prévia de uma norma impositiva de 

tributação da qual deriva,justamente, como efeito, o nascimento de uma obrigação 

tributária, mediante lançamento tributário (art. 142 do CTN). 

As obrigações tributárias do ICMS podem ser adimplidas por duas moedas 

distintas: de um lado, a moeda corrente, isto é, o dinheiro; de outro, os créditos 

provenientes de operações ou prestações anteriormente alcançadas pelo imposto, 

cuja utilização em tudo equivale a pagamentos em dinheiro, por compensação. 

Considerando-se que o ICMS é imposto sujeito ao lançamento por 

homologação, o sujeito passivo escritura 71 os documentos fiscais das suas 

aquisições aptas a gerar os créditos. Deste modo, após empregada a sistemática 

constitucional da não cumulatividade, de compensação de créditos e débitos do 

período, para pagamento do saldo devedor do mês de apuração, se houver créditos 

acumulados de ICMS, equivalentes a moeda, autoriza-se compensações nas 

respectivas escritas fiscais dos próprios sujeitos passivos da tributação. 

O art. 24, I, da LC n. 87/1996 estatui que são extintos, mediante pagamentos 

com créditos de ICMS, equivalentes a moeda para os efeitos restritos de adimplir 

o ICMS apurado no período, os débitos deste imposto até o montante dos créditos

escriturados. E seu inciso III prescreve que, quando o total dos créditos se revelar

superior ao total destes débitos, a diferença, enquanto saldo credor, deverá ser

71 "Para levantar e registrar todos os fatos administrativos (contábeis) que ocorreram 
em determinado período, a Contabilidade utiliza a técnica de escrituração. Há diversos 
processos para escriturar os fatos contábeis ( .. ). Essa técnica consiste na coleta e lançamento 
dos documentos que geraram fatos contábeis no Livro Diário, transcrevendo-os, em seguida, 
para o Livro Razão, finalizando, assim, na elaboração do Balancete de Verificação, que permite 
a confecção dos Demonstrativos Financeiros". OLIVEIRA, Gustavo Pedro de. Contabilidade 
tributária. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 26. 
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transportada para os períodos subsequentes, respeitado, por certo, o prazo 

decadencial para tanto previsto. 

Este prazo, no caso dos créditos de ICMS, encontra-se no art. 23 da LC n. 

87/96, nos seguintes termos: 

"Art. 23. (. .. ) 

Parágrafo único. O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de 

decorridos cinco anos contados da data de emissão do documento." 

Destarte, dentro do prazo decadencial quinquenal, previsto no parágrafo 

único do art. 23 da LC n. 87/1996, as compensações podem ser feitas. Apenas por 

este motivo já se vê o quanto é temerário impor uma representação para fins penais, 

no caso do ICMS, quando fatos geradores de crédito podem ter créditos em 

períodos seguintes passíveis de utilização, além de outros eventos passíveis de 

ocorrência ao longo das sucessivas cadeias de eventos tributáveis. 

O STF, quando do julgamento do RE n. 24 7 .520-AgR/SP, sob Relataria do 

Ministro Maurício Corrêa72
, corretamente assentou que os créditos de ICMS, 

provenientes da não cumulatividade, possuem natureza meramente contábil. 

Podem ser, pois, apurados e utilizados em operação escriturai. Desse modo, ao 

próprio sujeito passivo cumpre, assim, promover este encontro de contas entre seus 

créditos e débitos de ICMS, em verdadeira "conta-corrente.fiscal''. Nela, o sa1do 

devedor será por ele suportado; o saldo credor, noutro giro, será transferido para 

aproveitamento em períodos subsequentes como efetiva "moeda de pagamento" 

da exação (LC n. 87/1996, art. 24). 

Uma demonstração eloquente de que o débito próprio de ICMS declarado 

não se pode confundir com as hipóteses do inciso II do art. 2° da Lei nº 8.13 7 /1990 

confirma-se pelo fato de não se exigir, na tomada de crédito das operações 

seguintes, alguma "prova" de pagamento do tributo nas etapas precedentes. 

Como decorrência do princípio constitucional da não cumulatividade do 

ICMS, é bastante que a operação anterior se encontre sujeita ao ICMS e o seu fato 

jurídico tenha-se por realizado, preferencialmente com a documentação relativa ao 

72 STF. Segunda Turma. RE nº 247.520 AgR/SP, Relator Ministro Maurício Corrêa, j. 
20/06/2000, DJ. 21/11/2003. 
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destaque do ICMS, para permitir sua manutenção e o aproveitamento do montante 

do imposto nas etapas sucessivas. 

Não há dúvidas de que o art. 155, § 2°, I, da CF, não exige que tal imposto 

tenha sido efetivamente "pago", mas, ao contrário, impôs a não cumulatividade 

do ICMS incidente em operações anteriores - não beneficiadas por isenção ou não

incidência (art. 155, § 2°, II, 'a', da CF) - independentemente do efetivo 

pagamento ou lançamento como únicos requisitos para a admissibilidade do direito 

de creditamento na conta gráfica da pessoa jurídica 

Lembramos, por oportuno, a discussão quanto à amplitude do princípio da 

não cumulatividade do ICMS, a qual remonta à década de 70, quando este imposto 

era denominado ICM e as normas vigentes permitiam apenas a compensação do 

imposto pago (Decreto nº 406/68) nas operações anteriores. Naquela época, 

Alcides Jorge Costa, Paulo Bergstrom Bonilha e Hugo de Brito Machado, dentre 

outros, manifestaram-se no sentido de que o termo pago deveria ser interpretado 

no sentido de incidente, ou devido nas operações anteriores. E foi esse o 

entendimento que veio a prevalecer73
.

Roque Antonio Carrazza 74, com mestria, defende igualmente a 

desnecessidade da efetiva cobrança de ICMS nas operações anteriores, in verbis: 

73 Alcides Jorge Costa, ainda sob o pálio da Constituição anterior, já defendia que o termo 
"cobrado" não pode ser interpretado como concretamente exigido: "(..) O vocábulo "cobrado" 
não pode ser entendido no sentido de concretamente exigido. Seria irreal pretender que o 
adquirente soubesse se o Estado exigiu ou não, concretamente, o /CM que incidiu sobre a 
operação. O sentido de cobrar só pode ser o de incidir. (. .. )" (COSTA, Alcides Jorge. !CM na 
Constituição e na lei complementar. São Paulo: Resenha Tributária, 1978, p. 156). 

Já Paulo Bergstrom Bonilba esclarece: "Este requisito, ínsito no próprio texto 
constitucional, não implica, para fins de abatimento ou dedução na prova do pagamento do 
imposto. Basta que haja formalização regular da obrigação tributária correspondente." 
(BONTLHA, Paulo Celso Bergstrom. /PJ e /CM Fundamentos da Técnica Não-Cumulativa. São 
Paulo: IBDT e Resenha Tributária, 1979, p. 143). 

Nesta mesma linha, Hugo de Brito Machado: "Na verdade as palavras pago e cobrado, 
que estão empregadas como sinônimas, não podem mesmo ser interpretadas literalmente. Nem 
pago quer dizer o que tenha sido efetivamente recolhido, nem cobrado quer dizer o que tenha 
sido efetivamente exigido. Significam, ambas, o imposto incidente ou devido, nas operações 
anteriores." (MACHADO, Hugo de Brito. Aspectos fundamentais do /CMS. São Paulo: Dialética, 
1997,p.136). 

74 CARRAZZA, Roque Antonio. JCMS, 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 322-3. 
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"I - Interpretação cuidadosa do Texto Constitucional revela-nos que o 

direito de crédito em tela independe, para surgir, da efetiva cobrança do 

JCMS nas anteriores operações ou prestações. 

Deveras, a Magna Carta nada exige neste sentido, não podendo nenhuma 

norma infraconstitucional criar restrições a respeito. 

Isto significa que o direito à compensação permanece íntegro ainda que um 

dos contribuintes deixe de recolher o tributo ou a Fazenda Pública de 

lançá-lo (salvo, é claro, por motivo de isenção ou não-incidência). Basta 

que as leis de ICMS tenham incidido sobre as operações ou prestações 

anteriores para que o abatimento seja devido." 

Para que se cumpra o princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2°, I, da 

CF), bem como o princípio do art. 150, V, da CF, que impede qualquer limitação 

ao tráfego de bens ou mercadorias no território nacional, todos os Estados da 

Federação são obrigados a reconhecer o direito ao crédito relativo ao ICMS 

cobrado por outro Estado, ficando proibidas as discriminações em razão da 

procedência ou destino (art. 152 da CF). 

