
 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS  

ESCOLA DE DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

COORDENAÇÃO ADJUNTA DE TRABALHO DE CURSO  

MONOGRAFIA JURÍDICA 

 

 

CRIMINALIZAÇÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DOLOSO DO ICMS 

O DIREITO PENAL COMO INSTRUMENTO DE ARRECADAÇÃO 

 

 

ORIENTANDO: MARCELO CABRAL QUIXABEIRA 

ORIENTADOR: PROF. MS. MARISVALDO CORTEZ AMADO 

 

 

 

 

 
 
 
 

GOIÂNIA 
2021 



 
 
 
 

 

MARCELO CABRAL QUIXABEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIMINALIZAÇÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DOLOSO DO ICMS 

O DIREITO PENAL COMO INSTRUMENTO DE ARRECADAÇÃO 

 

 

Monografia Jurídica apresentada à 

disciplina Trabalho de Curso II, da Escola 

de Direito e Relações Internacionais, Curso 

de Direito, da Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás (PUCGOIÁS). Prof. 

Orientador: Ms. Marisvaldo Cortez Amado 

 

 
 
 
 
 

GOIÂNIA 
2021 



 
 
 
 

 

 
MARCELO CABRAL QUIXABEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

CRIMINALIZAÇÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DOLOSO DO ICMS 

O DIREITO PENAL COMO INSTRUMENTO DE ARRECADAÇÃO 

 

Data da Defesa: __ de __________ de______ 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

___________________________________________________________________ 

 Orientador: Prof. Ms Marisvaldo Cortez Amado  

 Nota 

 

___________________________________________________________________ 

 Examinador Convidado:  

 Nota 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha falecida 

bisavó Helena, todo amor que eu tenho foi  

tu que me deu. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeço ao meu orientador, o Professor Marisvaldo 

Cortez Amado,  por ter abraçado as minhas ideias.  

Agradeço também minha mãe Valeria e a minha 

companheira de longa data Gabriela  pelo apoio 

incondicional.  



 
 
 
 

 

SUMÁRIO 

RESUMO......................................................................................................................8 

INTRODUÇÃO.............................................................................................................9 

CAPÍTULO I –  O ILÍCITO TRIBUTÁRIO NO DIREITO 

BRASILEIRO......... .................. .......... ........................... ............... ..13 

I.I. CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO 

TRIBUTÁRIO................... ......... ......... ........................... ............... ..13 

I.II. TIPIFICAÇÃO PENAL DO ILÍCITO 

TRIBUTÁRIO................... .... .............. ........................... ............. ....15 

I.III. ELEMENTOS DO TIPO PENAL DO ART. 2º,  II, DA LEI Nº 

8.137/90............................ ................ ........................... .................17  

CAPÍTULO II – A CRIMINALIZAÇÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DOLOSO DO 

ICMS PRÓPRIO DECLARADO PELO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL......................... ............... ... ............... ............ ........ ..........20 

II.I. DIREITO PENAL COMO INSTRUMENTO DE ARRECADAÇÃO 

TRIBUTÁRIA..............................................................................................................20 

II.II.  ANÁLISE DO TERMO ‘’COBRADO’’ DO TIPO PENAL 

INCRIMINADOR.........................................................................................................24 

II.III.  A CRIMINALIZAÇÃO COMO CONSEQUÊNCIA DO RE 

574.706/STF...............................................................................................................27 

II.IV. A CRIMINALIZAÇÃO FRENTE A TEORIA DA INCIDÊNCIA 

FISCAL.......................................................................................................................28 

II.V.  A CRIMINALIZAÇÃO COMO FONTE DE RECEITA: A INVIABILIDADE 

ECONÔMICA ........................................................................................................... 31 

CAPÍTULO III –  DESDOBRAMENTOS JURÍDICOS DA CRIMINALIZAÇÃO 

DO NÃO RECOLHIMENTO DOLOSO DE ICMS PRÓPRIO 

DECLARADO.......... . .................. ....... ....................... .... ................. .33  



 
 
 
 

 

III.I. CRIMINALIZAÇÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DE QUALQUER 

TRIBUTO: TODO TRIBUTO COMPÕE O 

PREÇO................ ............ ...... ........... ........................... .............. ....34 

III.II. CONGESTIONAMENTO PROCESSUAL À VISTA: ADEQUAÇÃO 

JURISPRUDENCIAL E A EXCLUSÃO DO DOLO NA APROPRIAÇÃO 

INDÉBITATRIBUTÁRIA............. .......... ................ ........... ............... ..38 

III.III. O INCENTIVO A SONEGAÇÃO FISCAL... .................. ............. .42 

CONCLUSÃO............... ........ .......... ... ........................... ..................44 

REFERÊNCIAS...... .................. .......... ........................ ... .................48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como foco a nova hipótese de incidência do 

tipo penal incriminador previsto no artigo 2º, inciso II, da Lei nº 

8.137/90, através da análise da decisão proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal no Recurso em Habeas Corpus nº 164.334/SC, onde 

prevaleceu a tese de que o não recolhimento doloso do Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 

de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS) próprio declarado estaria abarcado pelo referido 

dispositivo. A decisão do Supremo Tribunal Federal, em consonância 

com o decidido pelo STJ, constitui uma grave lesão aos direitos 

individuais e a promessa de retrocessos na área penal e tr ibutária sem 

precedentes. 

Palavras-chave:  apropriação indébita tr ibutária; não recolhim ento; 

ICMS. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho será desenvolvido em torno da 

criminalização do não recolh imento doloso de Imposto sobre Operações 

relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 

de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação  (ICMS) 

próprio declarado, tese que emergiu vitoriosa no Supremo Tribunal 

Federal (STF) em 18 de dezembro de 2019 no julgamento do Recurso 

em Habeas Corpus 164.334/SC. 

 A decisão dos Ministros acompanhou o entendimento 

exarado pelo Superior Tribunal de Justiça  no Habeas Corpus 

399.109/SC, abrindo nova hipótese de incidência para o tipo penal 

previsto no art igo 2º,  inciso II , da Lei nº 8.137/ 90, na contramão do 

entendimento doutrinário e ju risprudencial majoritário  a respeito do 

tema. 