A apuração do ICMS devido leva em conta os créditos das operações 

anteriores. Estes créditos são os denominados créditos ordinários de ICMS. Em 

determinadas circunstâncias, além dos créditos ordinários de ICMS, os Estados 

ainda concedem créditos presumidos, como modalidade de incentivo fiscal. Tal 

como os créditos ordinários de ICMS, o crédito presumido é deduzido na apuração 

do ICMS efetivamente devido pelo contribuinte a cada mês. Esta operação 

aritmética fica registrada na escrituração fiscal do ICMS (no Livro de Apuração 

do ICMS) e na guia de informação e apuração do ICMS - GIA. 

Os créditos "ordinários" ou "presumidos" tomados pelo contribuinte não 

são informados na nota fiscal de saída das mercadorias. Nessa, consta o valor do 

ICMS incidente na respectiva operação, para que o adquirente possa, se for o caso, 

aproveitar o respectivo crédito ordinário. Esta é a sua finalidade, quanto ao 

destaque. 

Do exposto neste item, constata-se que o valor do tributo devido, no ICMS, 

não é apurado de modo simples. Trata-se, antes, de uma complexa apuração que 

envolve diversos elementos. 
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Por isso, o "valor do tributo" equivale a uma dívida própria do contribuinte 
"de direito", que promove sua declaração, nunca do "contribuinte de "fato" 
(consumidor) ou do "contribuinte de direito" da etapa subsequente da cadeia. 

Alcides Jorge Costa bem observara que, a apuração desse tributo deve 
abarcar em conjunto a base de cálculo e apuração entre créditos e débitos, não 
sendo apropriado o exame em separado desses dois pontos. Confira-se: 

"Em suma, cada operação é um fato gerador mas o tributo devido é 

calculado em conjunto para todos os fatos geradores ocorridos num 

determinado período. Neste período, conforme assinalado, pode não ser 

apurado nenhum 'montante devido ',· no entanto, como demonstrado, 

ocorre apenas um diferimento de apuração do crédito do fisco."75

A dívida do valor do tributo, a pretexto de aplicar o inciso II do art. 2° da 
Lei nº 8.137/1990, nada tem que ver com algo "descontado" ou "cobrado" de 
terceiros ou dos consumidores. É um erro jurídico sem par a argumentação que 
supõe o débito de ICMS como um somatório de todas as vendas isoladas. 

Em realidade, a obrígaçã.o tributária do ICMS pressupõe a identificação da 
base de cálculo e da alíquota de cada apuração; a apuração dos créditos de ICMS 
em cada aquisição ao longo do mês período e eventuais saldos credores trazidos 
de outros períodos; o somatório de todas as saídas de mercadorias; o abatimento 
entre débitos e créditos, além do emprego de eventuais regimes especiais ( créditos 
presumidos etc). Portanto, o valor apurado é um débito unicamente "pessoal" ou 
"próprio", sem qualquer confusão com dívidas de terceiros. 

Essa complexidade inerente ao ICMS decorre, em grande parte do princípio 
e da técnica da não cumulatividade, como esclarece Roque Carrazza: 

"A compensação em tela efetiva-se por meio de simples operações de 

encontro de contas de crédito/débito. 

Conforme já acenamos, o princípio da não cumulatividade outorga ao 

contribuinte o direito público subjetivo de pagar, à guisa de ICMS, apenas 

a diferença apurada, no encerramento do período, entre seus créditos e 

débitos. 

75 COSTA, Alcides Jorge. !CM na Constituição e na Lei Complementar. São Paulo: 
Resenha Tributária, 1979, p. 149 a 153. 
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De fato, a compensação a que estamos aludindo efetiva-se por intermédio 

da chamada 'conta corrente fiscal', em que o saldo, se devedor, é pago pelo 

contribuinte e, se credor, é transferido para aproveitamento em período 

subseqüentes. 

O contribuinte tem o direito incontornável de lançar em sua escrita fiscal 

o 'crédito financeiro' decorrente das aquisições de mercadorias, bens ou

serviços tributados (ou tributáveis) pelo JCMS para, no momento oportuno

(em geral, a cada trinta dias), utilizá-lo como 'moeda de pagamento' deste

tributo."76 

Portanto, o ICMS (próprio) apurado e declarado como devido, quando não 

for pago no prazo legal, não se pode encaixar na hipótese do art. 2°, II, da Lei nº

8.137/1990. Falta-lhe a condição fundamental de ser ICMS devido pelo 

contribuinte como "descontado ou cobrado" de terceiros. Mas não só; é dívida 

própria e única, pois representa a singularidade da cadeia de circulação e da 

situação jurídica do estabelecimento (beneficiário de regime especial, empresa do 

SIMPLES, MEI, créditos acumulados etc). 

Isso porque o valor efetivamente devido a título de ICMS (o "quantum 

debeatur") só é conhecido após complexo cálculo realizado pelo contribuinte e 

distancia-se totalmente do preço possivelmente envolvido na operação de compra 

e venda entre contribuinte e adquirente da mercadoria. 

Embora na visão do STF a incidência do ICMS demande a transferência de 

titularidade da mercadoria, podem não envolver uma transferência onerosa. Na 

hipótese de uma transferência não onerosa (a qual, embora rara de acontecer, é 

juridicamente viável), haverá incidência do imposto, mas o contribuinte nada 

exigirá daquele que receber a mercadoria. Essa hipótese (insista-se: juridicamente 

viável e que a complexidade do mundo concreto certamente trará) igualmente 

atesta que o valor do tributo que deveria ser recolhido aos cofres públicos, a que 

se refere o inciso II do art. 2° da Lei nº 8.13 7 /1990, não se identifica com qualquer 

quantia eventualmente envolvida na relação privada entre contribuinte e o 

destinatário da mercadoria. Outras duas hipóteses, estas bem mais comuns, são as 

de concessão de prazo de pagamento ao adquirente da mercadoria e de 

inadimplência deste. 

76 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 332.
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Quanto ao prazo, não importa se for concedido um prazo alargado para 

pagamento do preço pela aquisição da mercadoria, inclusive nos casos de compras 

parceladas. Ainda assim, o ICMS incidente nessa operação deve ser computado na 

apuração do período mensal, juntamente com as demais operações, para apurar o 

valor devido pelo contribuinte, sem que este tenha recebido o montante integral do 

preço. Vale dizer, nessa hipótese, mesmo que fosse teoricamente viável o desconto 

ou cobrança do ICMS, eles seriam impossíveis, pois nada teria sido pago para 

viabilizar o desconto ou a cobrança. Mesmo assim, o ICMS incidente na operação 

deverá ser computado. 

O mesmo se diga se o adquirente se tornar inadimplente e jamais efetuar o 

pagamento do preço pela aquisição da mercadoria. Ainda assim, o imposto 

incidente na operação de circulação de mercadoria incidirá e deverá ser computado 

na apuração mensal do contribuinte. Não poderá o contribuinte alegar que, tendo 

em vista o inadimplemento, tornou-se inviável o desconto ou cobrança do ICMS, 

razão pela qual não lhe pode ser exigido o imposto relativo. A obrigação tributária 

decorre da operação de circulação de mercadoria e, tendo ela ocorrido, a obrigação 

tributária se instala, independentemente de eventual inadimplência. 

Destarte, o tributo efetivamente devido, a ser recolhido pelo contribuinte 

(aquele que realiza uma operação de circulação de mercadoria), não se confunde 

com qualquer valor devido pelo futuro comerciante contribuinte do ICMS na 

cadeia ou pelo consumidor final. Não se configura como valor de tributo 

"descontado" ou "cobrado", em relação a terceiros, o montante devido do ICMS 

no contribuinte, mas débito próprio, segundo sua situação jurídica. 

4.3. Tipologia do sujeito passivo e o recolhimento dos tributos no caso 

da "apropriação indébita", do inciso TI do art. 2°, da Lei nº

8.137 /1990, no caso de ICMS declarado e não pago 

Para a aplicação do tipo penal do inciso II do art. 2° da Lei nº 8. l 37 /1990, 

consistente em deixar de recolher tributo descontado ou cobrado, é imprescindível 

averiguar se se conforma ao ICMS e ao fato de o contribuinte e sujeito passivo ser 

aquele que dá saída à mercadoria, ao realizar uma operação de circulação de 

mercadoria. Definitivamente, a conduta de deixar de recolher, no prazo legal, 

valor de tributo (ICMS), descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo 

de obrigação, e que deveria recolher aos cofres públicos, exige aquela análise. 
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Assim, o tipo penal consiste em deixar de recolher (i) o valor do tributo ou 
de contribuição social, (ii) descontado ou cobrado, (iii) na qualidade de sujeito 
passivo da obrigação, (iv) e que deveria recolher aos cofres públicos (v). Algumas 
conclusões podem ser apuradas. 