 Frente a eminente virada jur isprudencial, será real izada 

uma análise do tipo penal incriminador previsto no artigo 2º, inciso II,  

da Lei 8.137/90, detalhando os elementos objetivos e subjet ivos para 

melhor compreender as hipóteses de aplicação . Nesse ponto em 

específico, ressalta-se que a decisão ainda está sob embargos de 

declaração em virtude da indeterminação de alguns elementos 

essenciais a nova aplicação do tipo penal em destaque,  tais como o 

que seria objetivamente a contumácia e como se daria a modulação 

dos efeitos temporais da decisão.  

 Conforme apontado por juristas e pela ciência econômica, 

o Supremo Tribunal Federal embasou sua decisão em uma série de 

erros. Em primeiro lugar o termo ‘ ’tr ibuto cobrado’’ foi ressignificado, 

ignorando o consenso entre tr ibutaristas de que o termo faria alusão ao 

recolhimento de tr ibuto antes da ocorrência do fato gerador  conforme 

ocorre na sistemática da substituição tr ibutária,  passando a identif icar 

todo tr ibuto que faz parte do preço  do produto.  
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 A partir da deturpação do termo ‘ ’ tr ibuto cobrado ’ ’,  

emergiu a tese de que o consumidor f inal arca com toda a carga 

tr ibutária de ICMS, na contramão da Teoria da Incidência Fiscal  e do 

conceito de elastic idade da oferta e demanda, e, sendo assim, os 

valores referentes ao ICMS que ingressam no caixa daquele que exerce 

atividade comercial  seria verba de terceiros destinada ao  respectivo 

Fisco Estadual. Na hipótese, o comerciante seria apenas um 

depositário de ICMS que, ao não repassar os valores na data 

estipulada, estaria cometendo o crime previsto no artigo 2º, inciso II ,  

da Lei nº 8.137/90.  

 O entendimento esposado pela maioria do Supremo 

Tribunal Federal  parece, em uma análise perfunctória , coerente com a 

decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário  (RE) 574.706, 

onde se decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da 

COFINS, sendo esse julgamento util izado no voto do Ministro Luiz 

Roberto Barroso como argumento pró-criminalização. Ocorre que uma 

análise detalhada do Recurso Extraordinário 574.706 nos permite 

compreender o que realmente estava em pauta  naquela ocasião, sendo 

a questão da titularidade das verbas referentes ao ICMS abordada por  

poucos Ministros e de forma marginal, haja vista que, conforme 

declarou o Procurador-geral da Fazenda Nacional Fabrício da Soller, na 

sustentação oral pela união , o que estava sendo discutido era o 

conceito de receita bruta  e receita líquida. 

 Após a abordagem dos motivos que levaram a tomada da 

decisão, será realizada uma exposição de possíveis desdobramentos 

jurídicos da nova hipótese de incidência  da Lei 8.137/90, com o 

enfoque nas seguintes frentes: a possibil idade de se criminalizar o não 

recolhimento de qualquer tr ibuto , o congestionamento processual em 

vista da iminente enxurrada de processos criminais e , por f im, o 

incentivo à sonegação fiscal.  

 Há uma preocupação com o avanço do Direito Penal em 

matérias até então ilícitas do ponto vista administrativo ou cível . A 
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expansão das hipóteses criminais tende  a criar um ambiente de 

insegurança jurídica, principalmente quando a expansão visa penalizar  

aqueles que estão na linha de frente da geração de riquezas no  modelo 

capitalista:  os empresários.  O preocupante não é só a hipótese de se 

aplicar penas de cerceamento de liberdades para meros inadimplentes ,  

preocupa-se também com a banalização dos institutos penais e a fe ição 

de instrumento de arrecadação tr ibutária  que está sendo dada a um 

ramo que tem por objetivo tutelar os bens jurídicos mais importantes,  

tais como a vida, o patrimônio, a l iberdade e a honra.  

 O Ministro Luiz Roberto Barroso afirmou em outra 

oportunidade, quando do julgamento da possibil idade d a interrupção de 

gravidez de fetos anencéfalos,  que ‘ ’em momentos em que a história 

emperra, é preciso uma vanguarda iluminista que a faça andar’ ’ .  

Interessante notar que a ‘ ’vanguarda iluminista brasileira ’ ’ pode andar 

para trás, obscurecendo a relação entre Estado e particulares e 

retomando a prática absolutista  de encarcerar aqueles que devem ao 

rei. O ativismo judicial no Brasil, principalmente em matéria tr ibutária e 

penal, tem a capacidade de gerar efeitos catastróficos para a 

economia, conforme declarou o Ministro Gilmar Mendes em várias 

oportunidades, em especial no RE 574.706.  

A criminal ização parece ainda mais desarrazoada se consultados dados 

a respeito do sistema prisional brasileiro. Em 17 de julho de 2019, o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou que existiam à época 812 

mil detentos no Brasil , sendo 41% deles presos provisórios . Além 

disso, 366,5 mil  mandados de prisão pendentes  aguardavam 

cumprimento. O expressivo número de presos provisórios explicita o 

congestionamento processual dos p rocessos criminais e como a 

perseguição criminal de empresários que declaram devidamente o 

imposto devido pode ser prejudicial  ao sistema como um todo.  

Para a realização do presente trabalho será empreendida pesquisa 

bibliográfica de obras fundamentais de economistas e juristas ligados 

ao Direito Tributário e a Tributação , privilegiando também o uso 
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saudável de dados estatísticos disponibil izados por  entidades 

confiáveis, como o Inst ituto Brasi leiro de Planejamento e Tributação e o 

Conselho Nacional de Just iça.  
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CAPÍTULO I  

 O ILÍCITO TRIBUTÁRIO NO DIREITO BRASILEIRO  

 

I.I. CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO TRIBUTÁRIO  

 Como se dá com toda e qualquer obrigação imposta por  

lei, o legislador supõe que certos destinatários da norma de conduta 

podem não agir conforme determinado, por uma infin idade de razões. 

Os atos praticados em desacordo com as normas impostas são 

denominados atos ilícitos, ou seja,  atos que fogem da esfera da 

licitude.  

 No campo do Direito Tributário,  as condutas em 

desacordo com o estabelecido em lei são sancionadas de acordo com a 

gravidade do ato ilícito praticado de forma comissiva ou omissiva. Os 

atos ilíc itos de menor gravidade são sancionados de forma menos 

severa, constituindo multas e penal idades pecuniárias. Por outro lado, 

os atos ilíc itos de maior gravidade são conceituados crimes, ensejando 

a aplicação de sanções penais ou criminais.  

 Como explic ita Luciano Amaro, não existe,  

ontologicamente, diferença entre um ilícito civil, administrativo,  

tr ibutário ou penal. Um fato, dependendo das circunstâncias polít icas,  

históricas e geográficas, pode ser considerado lícito, i lícito não criminal 

ou ilícito criminal. 1  

 Dito isto, façamos uma análise do conceito de ato ilíc ito 

contido na legislação brasileira,  especificamente o disposto no artigo 

186 do Código Civil, tomando-o como norte para alcançar um conceito 

mais específico vol tado para o Direito Tributário:  

 
1 Amaro,  Luciano. Dire ito Tr ibutár io Bras ile iro –  23.  Ed –  São Paulo:  Saraiva 
Educação, 2019. p.  463  
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Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato il ícito.  

 Deslocando o conceito apresentado no Código Civi l para 

o âmbito das relações tr ibutárias,  em especial reconhecendo os 

envolvidos na relação tr ibutária (não mais uma relação entre 

particulares, uma relação entre fisco e contribuintes), chegamos ao 

seguinte conceito: ato i lícito tr ibutário é a conduta do contribuinte,  

comissiva ou omissiva, capaz de causar prejuízos ao erário, desde que 

devidamente prevista em lei como tal.  

 A necessidade da previsão legal que indica quais atos 

são considerados ilícitos tem o condão de resguardar o direito do 

contribuinte de fazer  um planejamento tr ibutário, questão que gera 

embates nos tr ibunais e na ciência jurídica quanto a sua legalidade.  

 Seguindo o que defende Hugo de Brito Machado, todo 

contribuinte tem o direito de praticar atos lícitos capazes de diminuir a 

carga tr ibutária sofr ida em seus negócios, não existindo o dever 

jurídico de pagar o máximo de tr ibutos possível. Feita uma análise da 

própria sistemática tr ibutária brasileira, principalmente a partir  dos dois 

diplomas fundamentais da área, a Constituição Federal e o Código 

Tributário Nacional, resta evidente a abertura do legislador para que o 

contribuinte faça o seu planejamento t r ibutário, em especial a part ir das 

normas fundamentais da livre iniciativa, da legalidade tr ibutária e da 

proibição de tr ibutação por analogia. 2 

 A partir disso, resta evidente que a fronteira entre o lícito 

e o ilíc ito, em matéria tr ibutária, é suficientemente delimitada. Ao se 

analisar a lic itude ou a i l icitude de um ato, basta verif icar se a conduta 

está contida em lei como ilícita, não sobrando  espaço em matéria 

tr ibutária para analogias, interpretações extensivas ou criações 

 
2 Machado, Hugo de Brito.  Introdução ao p lanejamento t r ibutár io.  2.  Ed.  –  São 
Paulo:  Malheiros,  2019  
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jurisprudenciais mirabolantes. É preciso resgatar o positivismo jurídico 

de Hans Kelsen e extirpar da ciência jurídica tudo o que não é jurídico.  

É evidente que a criação das leis se dê por um processo polít ico, o que 

não se pode permitir é que o processo polít ico se perpetue na 

aplicação do dispositivo legal, causando insegurança jurídica e um 

eterno embate entre ideologias. 3  

 Frente ao exposto, honrando a Constituição Federal, a 

caracterização do ilíci to tr ibutário no caso concreto é um exercício de 

subsunção. A rigor, subsumir é o ato de incluir algo menor em algo 

maior, sendo no âmbito jurídico o raciocínio lógico dedut ivo formal 

onde se adequa o fato à norma. A partir da subsunção, o aplicador do 

direito estará diante das seguintes situações: exist indo perfeita 

identidade entre o fato e a conduta prevista em norma proibit iva, trata -

se de ato ilíc ito. De outro modo, não havendo identidade entre o fato e 

a norma, levando em consideração o princípio da legalidade, trata -se 

de ato lícito.  

 

 

I.II. TIPIFICAÇÃO PENAL DO ILÍCITO TRIBUTÁRIO  

 Conforme anteriormente exposto, o simples fato de uma 

conduta ser considerada ilícita não significa que seja um crime. De 

acordo com Luiz Flávio Gomes, a conduta ser ou não crime é ‘ ’opção 

legislativa’’ 4. A opção legislativa de criminalizar determinadas condutas 

é balizada pelos fatores históricos e polít icos, não existindo um 

consenso mundial quanto aos crimes tr ibutários, diferente d o que 

ocorre, por exemplo, com o homicídio.  

 Lançando um breve olhar sob a cobrança de tr ibutos na 

história, percebe-se que a alta carga tr ibutária foi um vetor 

importantíssimo na conquista dos direitos indiv iduais. As diversas 

 
3 KELSEN, Hans. Teoria  Pura do Dire ito.  Tradução de João Bapt ista Machado. 6ª  
ed.  São Paulo:  Mart ins Fontes,  1998.  
4 Luiz Flavio Gomes. Responsabil idade penal objet iva e culpabi l idade nos cr imes 
contra a ordem tr ibutár ia.  In:  Dire ito penal empresarial.  São Paulo:  Dialét ica,  1995.  
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revoluções burguesas ocorridas entre 1640 e 1850 são impulsionadas 

pela impossibil idade de crescimento econômico, o cerceamento da 

liberdade e os excessivos impostos cobrados pela coroa, ocorrendo no 

Brasil um episódio muito querido pelos tr ibutaristas denominado 

‘ ’ Inconfidência Mine ira’’.  