Evidentemente, não se pode admitir a aplicação do inciso U do art. 2° da Lei 
nº 8 .13 7 /1990 ao contribuinte que atrasa imposto próprio, ainda que seja sujeito 
passivo da referida relação jurídica. É imprescindível demarcar o sentido e alcance 
da referência ao sujeito que deveria recolher o tributo aos cofres públicos. Nesta 
condição, estão todos os contribuintes, responsáveis ou terceiros vinculados à 
condição de "sujeito passivo", com a tarefa de "recolher" tributos ao Estado. 

Todo o Sistema Constitucional Tributário é ordenado para restringir o 
exercício das competências ao conteúdo material dos fatos jurídicos, de sorte que 
os atos de constituição (lançamento) e cobrança do crédito tributário alcancem 
unicamente o sujeito passivo efetivo, aquele que praticou o fato imponível ou que 
a ele se integra como responsável tributário, com ou sem solidariedade, pela sua 
presença ou vínculo ao fato gerador da obrigação tributária. 

O sujeito passivo pressuposto por excelência é o contribuinte, que será 
sempre aquele sujeito que realiza o fato jurídico tributário ou que se encontra 
vinculado diretamente à situação juridica que enseja o fato tributável ( art. 121, 
parágrafo único, I, do CTN), podendo ser individual ou solidário, quando plúrimo, 
ao que será possível aplicar os efeitos do artigo 124, I, do CTN, relativamente à 
solidariedade de contribuintes que realizam o mesmo fato gerador tributário. 

No conceito de dívida própria, impõe-se incluir ainda todos os chamados 
"substitutos tributários", na medida que a apuração do tributo devido também se 
faz de modo objetivo, ainda que reflita antecipação do tributo devido. 

Não há razão para pretender dar ao ICMS-ST tratamento distinto do ICMS 
Próprio. Em ambos os casos, não há desconto ou cobrança de valor de tributo. A 
relação entre aquele que dá saída a mercadoria e com isso realiza a hipótese de 
incidência do ICMS e o adquirente permanece sendo uma relação de direito 
privado, na qual aquele recebe deste um preço. O preço pode ser formado a partir 
de diversos custos, entre os quais está o ICMS, seja o próprio, seja o por 
substituição tributária. Contudo, da mesma maneira como não se cobra ou se 
desconta do comprador uma quota parte dos insumos e dos salários dos 
funcionários que permitiram a produção da mercadoria, também não se cobra ou 
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desconta ICMS (próprio ou de substituição) do comprador. Simplesmente é 
cobrado o preço. 

É igualmente aplicável ao ICMS-ST as considerações antes feitas a respeito 
da hipótese de pagamento a prazo da mercadoria adquirida, ou de inadimplência. 
Se for concedido ao comprador um prazo para pagamento da mercadoria, não é 
aceitável que o contribuinte alegue ainda não ter recebido qualquer valor do 
adquirente, de modo a não ter sido exequível descontar ou cobrar o montante do 
ICMS-ST. Mesmo nessa hipótese, essa parcela do imposto será devida e deverá 
ser recolhida, independentemente de o contribuinte ainda nada ter recebido. 

O mesmo se diga na hipótese de inadimplência do contribuinte. A 
Administração Fiscal soaria no mínimo inusitado que o contribuinte alegasse como 
justificativa para o não recolhimento do ICMS-ST o fato de seu comprador estar 
inadimplente. Esse imposto seria devido de qualquer forma, justamente com 
alegação de ser dívida própria do substituto. Novamente, fica evidenciado que 
também no ICMS-ST nada se desconta ou se cobra. 

Em suma, como se constata, o ICMS-ST é devido tão-somente pela 
realização da hipótese de incidência consistente na realização da operação de 
circulação de mercadoria, independentemente de ser exequível o desconto ou a 
cobrança. Por essas razões, também em relação ao ICMS-ST, tal como se dá com 
o ICMS próprio, o não pagamento do débito tributário declarado caracteriza
inadimplemento, com suas garantias e meios próprios e privilegiados de execução,
mas não o crime do art. 2°, II, da Lei nº 8.13 7 /1990.

5. O TIPO DO INCISO II DO ART. 2° DA LEI Nº 8.137/1990 E SUA

INAPLICABILIDADE AO ICMS PRÓPRIO

Fundamental perceber que o valor que é descontado ou cobrado, pelo sujeito
passivo, deve ser "tributo ou contribuição". Com efeito, o dispositivo é expresso: 
deixar de recolher o tributo descontado ou cobrado. Vale dizer, o tipo não envolve 
uma operação comercial ou monetária qualquer, entre duas partes, por meio da 
qual se tenha alguma repercussão tributária. Requer-se que na relação entre essas 
duas partes uma desconte ou cobre o tributo da outra (e não outro valor qualquer). 

Com efeito, obviamente não há sentido em o contribuinte descontar ou 
cobrar seu próprio tributo. Alguém pode descontar ou cobrar tributo de terceiro, 
mas não o seu próprio. Este simplesmente deve ser recolhido, sem se cogitar de 
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descontar ou cobrar tributo próprio de quem quer que seja. Logo, a outra parte, à 

qual o tributo se relaciona e que sofre o desconto ou cobrança, é que se qualifica 

como o contribuinte, por ter "( ... ) relação pessoal e direta com a situação que 

constitua o respectivo fato gerador" ( art. 121, parágrafo único, I, do CTN). 

Em estudo sobre o tema do delito de apropriação indébita de tributos, a 

advogada argentina Ingrid Meischenguiser bem surpreendeu este ponto: 

"De lo expuesto en el acápite precedente surge que, en definitiva, el sujeto 

activo dei delito se trata de que quien, no estando obligado como 

contribuyente al pago. resulta escogido por el legislador para que asuma 

las obligaciones de los destinatarios dei tributo."11 (destacamos) 

Perceba-se como essas considerações, que decorrem de forma inevitável da 

análise cuidadosa da norma, são plenamente aplicáveis, por exemplo, ao imposto 

sobre a renda na fonte. O empregador desconta ou cobra o tributo relativo a seu 

funcionário, que se qualifica como contribuinte por ter realizado a hipótese de 

incidência (ter renda). O empregador paga ao funcionário o salário, mas desconta 

o imposto de renda próprio do funcionário. O empregador, então, deve recolher

esse tributo de outrem por ele descontado ou retido. O empregador atua, aí, como

responsável tributário, na qualidade de sujeito passivo da obrigação.

Agora, deve-se verificar se é viável chegar a mesma conclusão a partir do 

ICMS. A resposta, desenganadamente, é negativa. 

Aquele que dá saída à mercadoria, normalmente em decorrência de uma 

venda, não desconta ou cobra tributo de seu cliente. Ele cobra preço, o valor pelo 

qual ele pretende vender sua mercadoria. Preço, como se sabe é a quantia 

estipulada para aquisição de uma mercadoria78 •

Note-se a diferença radical com o imposto de renda na fonte há pouco 

referido. Neste, o empregador paga o salário ao funcionário e desconta o tributo 

devido pelo funcionário. Há duas relações jurídicas, uma de cunho privado, o 

77 MEISCHENGUTSER, Ingrid. El Delito de Apropiación Indebita de Tributos. ln: 
ALTAMlRANO, Alejandro C. e RUBINSKA, Ramiro M. (coord.). Derecho Penal Tributario.

Tomo l, Buenos Aires: Marcial Pons de Argentina, 2008, p. 568. 
78 Código Civil: "Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga 

a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro". 
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pagamento de salário, e outra de cunho público, tributária, o desconto do IRRF 
devido.79 Já no ICMS não é o vendedor quem paga ao comprador, para dele poder 
descontar algo. É o comprador quem paga ao vendedor e o que ele paga é o preço 
da mercadoria. Há tão-somente uma relação jurídica, de cunho privado, que é o 
pagamento do preço pela compra de uma mercadoria. 

Além disso, como é uníssona a doutrina, o ICMS não é tributo devido pelo 
comprador, para dele ser descontado ou cobrado. Esse imposto é devido pelo 
vendedor, já que é este, como visto, aquele que pratica a hipótese de incidência 
tributária. No ICMS, quem realiza a hipótese de incidência e por isso se qualifica 
como contribuinte é quem dá saída à mercadoria em operação de circulação 
(normalmente o vendedor), que não sofre o desconto do ICMS de qualquer pessoa. 