 A inconf idência mineira, dentre outros fatores polít icos,  

foi motivada pelo excesso de tr ibutação imposta pela Coroa 

Portuguesa. À época, 20% de todo minério extraído deveria ser pago à 

Coroa Portuguesa, o ‘Quinto’ ’, caso houvesse inadimplência ou se não 

fosse atingido o piso de 100 (cem) arrobas anuais de minério aplicava -

se o mecanismo da derrama, ocorrendo o arrombamento das 

propriedades e o confisco dos bens particulares. Nesse contexto surge 

Tiradentes, o mártir enforcado e esquartejado que con seguiu suspender 

a derrama e se tornou um herói brasileiro.  

 Em 2020, segundo estudos do Inst ituto Brasileiro de 

Planejamento e Tributação 5, os brasileiros trabalharam 151 dias em 

2020 somente para pagar tr ibutos,  uma carga tr ibutária de 41%. Frente 

a dura realidade tr ibutária nacional, é razoável que os contribuintes 

busquem alternativas visando a diminuição dos tr ibutos, surgindo nesse 

contexto o planejamento tr ibutário líc ito e a prática de ilícitos.  

 Para garantir a arrecadação, os Estados criam 

mecanismos extrajudiciais e judiciais como a execução fiscal,  

aplicações de multas pelos órgãos fazendários e o fechamento de 

empresas. Ocorre que, na ânsia arrecadatória, o Brasil retrocede e 

começa a criminalizar todo e qualquer t ipo de conduta ilícita pratica da 

pelo contribuinte, impondo a detestável prisão por dívida sob os mais 

diversos pretextos: garantir a l ivre concorrência, prestar serviços 

públicos com efic iência etc.  

 A tipif icação penal do il ícito tr ibutário encontra seu maior  

expoente na le i nº 8.137 de 27 de dezembro de 1990, lei  que incluiu um 

 
5 Disponível em ht tps: / / ibpt .com.br/estudo-sobre-os-dias-t rabalhados-para-pagar-
t r ibutos-2020/ .  Acesso em 09/11/2020  

https://ibpt.com.br/estudo-sobre-os-dias-trabalhados-para-pagar-tributos-2020/
https://ibpt.com.br/estudo-sobre-os-dias-trabalhados-para-pagar-tributos-2020/
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rol de dez condutas praticadas por particulares como dignas, aos olhos 

do legislador, de penas privativas de liberdade, sendo esse diploma 

legal uti l izado como base para a criminalização do não recolhimento 

doloso de ICMS declarado, especificamente o inciso II do artigo 2º.  

 Diante da alegada ineficiência das execuções ficais, tese 

não uníssona uma vez que o Desembargador Federal do Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região Marcus Abraham considera o percentual 

de êxito de 34,3% razoável 6, o estado brasileiro caminha para um novo 

instrumento arrecadatório que remonta as práticas medievais:  

encarcerar os contribuintes.  

 É nesse cl ima de arrecadação abusiva de impostos,  

prisão por dívida e completo descontrole das contas públ icas que a  

tipif icação penal dos i lícitos tr ibutários caminha a passos largos,  

deslocando o pagamento de tr ibutos do âmbito das obrigações 

pecuniárias para o status de dever fundamental, conforme atribuiu o 

expoente da criminalização no STF, Ministro Luiz Roberto Barroso.  

 

 

I.III. ELEMENTOS DO TIPO PENAL DO ART. 2º, II, DA LEI Nº 8.137/90  

 Levando em consideração que o não recolhimento doloso 

de ICMS declarado foi  enquadrado no tipo penal do Art. 2º, II  da le i nº 

8.137/90, é de suma importância destrinchá-lo para identif icar os 

elementos do tipo e melhor compreender as hipóteses de 

enquadramento. 

 Em resumo, existem duas espécies de elementos que 

compõem o tipo penal,  elementos objetivos e elementos subjet ivos.  Os 

elementos objetivos são os facilmente constatados a partir do sistema 

sensorial dos indivíduos, trata -se do autor da ação, a ação ou omissão, 

o resultado, o nexo causal etc.  

 
6 ABRAHAM, Marcus.  Ef ic iênc ia processual e recuperabil idade do crédito t r ibutár io .  
Disponível em ht tps: / /www.editorajc.com.br/ef ic iencia -processual-e-
recuperabil idade-do-credito-t r ibutar io/ .  Acesso em 09/11/2020.  

https://www.editorajc.com.br/eficiencia-processual-e-recuperabilidade-do-credito-tributario/
https://www.editorajc.com.br/eficiencia-processual-e-recuperabilidade-do-credito-tributario/
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 Quanto ao autor da ação, conforme expôs Igor Sant iago 

Mauler em sustentação oral na sessão de julgamento do tema, o  não 

recolhimento doloso do ICMS próprio declarado até então era tido com 

um ilícito da pessoa jurídica,  não do particular. Ocorre que não restou 

claro quem seria o responsável criminal pela conduta, se todos os 

sócios, apenas o sócio administrador ou o administrador não sócio, 

questão que deverá ser esclarecida em sede de embargos de 

declaração. 

 No tocante a ação delituosa não há muito o que se 

discutir, a ação delituosa enquadrada no tipo penal descrito no artigo 

2º, II da Lei nº 8.137/90, no caso em apreço, é a entrega da declaração 

ao órgão fazendário estadual do ICMS devido e o não pagamento no 

prazo estabelecido.  

 Quanto ao resultado e ao nexo causal não existe espaço 

para digressões doutrinárias ou interpretações dissonantes, o nexo 

causal é a simples relação da declaração feita por determinada pessoa, 

jurídica ou física, de ICMS a recolher e a constatação de que no prazo 

legal não houve o recolhimento. O resultado da conduta é a queda do 

faturamento da unidade federativa naquele período.  

 Os elementos subjetivos possuem grande importância no 

Direito Penal, é através da análise da vontade de agir  que é possível  

identif icar e qual if icar a conduta do indivíduo. Apesar disso,  por se 

tratar de um crime criado em plenár io a partir de erros jurídicos e 

econômicos, estamos diante de um crime que não comporta qualquer 

discussão. Aquele que incorre na conduta de não recolher  o ICMS 

declarado já confessa o crime no momento da entrega da declaração, 

sempre de forma dolosa.  