A hipótese do inciso II do art. 2° da Lei nº 8.137/1990 é diversa. Há outra 
obrigação, de distinta natureza jurídica. A pessoa deve descontar ou cobrar o 
tributo e, só depois disso, recolhê-lo. O ilícito reside em, tendo descontado ou 
cobrado, deixar de recolher, tanto que, se não for feito o desconto ou cobrança, o 
ilícito não tem condições de se perfazer.80

E é justamente porque o tributo é relativo a um terceiro, o contribuinte, que 
se torna tão grave a falta de recolhimento após o desconto ou cobrança: o tributo é 
devido pelo contribuinte, mas, por interesse da arrecadação ou da fiscalização, o 

79 "Antes de avançar mais, deve-se definir a retenção na fonte como uma fonna de 
pagamento antecipado e por conta do imposto, cuja grande característica é a posição passiva do 
futuro contribuinte, pois aquele é efetuado por um terceiro, em relação ao facto tributário, que 
também realiza a operação material de retenção." (FEIO, Diogo. A Substituição Fiscal e a 
Retenção na Fonte: o Caso Específico dos Impostos sobre o Rendimento. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2001, p. 108 e 109). 

80 Pedro Roberto Decomain é expresso nesse sentido: "O crime previsto pelo inciso li do 
art. 2° da Lei nº 8. 137/90 se caracteriza por um misto de condutas. Numa primeira etapa, ocorre 
a ação de cobrar ou descontar o valor do tributo de terceiro. Num segundo momento, sobrevém 
a omissão no recolhimento aos cofres públicos, do valor descontado ou cobrado. 

Em consequência, cabe observar que se não ocorre o desconto ou a cobrança do valor 
do tributo ao terceiro, não se pode cogitar da ocorrência do crime, mesmo que posteriormente o 
valor do tributo não seja recolhido aos cofres públicos. É que, no caso, há necessidade desses 
dois elementos para que o crime se perfaça. Deixar de pagar o que no entanto não se cobrou ou 
descontou de terceiro é sem dúvida ilícito administrativo-tributário, mas não configura crime." 
(DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes contra a ordem tributária. Belo Horizonte: Editora Fórum, 
2010. p. 382-383). 
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dever de desconto passou a um terceiro. Os recursos não pertencem a esse terceiro, 

pertenciam ao contribuinte, do qual foi descontado ou cobrado, apenas para ser 

repassado ao Estado. 

A falta de recolhimento por esse terceiro, que atua como um agente em 

favor do Erário, significa a apropriação de recursos que não lhe pertencem. Daí o 

fundamento jurídico para a previsão do tipo penal. Como antes visto, a apropriação 

indébita, inspiração para o tipo penal do inciso II do art. 2°, requer o abuso de 

confiança: tributo descontado ou cobrado do contribuinte é desviado, em abuso, 

por aquele que efetuou o desconto ou cobrança. 

O tipo penal em exame busca alcançar aquele que atua como um agente de 

retenção do tributo devido por terceiro e, por isso, dele descontado ou cobrado. Os 

recursos descontados ou cobrados não pertencem ao agente de retenção81.

Algo diametralmente distinto é o não recolhimento do tributo próprio. 

Nessa hipótese, nada foi recolhido ou cobrado de terceiro. Não há apropriação de 

recursos originariamente de terceiro e abuso de confiança, mas mera 

inadimplência, dívida a ser cobrada pelos meios processuais ordinários. 

No caso do ICMS, ainda que economicamente se deseje onerar o consumo, 

a hipótese de incidência consiste na realização de operação relativa à circulação de 

mercadorias, e considera-se ocorrido o fato gerador no momento da saída da 

mercadoria ( art. 12, I, da LC 87 / 1996). O ordenamento jurídico não instituiu como 

hipótese de incidência do ICMS a entrada ou o consumo e, coerentemente, não 

colocou como contribuinte o consumidor ou adquirente.82

81 Na contabilidade, diz-se que esse valor não transita pelo resultado, mas é registrado no 
passivo tão logo é recebido, a atestar a propriedade de terceiro, no caso, o Erário. 

82 Não se alegue aqui qualquer confusão com as motivações que fundamentaram a correta 
decisão da exclusão do ICMS da base de cálculo do Pls e da COFTNS, a saber: "RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE 
CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATVRAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL 
DO /CMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a 
apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se 
o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês,
considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas
saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escriturai do ICMS. 2. A análisejuridica
do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, §
2� inc. /, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada
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O direito penal e a específica previsão do tipo penal do art. 2°, II, da Lei nº

8.137/1990 devem atuar como direito de sobreposição, ou seja, levar em 

consideração o tratamento previsto para as relações jurídico-tributárias. 

Interpretar o inciso II do art. 2° da Lei nº 8.137 /1990 a partir de uma visão 

econômica e pré-jurídica reascende a divisão entre "contribuinte de direito" e 

"contribuinte de fato", que pouco ou nada acrescenta, pois, o que muitas vezes se 

chama de "contribuinte de fato", na verdade, é aquele que, tendo relação 

econômica-jurídica com o contribuinte (de direito), pode ou normalmente é 

impactado economicamente pelo custo da obrigação tributária, por translação. 

De rigor, a figura do "contribuinte de fato" não tem aplicação jurídica fora 

dos limites da compensação de tributos no regime de não cumulatividade ou da 

repetição de indébito, conforme o art. 166 do CTN. 

Neste aspecto, valem aqui as apropriadas críticas lançadas por Geraldo 

Ataliba e Cleber Giardino: 

"Não há nenhuma objetividade que possa ser aproveitada pelo jurista na 

construção, na categorização que leva à ereção desta figura, estranha e 

excrescente, conhecida como "contribuinte de fato" (censurada 

acerbamente por Hector Villegas e Alfredo A. Becker). Efetivamente, é 

preciso considerar que a existência ou não de um "contribuinte de fato" e 

a eventual importância que ele possa ter no plano dos efeitos econômicos 

do !CM - entendido como categoria não jurídica - depende exclusivamente 

das leis de mercado. 

São as contingências de setores do mercado, combinadas com 

determinados fatores pessoais ligados aos intervenientes num determinado 

negócio, que irão dizer se existe ou não '' contribuinte de fato" e se esse 

operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração 
da parcela ainda a se compensar do JCMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento 
aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para 
incidência do P!S e da COFINS. 3. Se o art. 3� § 2� inc. /, infine, da Lei n. 9. 718/1998 excluiu 
da base de cálculo daquelas contribuições sociais o JCMS transferido integralmente para os 
Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do 
regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso 
provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS." (STF, 
RE 574706, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017). 
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"contribuinte de fato" arca ou não com o peso do tributo devido em razão 

do negócio realizado. Essa especulação repousa numa fenomenologia 

fluida, imprecisa, de dificil comprovação e discutível caracterização, 

mesmo aos olhos dos mais lúcidos economistas e especialistas em ciência 

das finanças. Trazer esta categoria para o mundo do direito é, no mínimo, 

retirar do direito a sua necessária objetividade, comprometendo, 

consequentemente, toda segurança que deveria refletir."83 

Essa distinção, portanto, entre "contribuinte de fato" e "contribuinte de 

direito" (mais tecnicamente, entre contribuinte e aquele para o qual pode ter sido 

transferido o encargo financeiro do tributo) só tem cabimento para definir os 

critérios de repetição de indébito, quando aplicável o art. 166 do CTN84
:

"Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, 

transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem 

prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido 

a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la." 

Esse dispositivo exige provar que o contribuinte assumiu o encargo do 

tributo ou que está autorizado por aquele a quem ele o transferiu, para assumir a 

titularidade do direito de repetição do indébito. 

De outro lado, porém - aqui o ponto é imprescindível para o deslinde do 

tema ora em análise - o Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada no 

sentido de o chamado "contribuinte de fato" não fazer jus ao direito de restituição 

e justamente porque ele não é o contribuinte. Confira-se: 

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. !PI. 
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS. 

83 AT ALIBA, Geraldo; GIARDINO, Cléber. Exame critico dos principais equívocos em
tomo do ICM. Revista de Direito Tributário. v. l 7-18. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, 
pp. 83-84. 

84 TRÓCCOLI JÚNIOR, Henrique. Repetição de indébito - legitimidade ativa -
contribuinte de fato - repercussão jurídico-tributária - enriquecimento indevido. Revista de

Estudos Tributários. n. 73. São Paulo: IOB, 2010, pp. 81-99; FREITAS, Leonardo e Silva de 
Almendra. Análise crítica da reviravolta da orientação do STJ acerca da legitimidade do 
contribuinte de fato para repetir o indébito tributário. Revista Dialética de Direito Tributário. São 
Paulo: Dialética. 2011, n. 187, p. 96. 
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CONTRIBUINTES DE FATO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM 
SUJEIÇÃO PASSIVA APENAS DOS FABRICANTES (CONTRIBUINTES 
DE DIREITO). RELEVÂNCIA DA REPERCUSSÃO ECONÔMICA DO 
TRIBUTO APENAS PARA FINS DE CONDICIONAMENTO DO 
EXERCÍCIO DO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE DE JURE 
À RESTITUIÇÃO (ARTIGO 166, DO CTN). LITISPENDÊNCIA. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. 
REEXAME DE MATÉRIA FÂTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ 
APLICAÇÃO. 

1. O "contribuinte de fato'' (in casu, distribuidora de bebida) não detém
legitimidade ativa ad causam para pleitear a restituição do indébito
relativo ao !PI incidente sobre os descontos incondicionais, recolhido pelo
"contribuinte de direito" (fabricante de bebida), por não integrar a relação
jurídica tributária pertinente.

2. O Código Tributário Nacional, na seção atinente ao pagamento
indevido, preceitua que:

"Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio 
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a 
modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no§ 4° do artigo 
162, nos seguintes casos: 

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior 
que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza 
ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota 
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou 
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; III -
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, 
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a 
quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo 
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a 
recebê-la. " 

Avenida Angélica, 2.346, 11º andaJ:, cj 111, Higienópolis, São Paulo, SP, CEP 01228-001 

Tel./Fax +55 11 3122-2100- E-mail: htt@helenororres.com.br 

67 - 82 



HELENO TAVEIRA TORRES 

Professor Títular do Departamento de Di.reico Econtimico, Financeiro e Tributário da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP 

ADVOGADO 

3. Consequentemente, é certo que o recolhimento indevido de tributo
implica na obrigação do Fisco de devolução do indébito ao contribuinte
detentor do direito subjetivo de exigi-lo.

4. Em se tratando dos denominados "tributos indiretos" (aqueles que
comportam, por sua natureza, transferência do respectivo encargo
financeiro), a norma tributária (artigo 166, do CTN) impõe que a
restituição do indébito somente se faça ao contribuinte que comprovar
haver arcado com o referido encargo ou, caso contrário, que tenha sido
autorizado expressamente pelo terceiro a quem o ônus foi transferido.

5. A exegese do referido dispositivo indica que:

' . . .  o art. 166, do CTN, embora contido no corpo de um típico veículo 
introdutório de norma tributária, veicula, nesta parte, norma especifica 
de direito privado, que atribui ao terceiro o direito de retomar do 
contribuinte tributário, apenas nas hipóteses em que a transferência for 
autorizada normativamente, as parcelas correspondentes ao tributo 
indevidamente recolhido: 

Trata-se de norma privada autônoma, que não se confunde com a 
norma construída da interpretação literal do art. 166, do CTN. É 
desnecessária qualquer autorização do contribuinte de fato ao de 
direito, ou deste àquele. Por sua própria conta, poderá o 
contribuinte de fato postular o indébito, desde que já recuperado 
pelo contribuinte de direito junto ao Fisco. No entanto, note-se que 
o contribuinte de fato não poderá acionar diretamente o Estado, por
não ter com este nenhuma relação jurídica. Em suma: o direito
subjetivo à repetição do indébito pertence exclusivamente ao
denominado contribuinte de direito. Porém, uma vez recuperado o
indébito por este junto ao Fisco, pode o contribuinte de fato, com
base em norma de direito privado, pleitear junto ao contribuinte
tributário a restituição daqueles valores.

A norma veiculada pelo art. 166 não pode ser aplicada de maneira 
isolada, há de ser confrontada com todas as regras do sistema, 
sobretudo com as veiculadas pelos arts. 165, 121 e 123, do CTN. Em 
nenhuma delas está consignado que o terceiro que arque com o 
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encargo financeiro do tributo possa ser contribuinte. Portanto, só o 
contribuinte tributário tem direito à repetição do indébito. 

Ademais, restou consignado alhures que o fundamento último da norma 
que estabelece o direito à repetição do indébito está na própria 
Constituição, mormente no primado da estrita legalidade. Com efeito 
a norma veiculada pelo art. 166 choca-se com a própria Constituição 
Federal, colidindo frontalmente com o princípio da estrita legalidade, 
razão pela qual há de ser considerada como regra não recepcionada 
pela ordem tributária atual. E, mesmo perante a ordem jurídica 
anterior, era manifestamente incompatível frente ao Sistema 
Constitucional Tributário então vigente.' (Marcelo Fortes de 
Cerqueira, in "Curso de Especialização em Direito Tributário -
Estudos Analíticos em Homenagem a Paulo de Barros Carvalho", 
Coordenação de Eurico Marcos Diniz de Santi, Ed. Forense, Rio de 
Janeiro, 2007, págs. 390/393) 

6. Deveras, o condicionamento do exerc1czo do direito subjetivo do
contribuinte que pagou tributo indevido (contribuinte de direito) à
comprovação de que não procedera à repercussão econômica do tributo ou
à apresentação de autorização do "contribuinte de fato" (pessoa que sofreu
a incidência econômica do tributo), à luz do disposto no artigo 166, do
CTN, não possui o condão de transformar sujeito alheio à relação jurídica
tributária em parte legitima na ação de restituição de indébito.

7. À luz da própria interpretação histórica do artigo 166, do CTN. dessume
se que somente o contribuinte de direito tem legitimidade para integrar o
pólo ativo da ação judicial que objetiva a restituição do "tributo indireto"
indevidamente recolhido (Gilberto Ulhôa Canto, "Repetição de Indébito",
in Caderno de Pesquisas Tributárias, nº 8, p. 2-5, São Paulo, Resenha
Tributária, 1983; e Marcelo Fortes de Cerqueira, in "Curso de
Especialização em Direito Tributário - Estudos Analíticos em Homenagem
a Paulo de Barros Carvalho", Coordenação de Eurico Marcos Diniz de
Santi, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2007, págs. 390/393).

8. É que, na hipótese em que a repercussão econômica decorre da natureza
da exação, "o terceiro que suporta com o ônus econômico do tributo não
participa da relação jurídica tributária, razão suficiente para que se
verifique a impossibilidade desse terceiro vir a integrar a relação
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consubstanciada na prerrogativa da repetição do indébito, não tendo, 

portanto, legitimidade processual" (Paulo de Barros Carvalho, in "Direito 

Tributário - Linguagem e Método", 2ª ed., São Paulo, 2008, Ed. Noeses, 

pág. 583). (. .. ) 

15. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo

543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. "85 

Como se vê, na posição firmada do STJ, tribunal competente para 

estabelecer a interpretação de normas infraconstitucionais, o art. 166 do CTN 

reconhece o direito à restituição ao contribuinte ("de direito"), mediante as 

condições estabelecidas naquela regra, vedado para o "contribuinte de fato". 

O art. 166 do CTN, portanto, confirma que não é o contribuinte aquele que 

recebe a mercadoria quando da realização da operação de circulação de 

mercadoria, nem o ICMS incidente nessa operação é próprio dele. Fosse assim, 

aquele a quem é dirigida a mercadoria faria jus à restituição do ICMS 

eventualmente recolhido a maior. 

85 Brasil. Superior Tribunal de Justiça. REsp 903.394, Relator Luiz Fux, I ª Seção, j.
24/03/201 o.

É certo, porém, que o STJ excepcionou alguns casos em que o chamado "contribuinte de
fato", o consumidor, poderia pleitear a restituição do tributo indevidamente recolhido. Seria o
caso, p. ex., de energia elétrica, em que o contribuinte de direito, por suas condições específicas
(a concessionária está em "quase total submissão" ao Estado e não tem interesse em obter a
restituição pois repassa o custo tributário), não procurar pleitear a restituição. Por exemplo:
"RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE SER VTÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA.
INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A DEMANDA "CONTRATADA E NÃO UTILIZADA".
LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR PARA PROPOR AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. - Dianre do que dispõe a legislação que disciplina as concessões
de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o
consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória ele repetição de
indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência
do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada.- O acórdão proferido no REsp 903.394/AL
(repetitivo), da Primeira Seção, Ministro luiz Fux, DJe de 26.4.2010, dizendo respeito a
distribuidores de bebidas, não se aplica ao casos de fornecimento de energia elétrica. Recurso
especial improvido. Acórdão proferido sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil."
(Brasil. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.299.303, Relator Cesar Asfor Rocha, I ª Seção, j.
08/08/2012).