 Apesar de ter  sido ventilada a ideia em plenário pelos 

ministros pró-criminalização de que em certas situações o indivíduo 

poderia cometer o ato ilícito na modalidade culposa, excluída nessas 

situações a punibil idade, d if ici lmente a criminalização alcançar ia o 

objetivo de promover arrecadação se isso de fato ocorrer. Abrindo essa 
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exceção os empresários sempre se esconderiam em outros débitos que 

não o ICMS para garantir a impunidade, ora alegando que o dinheiro 

teria sido util izado para quitar dívidas traba lhistas e previdenciárias,  

ora alegando que o dinheiro foi uti l izado para quitar outros tr ibutos ou 

encargos da operação. Em suma, se o Estado busca efetividade nesse 

vil instrumento arrecadatório é necessário expurgar a possibil idade de 

discussão do dolo.  

 Outro elemento do cr ime em apreço discutido em plenário 

é a necessidade da contumácia. O ministro Barroso esclareceu que 

entende ser desarrazoado a denúncia do Ministério Público frente ao 

primeiro caso de inadimplemento por parte de determinada pessoa 

jurídica ou pessoa fís ica, é necessário que o inadimplente seja 

contumaz. Novamente, retornando a brilhante exposição do Professor 

Igor Santiago Mauler, é de suma importância que o Supremo Tribunal 

Federal determine de forma inequívoca o que seria a contumá cia em 

sede de embargos de declaração. Por certo deixar essa decisão para 

os juízes ao redor do País é abrir as portas para um novo problema 

jurídico que invariavelmente desembocaria nas instâncias superiores:  

como definir se houve ou não contumácia? Aquele que declara por  

duas vezes o ICMS devido e não recolhe já é um devedor contumaz? E 

se sobrevier o pagamento do imposto devido em relação a apenas uma 

das declarações, estaria excluída a possibil idade da criminal ização da 

conduta? Em breve estaremos diante de Tribunais de Justiça mais 

severos e outros nem tanto, situação censurável e incompatível com 

um estado democrático de direito.  
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CAPÍTULO II 

A CRIMINALIZAÇÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DOLOSO DO ICMS PRÓPRIO 

DECLARADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

II.I. DIREITO PENAL COMO INSTRUMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 A Constituição cidadã, acompanhando os avanços dos direitos 

humanos ao redor do globo, vedou, em regra, a prisão por dívida (art. 5º, LXVII). Daí 

se deduziu, por anos, que o simples inadimplemento ou não recolhimento seria 

inelegível como ‘’crime’’. 

 Na obra Direito Tributário7, o Professor Luciano Amaro explicita o 

entendimento doutrinário do que consistiria o núcleo dos crimes tributários: o ardil ou 

artifício empregado pelo agente com vistas à obtenção do resultado (o não 

recolhimento do tributo).  

 Conforme o autor, as figuras penais tributárias são, em regra, 

integradas por uma ação dirigida ao resultado de evadir tributo ou crimes de 

resultado, quando se pune a efetiva evasão do tributo atingida mediante certas 

condutas. A primeira figura está bem delimitada no Art. 2º, inciso I da Lei 8.137/90, 

compreendendo declarações falsas, omissões sobre rendas, bens ou fatos e o 

emprego de fraudes com vistas a eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de 

tributo. A segunda figura se encontra exemplificada de forma clara no Art. 1º do 

mesmo diploma legal, compreendendo a não emissão de notas ficais, falsificação de 

duplicatas, emissão de documento falso ou inexato, inserção de elementos inexatos 

em livros exigidos pela lei fiscal etc. 

 Após explicitar o que comporia o núcleo das figuras penais 

tributárias, Luciano Amaro conclui: ‘’o que não se pode eleger como ilícito criminal é 

o mero não pagamento de tributo, diante, como se disse, do dispositivo que veda a 

prisão por dívida’’. 

 Diante disso, surge a questão que permeia o presente trabalho: 

como compatibilizar os preceitos constitucionais, a doutrina tributária brasileira e a 

 
7 AMARO, Luciano. Dire ito Tr ibutár io brasi leiro.  21.  ed.  São Paulo:  S araiva,  2016.  
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decisão do Supremo Tribunal Federal que criminalizou o não recolhimento doloso de 

ICMS próprio declarado? 

 Partindo da análise histórica da tributação no Brasil realizada por 

Fabrício Augusto de Oliveira na obra ‘’Uma pequena história da tributação e do 

federalismo fiscal no Brasil: A necessidade de uma reforma tributária justa e 

solidária’’, é possível compreender como o direito penal passou a ser protagonista 

na arrecadação tributária, principalmente a partir da ressignificação da figura do 

tributo entre os cidadãos. 

 Desde a Constituição de 1981 até a grande reforma de 1965, o 

sistema tributário brasileiro operou de forma meramente arrecadatória, desprovido 

de qualquer objetivo ou política fiscal que superasse o velho paradigma do superavit 

primário: o Estado deve arrecadar mais do que gasta. 

 Superando essa visão, o regime militar, com objetivos 

modernizadores, realizou a grande reforma de 1965/1966, utilizando o sistema 

tributário como efetivo instrumento de política econômica de Estado, viabilizando 

objetivos sociais. À época, guiado pelo pensamento keynesiano e cepalino, o Estado 

utilizou o sistema tributário como instrumento de investimento na economia, 

aumentando a arrecadação pelo fomento das atividades tributáveis pelo país. 

 À época, a utilização exacerbada do sistema tributário como 

instrumento de fomento conduziu o Brasil a uma grave crise fiscal na década de 

1970, enfraquecendo as bases do regime e contribuindo de forma bastante relevante 

para a sua derrocada na década de 1980.  

 Desde a reforma tributária do período militar pouco foi feito para 

mudar o sistema tributário brasileiro. A Constituição Cidadã de 1988, apesar de 

prever em seu texto normas que visam a utilização do sistema tributário como 

instrumento de promoção de desenvolvimento econômico e social, teve tais 

objetivos deixados de lado pelas dificuldades financeiras enfrentadas pelo Governo 

Federal, especialmente a partir da implementação do Plano Real em 1994.  A 

política fiscal dominante desde a redemocratização é a produção de superávits 

primários crescentes para reverter a trajetória da relação dívida/PIB e assim manter 

a inflação em patamares aceitáveis, sobrando pouco ou nenhum espaço para a 
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utilização do sistema tributário como instrumento de desenvolvimento econômico e 

social. 

 Em consonância com a destinação dada aos tributos, o termo 

passou por uma ressignificação: não se trata mais de uma contribuição feita pelo 

cidadão para a república que possibilita a prestação de serviços públicos de 

qualidade e o desenvolvimento do País. Tributo, agora, é sinônimo de rolagem de 

dívida, políticas desastradas e ingerência estatal. 

 Com a figura do tributo desacreditada pelo público geral e pela 

predominância dos tributos indiretos, que afetam os mais pobres de forma 

avassaladora, a sociedade brasileira, em uma reação natural, busca formas 

fraudulentas e não fraudulentas de evitar os tributos, seja pelo planejamento 

tributário ou pela prática de ilícitos. 

 Em estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e 

Tributação (IBPT) referentes ao ano de 2018 e 20198, foi constatado que a 

sonegação fiscal das empresas de pequeno porte chega a 47% e as de médio porte 

chega ao patamar de 31%. Frente ao alto índice de sonegação, o Estado busca em 

suas três esferas de poder (executivo, legislativo e judiciário) meios de aumentar a 

arrecadação e garantir que a titânica estrutura brasileira possa continuar 

funcionando, ainda que de forma precária e pouco eficiente. 

 Os altos índices de sonegação fiscal no País foram um dos 

argumentos dominantes na discussão do plenário do STF quando se decidia pela 

criminalização ou não do não recolhimento doloso de ICMS próprio declarado, sendo 

elencado pelo relator Ministro Luiz Roberto Barroso de forma explícita em seu voto. 

 Ocorre que a declaração seguida de não pagamento é bem diferente 

da sonegação fiscal. Na primeira situação o empresário declara o que deve ao fisco, 

não pratica qualquer fraude ou enriquece de forma ilícita, eis que constitui um débito 

junto ao Fisco Estadual que, mais cedo ou mais tarde, será cobrado judicialmente e 

levará a perda dos bens adquiridos. Na segunda situação, deixando de emitir notas 

fiscais ou alterando os livros contábeis, o contribuinte efetivamente enriquece, não 

 
8 Disponível em: ht tps: / / ibpt .com.br/estudo-autos-de- infracao-e-sonegacao-f isca l/ .  
Acesso em 21/03/2021.  

https://ibpt.com.br/estudo-autos-de-infracao-e-sonegacao-fiscal/
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constituindo perante o Fisco Estadual qualquer débito ou obrigação, salvo quando 

flagrado cometendo o ilícito, fato que nem sempre ocorre. 

 Dessa forma, o mero não pagamento não deveria constituir ilícito, 

nos exatos termos de Luciano Amaro anteriormente citados, eis que não há tentativa 

de enriquecer ou ludibriar o fisco, apenas a inviabilidade financeira, por motivos 

diversos, que o impedem de efetuar os pagamentos de forma regular. 

 O resultado do julgamento causa ainda mais espanto quando 

comparada a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Nos autos do 

Agravo em Recurso Extraordinário 999.425, julgado em regime de repercussão 

geral, a tese de que a aplicação da Lei 8.137/1991 se daria somente em casos de 

sonegação ou fraude prevaleceu, vejamos como votou o Ministro Relator Ricardo 

Lewandowski: 

‘’(...) as condutas tipificadas na Lei 8.137/1991 não se referem 

simplesmente ao não pagamento de tributos, mas aos atos praticados pelo 

contribuinte com o fim de sonegar o tributo devido, consubstanciados em 

fraude, omissão, prestação de informações falsas às autoridades 

fazendárias e outros ardis.’’ 

 Em suma, a necessidade de arrecadação por parte dos entes 

federados ocasionou retrocessos em termos de direitos individuais, imperando no 

Brasil, desde o fatídico dia em que foi levada a questão a plenário e votada de forma 

desfavorável aos contribuintes, a volta da prisão por dívida, conforme era comum na 

era dos reinados absolutistas. 

 O caráter meramente arrecadatório do Direito Penal emerge 

cristalino quando se verifica a extinção da punibilidade mediante o pagamento do 

tributo devido, antes ou depois do recebimento da denúncia, conforme decidiu a 

Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Habeas Corpus nº 

362478/SP9. 

 Na ocasião, o Ministro e Relator do caso Jorge Mussi destacou que 

com o advento da Lei 10.684/03, o legislador ordinário deixou claro que o interesse 

 
9 Disponíve l para Consulta Públ ica em:  
ht tps: / /processo.st j . jus.br/processo/pesquisa/?apl icacao=processos.ea&t ipoPesquis
a=t ipoPesquisaGenerica&termo=HC%20362478 . Acesso em 21/03/2021.  

https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=HC%20362478
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=HC%20362478
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do Estado era o pagamento do tributo devido, não a reprimenda corporal em razão 

de sonegação devidamente verificada. Sobre a extinção da punibilidade mediante 

pagamento, O Ministro declarou: 

‘’ Trata-se, na verdade, de uma forma a mais posta à disposição do Estado 

para seduzir o contribuinte inadimplente a recolher aos cofres públicos o 

tributo que deve, satisfazendo, assim, os anseios arrecadatórios da 

administração pública’’ 

 Verifica-se, portanto, que o Direito Penal teve seus princípios 

transfigurados, não se trata mais de um instrumento de proteção de bens jurídicos 

de elevada estatura como a vida, a liberdade, o meio ambiente e a incolumidade 

pública. Agora, em sua nova roupagem, o Direito Penal é, também, um instrumento 

de cobrança de dívidas, uma forma encontrada pelo Estado para coagir os 

contribuintes a pagarem os tributos devidos, ainda que para isso tenha que sacrificar 

a liberdade de pessoas que geram empregos e possibilitam o desenvolvimento 

social pelo exercício da atividade empresarial.  

 Nesse passo, conclui-se que, frente a possiblidade da extinção da 

punibilidade pelo pagamento, a repressão penal nos crimes contra a ordem tributária 

constitui uma nova forma de execução fiscal, que ao ser aplicada aos casos de não 

recolhimento doloso de ICMS próprio declarado ignora a Constituição Federal e 

centenas de anos de luta pelos direitos individuais. 