Avenida Angélica, 2.346, 11° andar, cj 111, Higienópolis, São Paulo, SP, CEP 01228-001 

Tel./F:uc +55 11 3122-2100 • E-mail: htt@helenororres.com.br 

70 - 82 



HELENO TAVEIRA TORRES 

Professor Tírular do Deparramenro de Direito Econ"mlco, Financeiro e Trlburário da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP 

ADVOGADO 

6. SEGURANÇA JURÍDICA E A GARANTIA DE
IRRETROATIVIDADE DO NÃO BENIGNO. EFICÁCIA DO ART.
23 DA LINDB.

A segurança jurídica, em uma proposta funcional, pode ser compreendida
como princípio-garantia constitucional que tem por finalidade proteger direitos 

decorrentes das expectativas de confiança legítima na criação ou aplicação das 

normas, mediante certeza jurídica, estabilidade do ordenamento ou efetividade de 

direitos e liberdades fundamentais.86 Nessa ótica, o conteúdo do princípio da 
segurança jurídica reduz-se, basicamente, aos seguintes aspectos: certeza, 
estabilidade sistêmica e proteção da confiança legítima stricto sensu. 

É elementar: não há segurança jurídica se a confiança não for protegida 
legitimamente, a partir dos elementos jurídicos formadores do ordenamento. O 
desprezo e a transgressão à confiança minam a segurança juridica sobre a qual deve 
erguer-se todo o sistema normativo. 

No caso concreto, deveras, os pacientes ofereceram ao Fisco de Santa 
Catarina declaração dos tributos, como manda o art. 150 do Código Tributário 
Nacional - CTN, na fonna de lançamento por homologação, que não operou seus 
efeitos por não ter havido o efetivo pagamento do ICMS próprio confessado. 

O princípio da proteção da confiança legítima, a guiar a atuação da 
Administração Pública, é consequência dos princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da boa-fé objetiva, da eficiência e da moralidade administrativas, 
manifestos pela obrigatoriedade da Administração Pública de agir com 
previsibilidade nas relações com os particulares. 

Ao tempo que o contribuinte realiza sua obrigação acessória, logicamente, 
pode esperar a cobrança judicial do débito, além de todas as consequências 
sancionatórias que se adicionam ao principal, como juros e multas. O Estado 
poderá, ainda, adotar sanções adicionais, como arrolamentos de bens, nos dias 
atuais, até mesmo "protesto" da dívida. Com a execução fiscal, o Estado poderá 

86 Cf. Torres, Heleno Taveira. Direito constitucional tributário e segurança jurídica. São 
Paulo: RT, 2011, p. 237. 
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penhorar todos os bens suficientes para satisfazer o cumprimento da exação. 

Enfim, há múltiplos caminhos a serem percorridos.87 

O respeito ao princípio da confiança legítima, por conseguinte, integra-se 

ao princípio da boa Administração Pública88
, que se define a partir de uma 

atividade desenvolvida segundo critérios fundados em transparência, motivação, 

imparcialidade e probidade. A Administração deve fomentar um agir conforme a 

boa-fé, com meios adequados para seu reconhecimento e tutela89
; e não o oposto. 

O que esta mesma Administração Fazendária faz com todos aqueles que 

sonegam tributos sem qualquer declaração do valor devido? Excetuados os poucos 

casos em que consegue obter meios para promover o auto de infração, certamente, 

para estes sujeitos passivos da tributação, não adotará os mesmos instrumentos que 

tem empregado em face daqueles que espontaneamente oferecem declarações. Esta 

contradição não se pode admitir no agir estatal. 

Contudo, o mais grave é saber se os pacientes não tinham consciência de 

que sua declaração poderia repercutir em tamanha gravidade. Isso porque ao tempo 

87 Nas palavras de Rodrigo Numeriano Dubourcq Dantas: "À medida que dispõe de meios 
próprios, com vistas à satisfação de seus créditos, para o que, inclusive, foram-lhe conferidos 
privilégios e garantias (CTN, arts. 183 a 193), a Administração Fazendária não pode se valer de 
instrumentos oblíquos como forma coativa de arrecadar de tributos." (Direito Tributário 
Sancionador - Culpabilidade e Segurança Jurídica. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 285). 

88 Este princípio geral da boa administração foi aplicado pela primeira vez, de forma 
expressa, na Holanda, por meio de lei editada em 1952. Cf. AFSCHRIFT, Thierry. Les Principes 
Généraux de Bonne Administration et de Sécurité Juridique. ln: AFSCHRIFT, Thierry (Coord.). 
L 'Évolution des Príncipes Généraux du Droit Fiscal. Bruxelles: Larcier, 2009, p. 109-111; 
PÂQUES, Michel. L' Application dde la Loi Fiscal - Présentation et Mise em Oeuvre. Actualités 
du Droit, 1993, p. 399-483. No Brasil, veja-se: FREITAS, Juarez. Discricionariedade 
Administrativa e o Direito Fundamental à Boa Administração Pública. São Paulo: Malheiros, 
2007, p. 20 e ss. Cf. STJ, REsp 840.782/RS, rei. Min. Teori Zavascki, j. 08.08.2006. 

89 Como bem observou o jurista português Pedro Pais de Vasconcelos, a concretização do
princípio da boa-fé tem a ver com os comandos honeste agere (o direito deve ser exercido 
honestamente, como deveria ser exercido por uma pessoa de bem), alterum non laedere (o direito 
deve ser exercido de modo não danoso, ou do modo menos danoso possível) e da vedação do 
venire contra fac/um proprium (o direito deve ser exercido sem frustrar expectativas criadas pelo 
seu titular) (VASCONCELOS, Pedro Pais de. Teoria Geral do Direito Civil. 4. ed. Coimbra: 
Almedina, 2007, p. 267 e ss.). 
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dos fatos não havia semelhante entendimento pela Jurisprudência. A força dos 
precedentes com eficácia vinculante é relativamente recente no Brasi 1. 

O respeito à legalidade na identificação de fatos geradores de tributos ou de 
infrações tributárias, bem assim na aplicação de normas impositivas de tributação 
ou de penas criminais, exige frequência de incidência normativa que fica a 
depender da legislação vigente à época da ocorrência das condutas que o legislador 
decidiu tutelar. Como regra, afinal, tempus regi! actum. Não é diferente com a 
segurança jurídica por orientação, que decorre da Jurisprudência. 

Mesmo que admitido o emprego do regime de "apropriação indébita", para 
fins de sanção penal, nos termos do inciso II do art. 2°, da Lei nº 8.137 /1990, no 
caso de tributo não cumulativo (ICMS próprio) declarado e não pago, por dever de 
garantir a irretroatividade do não benigno em matéria penal, posto que a lei 
encontrava-se há quase 30 anos em vigor sem interpretação equivalente, é de se 
admitir, por força do art. 23 da LINDB, corno condição de emprego da norma sua 
eficácia para reger as condutas dos contribuintes para os atos ocorridos após a 
publicação da decisão do STJ, que altera a jurisprudência dominante, inclusive 
objeto de sua Súmula 430: "O inadimplemento da obrigação tributária pela

sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. " 

Na função de proteção à confiança legítima encontra-se o referido art. 23 
do Decreto-Lei nº 4.657 /1942, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
(LINDB), introduzida pela recente Lei nº 13.655/2018. Não há dúvida alguma que 
esta disposição se aplica igualmente em matéria penal, por ser regra geral do direito 
positivo brasileiro. A saber: 

"Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que 

estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo 

indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, 

deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo 

dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, 

equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais." 

Não é diverso o exame sistemático das garantias previstas no art. 5°, II e 
XXXIX, e no art. 150, I e III, todos da CF, verbis: 

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

( .. ) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei; 

(. . .) XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 

prévia cominação legal;" 

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 

vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

1 - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

(. . .) III - cobrar tributos: 

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da

lei que os houver instituído ou aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os

instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a

lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;"

Veda-se, assim, que a aplicação de tributos ou penalidades tributárias, nas 

esferas administrativa ou judicial, incorre em retroatividade, expressamente 

vedada pelas garantias temporais da segurança jurídica tributária e sancionadora, 

enfeixadas no aludido art. 150, III, e no art. 5º, XL, da CF, a saber: "a lei penal 

não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. " 

A decisão da Terceira Seção do STJ, ao examinar o Habeas Corpus nº

399.109/SC, finda por criar uma aplicação por analogia do crime do art. 2°, II, da 

Lei nº 8.137/1990 aos casos de ICMS próprio, mas não declarado. 

Não se pode admitir que seja implantado no Brasil um equivalente do 

"direito penal do inimigo" em matéria tributária, para facilitação das cobranças de 

tributos pelos estados, sem que se tenham presentes as garantias constitucionais 

em favor dos contribuintes. Enquanto houver Constituição, haverá juízes. 