 

 

II.II.  ANÁLISE DO TERMO ‘’COBRADO’’ DO TIPO PENAL INCRIMINADOR 

 O ponto de maior controvérsia levantado pela criminalização do não 

recolhimento doloso de ICMS próprio declarado é a análise feita pelo Supremo 

Tribunal Federal no Recurso em Habeas Corpus 163.334 do termo ‘’cobrado’’ do 

artigo 2º, inciso II, da Lei n. 8.137/90. Na ocasião, o Ministro Luiz Roberto Barroso 

pontuou: 

O debate nos presentes autos, porém, não se refere ao valor de tributo 

descontado, mas ao valor cobrado e não recolhido aos cofres públicos. 

Cobrado significa, literalmente e no contexto do tipo penal, recebido ou 

arrecadado. Diferentemente do tributo descontado, aqui o sujeito passivo 
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cobra o valor do tributo conjuntamente com o preço. A previsão visa abarcar 

os tributos indiretos, cuja incidência acarretará o aumento do valor do 

produto a ser suportado pelo contribuinte de fato. 

 Tal entendimento a respeito do termo ‘’cobrado’’, nas linhas de 

Leandro Paulsen10, não poderia ser mais equivocado. Para o autor, o termo faz 

referência tão somente aos casos de substituição tributária para frente, ocasião em 

que o substituto, anterior na cadeia negocial, cobra do contribuinte um valor 

adicional a título de substituição tributária, mediante valores presumidos que seguem 

critérios legais, relativos a tributo cujo fato gerador sequer ocorreu.  

 Na mesma linha, Hugo de Brito Machado11 assevera que só se pode 

considerar tributo descontado ou cobrado quando o desconto ou a cobrança ocorra 

por expressa disposição legal, não incorrendo nesse contexto aqueles em que por 

circunstâncias meramente econômicas possam estar embutidos no preço de bens 

ou serviços. 

 Nesse sentido, durante a sessão do julgamento que culminou na 

criminalização do não recolhimento doloso de ICMS próprio, Gilmar Mendes 

declarou: 

existe aqui uma nítida diferenciação entre a repercussão tributária, em que, 

por lei, existe a previsão do recolhimento por substituição pelo contribuinte, 

e a mera repercussão econômica, na qual o consumidor não deve ser 

considerado sujeito passivo da obrigação – o consumidor não integra a 

relação jurídica tributária. 

 A confusão gerada pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o 

vocábulo ‘’cobrado’’, decorre da inabilidade de isolar o sentido atribuído ao termo 

nos ambientes não jurídicos, do sentido atribuído pela ciência jurídica. 

 A interpretação dada ao termo no julgamento foi a seguinte: o 

vendedor embute no preço do produto o ICMS, inclusive sendo discriminado na Nota 

Fiscal qual o valor acrescido naquela operação específica, cobrando do consumidor 

o valor do produto mais o imposto. A partir disso, concluiu-se que o ingresso do 

 
10 PAULSEN, Leandro.  Curso de Dire ito Tr ibutár io.  11ª Ed. São Paulo.  Saraiva Jur ,  
2020.  
11 MACHADO, Hugo de Brito .  Crimes Contra a Ordem Tributár ia .   4.  ed.  São Paulo:  
At las,  2015 
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ICMS não pertenceria ao vendedor, sendo este mero depositário que, no caso de 

não repassar ao fisco, se apropria indevidamente de verba paga pelo consumidor 

destinada ao cofre público. 

 Ocorre que a interpretação atribuída ao vocábulo destoa do sentido 

técnico atribuído pelo legislador ao termo, ‘’tributo cobrado’’ se refere aos casos em 

que o critério temporal do fato gerador não ocorre concomitantemente com a 

incidência da regra da responsabilização. 

 Corroborando com essa tese, o parágrafo 4º do artigo 12 do 

Decreto-lei 1.598/1977 determina que não são incluídos na receita bruta os tributos 

não cumulativos cobrados, destacadamente do comprador ou contratante pelo 

vendedor dos bens ou pelo prestador de serviços. A hipótese narrada no dispositivo 

é justamente a do ICMS substituição tributária, sendo utilizado o termo ‘’cobrado’’ de 

forma bastante específica. 

 É de longa data a preocupação com a indeterminação semântica 

dos termos que compõem as normas jurídicas, tema bastante debatido por Hans 

Kelsen em sua Teoria Pura do Direito. Para o autor, a correção das indeterminações 

dos vocábulos só poderia se dar no campo da ciência jurídica a partir de uma terapia 

lógica que determinasse de forma objetiva e neutra as hipóteses de aplicação das 

normas dentro de certa ‘’moldura’’. 

 A ‘’moldura’’, em Kelsen, é o limite imposto à discricionariedade do 

aplicador da norma ao caso concreto, determinada pelas regras da lógica e pelos 

conceitos jurídicos determinados em outras normas, sejam elas normas gerais 

(produzidas pelo legislativo) ou normas individuais (produzidas pelo judiciário). 

 O novo ‘’marco legal’’ do Supremo Tribunal Federal extrapolou, e 

muito, a ‘’moldura’’ determinada há mais de 30 anos pelo citado Decreto-lei 

1.598/1977 e pela jurisprudência dos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais 

Federais, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. 

Além disso, conforme restou demonstrado, a doutrina especializada em Direito 

Tributário, em consonância com a lei, empregou o termo ‘’cobrado’’ sempre de forma 

uniforme, fazendo referência aos tributos recolhidos antes da ocorrência do fato 

gerador. 
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II.III.  A CRIMINALIZAÇÃO COMO CONSEQUÊNCIA DO RE 574.706/STF 

 Além da virada jurisprudencial quanto ao sentido atribuído ao termo 

‘’cobrado’’, outro julgamento do Supremo Tribunal Federal ocorrido em 15 de março 

de 2017, Recurso Extraordinário 574.706/PR, foi decisivo para que o plenário 

entendesse como apropriação indébita a declaração do ICMS desprovida de 

recolhimento. Na ocasião, foi decidido que o ICMS deveria ser excluído da base de 

cálculo do PIS e da COFINS em virtude de não compor o faturamento da empresa, 

tratando-se tão somente de uma verba que transita em seu patrimônio e de 

titularidade do Estado. 