Tudo a preservar o garantismo constitucional e a afirmação do status 

libertatis em que fundado o Estado Democrático de Direito brasileiro. Aqui, o 

Direito Penal Tributário afigura-se de ultima ratio, sob pena de configuração de 

excessos repressivos, a serem contidos pelo Poder Judiciário. 
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IV. RESPOSTAS AOS QUESITOS

1) Quem é o sujeito passivo (contribuinte) do ICMS? O

produtor/comerciante ou o consumidor final?

Resposta: Em linha com o parágrafo único do art. 121 do CTN, o sujeito

passivo (na qualidade de contribuinte) do ICMS é aquele que realiza a hipótese de 

incidência consistente na operação de circulação de mercadoria ou prestação de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Não é 

outra a exegese d o art. 4° da Lei Complementar nº 87/1996. No caso do ICMS

mercantil, normalmente, tratar-se-á do produtor ou comerciante. 

Para fins jurídicos, o adquirente da mercadoria, na condição de consumidor 

final, ainda que comerciante, não pode ser contribuinte do ICMS, precisamente 

porque não concorre para a realização dos suportes fáticos das normas impositivas 

deste imposto. Não detém, portanto, relação "pessoal e direta com a situação que 

constitua o respectivo fato gerador" da obrigação tributária. 

Tampouco pode, o consumidor final de mercadorias, assumir a condição de 

sujeito passivo do ICMS pela via da responsabilidade tributária (CTN, art. 121, 

parágrafo único, II). Isto porque, juridicamente, não mantém vínculos com o fato 

gerador deste imposto, como exige o art. 128 do CTN. Apenas o produtor ou o 

comerciante, porquanto alienantes de mercadorias, ao promover a saída destas de 

seus estabelecimentos produtores e comercial, respectivamente, revelar-se-ão 

juridicamente aptos a realizar a hipótese de incidência do ICMS. 

Somente a relação pessoal e direta com a situação fática de uma "operação 

de circulação de mercadoria" poderá originar, validamente, obrigações tributárias 

de pagamento de ICMS em face de um dado sujeito, pressuposto 

constitucionalmente como "contribuinte" deste imposto. 

Qualquer conclusão em sentido diverso recai em campo extrajurf dico e, por 

isso, deve ser afastada, sob pena de flagrante insegurança na aplicação do Direito 

Tributário brasileiro, fortemente marcado pela legalidade (CF, art. 150, I). 
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2) A incorporação do ICMS no preço da mercadoria transfere a sujeição

passiva para o destinatário?

Resposta: Não. O fato contábil de incluir ou não o custo do ICMS na

formação do preço não significa transferir a sujeição passiva tributária para os 

consumidores finais das mercadorias comercializadas. A sujeição passiva somente 

pode ser estabelecida por lei (CF, art. 146, III, "a"; art. 150, I; e CTN, art. 97, III). 

Flagrantemente absurdo, destarte, supor que a inclusão do ICMS como 

custo de uma dada mercadoria seria suficiente para converter o seu consumidor 

final em sujeito passivo deste imposto. O caso é de transferência de ônus 

econômico, o que nada tem de jurídico, por falta correspondência às materialidades 

da competência tributária dos Estados, pressuposta pelo Constituinte de 1988. 

Para dar precisão ao termo "circulação", o legislador complementar (CF, 

art. 146, III, "a") elegeu a "saída" como principal elemento de determinação 

temporal de verificação do fato jurídico tributário do ICMS, excetuadas as 

exceções previstas no art. 12, da LC nº 87/96. Isto em perfeita coerência com a 

Constituição de 1988, é a destinação de mercadorias ao comércio, logo, que enseja 

a incidência deste imposto, não a aquisição por consumidores finais. 

A dívida do ICMS, portanto, é "própria" do produtor-comerciante ou do 

comerciante de mercadorias, sem qualquer relevância que se possa atribuir ao 

chamado "contribuinte de fato", pois todos tributos repercutem na cadeia 

plurifásica de não cumulatividade. Apenas os primeiros detêm relação pessoal e 

direta com o fato gerador da exação. E este é o critério legalmente admitido, no 

País, para fins de fixação do elemento subjetivo passivo das obrigações tributárias. 

Ora, responde pelo tributo, no ICMS, aquele que promove o ato de 

circulação de mercadorias, que não é o consumidor final, mas sempre o sujeito 

que dá ensejo à sua execução. Afora o ICMS na importação e as hipóteses de 

serviços, ou o sujeito é o produtor da mercadoria (na venda ou troca), industrial 

( que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a 

finalidade de produto, ou o aperfeiçoe para o consumo), atacadista (mercadoria 

destinada à revenda ou à industrialização) ou comerciante (mercadoria destinada 

a uso ou consumo do próprio destinatário). 
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3) Há desconto ou cobrança de ICMS pelo sujeito passivo, nas operações

sujeitas ao imposto? O produtor/comerciante é um agente que

simplesmente arrecadada, desconta ou cobra o ICMS?

Resposta: Não há desconto ou cobrança de ICMS pelo sujeito passivo -

contribuinte ou responsável - que realizou a hipótese de incidência deste tributo, 

ao promover a circulação de mercadorias. 

Considerando-se que os consumidores finais de mercadorias não realizam 

o fato gerador do ICMS, na medida que não promovem propriamente a circulação

destas, mas apenas se apresentam como os destinatários desta operação,

validamente, não podem ser tomados por contribuintes ou responsáveis.

Por conseguinte, não se desconta ou cobra de terceiro tributo próprio. O 

tributo próprio deve ser recolhido por seu contribuinte de direito. Cobrar ou reter 

de outrem tributo devido por si próprio carece de sentido jurídico e inverte a 

metodologia de fixação da sujeição passiva prevista nas normas nacionais e gerais 

do CTN, a exigir vinculação (direta ou indireta) entre contribuintes e responsáveis 

aos fatos geradores de tributos (CTN, art. 121 e art. 128). Só se desconta ou cobra

o tributo de terceiro que seja, este, o contribuinte do tributo.

4) A repercussão econômica do ICMS é relevante juridicamente? Em que

medida e para quais fins?

Resposta: A eventual repercussão econômica do ICMS sobre o preço da

mercadoria posta em circulação não tem qualquer relevância jurídica para definir 

quem é o sujeito passivo do imposto. 

A repercussão econômica do ICMS há de ter relevância somente para fins 

de pleito de restituição, tendo em vista o art. 166 do CTN, afora os casos de 

exclusão de tributos incidentes sobre o faturamento, o que é sempre decorrente do 

somatório de preços dos bens comercializados. 

A norma do art. 166 do CTN restringe-se ao regime da repetição de indébito 

e prescreve que a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, 

transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita (a) a quem prove 

haver assumido o referido encargo, ou, (b) no caso de tê-lo transferido a terceiro, 

estar por este expressamente autorizado a recebê-la. 
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Assim, uma das alternativas para o contribuinte de direito fazer jus à 

restituição do ICMS é provar que não houve repercussão econômica, por ele ter 

assumido esse encargo. O caso, porém, é de regra procedimental que em nada 

altera a metodologia de fixação da sujeição passiva prevista nas normas nacionais 

e gerais do CTN, a exigir vinculação (direta ou indireta) entre contribuintes e 

responsáveis aos fatos geradores de tributos (CTN, art. 121 e art. 128). 

Os consumidores finais de mercadorias, ao pagar pelos bens adquiridos não 

confiam, aos vendedores, valores para ulterior ao pagamento de tributos, a partir 

de obrigação específica que os una para este propósito. Não entregam parcela certa, 

a ser repassada por estes vendedores ao erário sob a forma de pecúnia, em algo 

assemelhado como um pagamento por conta e ordem dos adquirentes. 

Estes consumidores finais não detêm qualquer vinculação - direta ou 

indireta - ao fato gerador do ICMS. Apenas se apresentam como os destinatários 

de uma dada operação de circulação de mercadorias; daí porque, válida e 

juridicamente, sequer podem ser tomados responsáveis tributários, sob pena de 

violação do art. 128 do CTN. 

5) Qual a correta compreensão do art. 166 do CTN?

Resposta: O art. 166 do CTN aplica-se aos tributos que repercutem e são

destacados em nota fiscal na circulação de bens. Por decorrência, a restituição 

desses tributos, excepcionalmente, está submetida à prova de que assumiu o 

encargo do tributo ou que está autorizado por aquele a quem foi transferido esse 

encargo. Contudo, a norma não tem aplicação em favor de quem confere a 

mencionada autorização. 

Ao analisar o art. 166 do CTN, o Superior Tribunal de Justiça firmou 

posição no sentido de que o chamado ''contribuinte de fato" não fazjus ao direito 

de restituição. E assim o é justamente por ele não ser "contribuinte" ou sujeito 

passivo de quem o tributo possa ser "descontado" ou "cobrado". Somente o 

contribuinte de direito evidencia-se juridicamente apto a pleitear a restituição, sob 

as condições do art. 166 do CTN. E o faz a partir daquelas provas para evitar 

enriquecimento sem causa do erário. 
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6) O posicionamento do STJ no HC 399.109/SC, no sentido de que o

sujeito passivo se apropria de ICMS descontado ou cobrado, sob o

aspecto tributário, está em consonância com a sistemática de

arrecadação e recolhimento do tributo? Esse posicionamento se

aplicaria somente nas operações destinadas a consumidor final ou se

estenderia a todas as operações sujeitas ao ICMS?

Resposta: A decisão da Terceira Seção do STJ, com a devida vênia, não
está em consonância com a sistemática de arrecadação e recolhimento do tributo, 
bem assim inverte a metodologia de fixação da sujeição passiva prevista nas 
normas nacionais e gerais do CTN, a exigir vinculação (direta ou indireta) entre 
contribuintes e responsáveis aos fatos geradores de tributos (CTN, art. l 21 e art. 
128). Só se desconta ou cobra o tributo de terceiro. 

Por excelência, os destinatários do tipo do art. 2°, II, da Lei n. 8.137/1990, 
compreendidos na expressão "sujeito passivo de obrigação", de que se valeu o 
legislador penal, na sua maioria, são os agentes de retenção, os responsáveis com 
deveres jurídicos de repassar os valores de tributos que, diante da sua especial 
posição jurídica, como fonte pagadora ou outro, tenham poderes para tanto. 

No caso julgado pelo STJ, a referida nonna do art. 2°, II, da Lei n. 
8.137/1990 não autoriza a aplicação imediata de sanções fiscais, pela simples 
suposição do Fisco de que os pacientes teriam se apropriado de ICMS próprio 
declarado, mas que eventualmente fora pago por seus consumidores. 

Caberia o exame apurado da tipificação, quanto à posição dos pacientes em 
relação à condição de sujeitos passivos de ICMS próprio; quanto à conduta de 
"descontar" ou de "cobrar" o valor do tributo, em sentido jurídico, e não 
econômico; e quanto à necessária apuração do dolo específico do tipo subjetivo do 
art. 2°, II, da Lei n. 8.137/1990, ausente no caso. 

Faz-se mister, de uma vez por todas, afastar o mito de que todas as sanções 
penais tributárias podem ser aplicadas mediante critérios de imputação objetiva, 
pela simples causação de resultados indesejados. Este resultado hennenêutico 
redunda em equívoco. É fruto de uma leitura rasa do art. 136 do CTN, sem atentar 
para o quanto dispõe o art. 13 7, seguinte, que exige a determinação do dolo 
específico nos crimes tributários. 
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Daí a importância da interpretação conforme a Constituição do art. 2°, II, da 

Lei n. 8.137/1990, para estabelecer parâmetros uniformes de tratamento entre o 

contribuinte com débitos próprios ou que satisfaz débitos terceiros, em nome 

destes últimos, por simplificação arrecadatória, declarados ou não declarados 

previamente, que tem acesso ao processo administrativo fiscal antes da 

representação para fins penais, e aquele que declara débitos próprios e, por não 

efetuar o pagamento, vê-se levado à representação para fins penais sem direito de 

defesa e, após a decisão do STJ, no HC 399.109-SC, com sua qualificação de crime 

formal que se consuma com o mero inadimplemento. 

Deveras, a Terceira Seção do STJ, ao examinar o Habeas Corpus nº

399.109/SC, não acompanhou a Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal 

Federal a respeito dos crimes de apropriação indébita. Como antecipado, o Pleno 

do STF, no Agravo Regimental no Inquérito nº 2.537-2 - Goiás, Relator Ministro 

Marco Aurélio de Mello, de 10/03/2008, considerou o crime de apropriação 

indébita previdenciária - mesmo como retenção na fonte - típico delito omissivo 

material, a exigir prova do dolo. E, mais tarde, admitiu, no julgamento do Inquérito 

3.141 - Minas Gerais, de 25/04/2013, Relator Gilmar Mendes (e Inquérito 3102-

MG, DJe 19.03.2013), que "a sistemática de imputação penal por crimes de 

sonegação contra a Previdência Social deve se sujeitar à mesma lógica aplicada 

àqueles contra a ordem tributária em sentido estrito." Logo, equivalentes os tipos 

do artigo 1 ° da Lei 8.137/90 e o previsto no art. 337-A do Código Penal. 

Em interpretação conforme a Constituição, as condutas tipificadas no inciso 

II do art. 2°, da Lei nº 8.137/1990, compreendidas no dever de "recolher" valor de 

tributo aos cofres públicos, como regra, devem ser apuradas segundo a análise de 

culpabilidade. Bem como da proteção contra o uso de prisão civil por dívida que 

o contribuinte declara, de forma espontânea e de boa fé, o que não se converte em

apropriação indébita, dado que não há qualquer ocultação ou algum agir voltado

para resistir à entrega dos débitos confessados, por agir que implique negativa de

"recolhimento" do tributo.
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7) O dispositivo do art. 2º, inc. II, da Lei nº 8.137/90, não se cingiria apenas

aos agentes arrecadadores dos tributos de terceiros, como as

instituições financeiras, os responsáveis tributários (arts. 134 e 135,

CTN) e os substitutos tributários (regime de substituição tributária)?

Resposta: O tipo penal do art. 2º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990 cinge-se

às hipóteses nas quais alguém, que a legislaçã.o coloca na qualidade de sujeito 

passivo, desconta ou cobra, de terceiro, tributo que seria por ele devido, em outras 

palavras, o tributo será próprio do terceiro. 

No caso de tributo cujo fato gerador já ocorreu e, por força de lei, tem-se 

obrigação de transferência, porquanto retido ( descontado ou cobrado no lugar do 

sujeito ativo), recolhido de terceiro, o contribuinte do tributo, corno se verifica nos 

casos de retenção na fonte (IRPF), do pedágio, cobrado pelas concessionárias e 

não recolhidos aos cofres públicos, de modo induvidoso, justificam o emprego do 

inciso II do art. 2°, da Lei nº 8.137 /1990, ainda que efetuada a declaração, porque 

houve a entrega do dinheiro pelo contribuinte. Isto mediante prova do dolo de 

apropria-se indevidamente, em abuso de confiança. 

No conceito de dívida própria, impõe-se incluir ainda todos os chamados 

"substitutos tributários", oa medida que a apuração do tributo devido também se 

faz de modo objetivo, ainda que reflita antecipação do tributo devido. 

Não há razão para pretender dar ao ICMS-ST tratamento distinto do ICMS 

Próprio. Em ambos os casos, não há desconto ou cobrança de valor de tributo. A 

relação entre aquele que dá saída a mercadoria e com isso realiza a hipótese de 

incidência do ICMS e o adquirente permanece sendo uma relação de direito 

privado, na qual aquele recebe deste um preço. O preço pode ser formado a partir 

de diversos custos, entre os quais está o ICMS, seja o próprio, seja o por 

substituição tributária. Contudo, da mesma maneira como não se cobra ou se 

desconta do comprador uma quota parte dos insumos e dos salários dos 

funcionários que permitiram a produção da mercadoria, também não se cobra ou 

desconta ICMS (próprio ou de substituição) do comprador. 
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São igualmente aplicáveis ao ICMS-ST as considerações antes feitas à 
hipótese de pagamento a prazo da mercadoria adquirida, ou de inadimplência. Se 
for concedido ao comprador um prazo para pagamento da mercadoria, não é 
aceitável que o contribuinte alegue ainda não ter recebido qualquer valor do 
adquirente, de modo a não ter sido exequível descontar ou cobrar o montante do 
ICMS-ST. Mesmo nessa hipótese, essa parcela do imposto será devida e deverá 
ser recolhida, independentemente de o contribuinte ainda nada ter recebido. 

O mesmo se diga na hipótese de inadimplência do contribuinte. À 
Administração Fiscal soaria no mínimo inusitado que o contribuinte alegasse como 
justificativa para o não recolhimento do ICMS-ST o fato de seu comprador estar 
inadimplente. Esse imposto seria devido de qualquer forma, justamente com 
alegação de ser dívida própria do substituto. Novamente, fica evidenciado que 
também no ICMS-ST nada se desconta ou se cobra. 

Este é o nosso Parecer. 
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