 Ao considerar que o ICMS destacado na nota fiscal não pertenceria 

a empresa e que não comporia o conceito de faturamento ou receita bruta, foi 

sedimentado o caminho para que o não recolhimento de ICMS próprio acarretasse 

apropriação indébita. Nesse sentido, o Ministro Relator Luiz Roberto Barroso, nos 

autos do Recurso em Habeas Corpus 163.334, argumentou que a apropriação 

indébita se configura justamente pelo fato de que o ICMS não é de titularidade do 

contribuinte, ocorrendo, portanto, a apropriação de verba que teve acesso tão 

somente para realizar o repasse. Cumpre ressaltar, nesse ponto, que o Ministro Luiz 

Roberto Barroso foi voto vencido no julgamento que decidiu excluir o ICMS da base 

de cálculo do PIS e da COFINS, votando dessa maneira contra sua própria 

convicção para seguir o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

 Na já citada brilhante sustentação oral do Professor Igor Mauler, foi 

arguido a possibilidade de que o RE 574.706/PR se sustente mesmo que se 

reconheça que o ICMS é valor que pertence ao contribuinte. Nas palavras do 

professor, o que se discutiu na ocasião foi o conceito jurídico de receita, não a 

titularidade do imposto em si. Tal fato fica claro ao se realizar a leitura da ata do 

inteiro teor do acórdão do RE 574.706/PR, onde há uma predominância absoluta da 

discussão quanto ao conceito jurídico de receita. 

 Para Igor Mauler, a possibilidade da convivência do acórdão decorre 

do fato de que o ICMS gera uma imediata correspondência no passivo, excluindo a 
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possibilidade de ser abarcado como receita. A título de exemplo, não se pode 

considerar como receita o reembolso recebido por um escritório de advocacia que 

arcou com as despesas processuais de determinado cliente para que o recurso de 

apelação não fosse encaminhado sem o devido preparo. Tal reembolso já possuía, 

no ingresso, uma correspondência no passivo, não constituindo receita propriamente 

dita. 

 Sendo assim, não se sustenta a criminalização com base em 

argumentos como coerência jurisprudencial ou valor vinculante dos precedentes da 

Corte Constitucional, isso porque não foi o cerne da discussão se o imposto 

pertenceria ao contribuinte ou ao estado, sendo tal fato tratado de forma subsidiária, 

sequer compondo o acórdão. 

 

 

II.IV. A CRIMINALIZAÇÃO FRENTE A TEORIA DA INCIDÊNCIA FISCAL 

 Além do retrocesso na área do Direito Penal e dos Direitos 

Humanos, a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal de criminalizar o não 

recolhimento doloso de ICMS próprio declarado também se demonstra retrógada do 

ponto de vista econômico. 

 No julgamento, prevaleceu a ideia de o ônus econômico do ICMS é 

completamente suportado pelo consumidor, ingressando no patrimônio da empresa 

apenas a título de repasse. 

 No campo das finanças públicas a tributação exerce um papel 

fundamental: viabiliza todo o aparato estatal e a realização de políticas públicas 

voltadas aos interesses eleitos nas urnas pelos cidadãos. 

 Dentro do estudo da tributação emerge a Teoria da Incidência Fiscal 

de Jonathan Gruber12, que visa investigar quem realmente arca com o ônus 

tributário caso a caso, desvendando velhas figuras utilizadas pela doutrina tributária, 

o contribuinte de direito e o contribuinte de fato. 

 
12 GRUBER, Jonathan. Finanças públicas e polí t ica pública.  Traduzido  por Antônio 
Zorat to Sanvincente.  2ª  Ed. Rio de Janei ro.  LTC, 2009.  
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 O contribuinte de direito é aquele que por lei é colocado no polo 

passivo da relação jurídico-tributária enquanto devedor, no caso do ICMS próprio 

verificamos contribuintes de direito em toda a cadeia negocial, desde o fabricante 

até o varejista. 

 O contribuinte de fato é aquele que, em tese, suportaria o ônus 

econômico do tributo. Essa figura surge em um contexto de tributos indiretos, 

aqueles que incidem nas relações de consumo e são diretamente destacados nos 

documentos fiscais, tais como o ICMS e o ISS.13 

 Ocorre que a distinção utilizada pelo direito não é precisa o 

suficiente, devendo ser observada as três regras da incidência fiscal para que se 

determine corretamente qual parte na cadeia negocial arca com o ônus do tributo. 

 A primeira regra da incidência fiscal dita que a carga legal de um 

tributo não descreve quem efetivamente sofre a carga do tributo. Aqui se reconhece 

que as leis tributárias são incapazes de identificar quem precisamente arca com os 

tributos e ignoram o fato que o mercado reage aos tributos. 

 A segunda regra da incidência fiscal dita que o lado do mercado 

sobre o qual o tributo é lançado é irrelevante para a distribuição das cargas do 

imposto. Em uma simplificação necessária, o mercado se divide em dois lados: 

produtores e consumidores. Se o governo majora a alíquota de PIS e COFINS, 

tributo que incide diretamente no faturamento dos produtores, o mercado, de forma 

natural, busca o equilíbrio entre a oferta e a demanda, podendo ocorrer a divisão do 

ônus tributário de forma proporcional, desproporcional ou até que apenas uma das 

partes da cadeia negocial assuma o aumento do imposto. 

 A terceira regra da incidência fiscal determina que participantes com 

oferta ou demanda inelástica assumem a carga do imposto, enquanto participantes 

com oferta ou demanda elástica a evitam.  

 A elasticidade reflete o grau de reação ou sensibilidade de uma 

variável quando se altera outra variável, mantidas inalteradas todas as outras coisas. 

Utilizando o conceito especificamente para calcular a variação da demanda em 

 
13 PAULSEN, Leandro.  Curso de Dire ito Tr ibutár io.  11ª Ed. São Paulo.  Saraiva Jur ,  
2020.  
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função do preço, temos que a correlação entre preço e quantidade demandada é 

inversa, ou seja, uma alteração positiva do preço (aumento do preço) corresponderá 

a uma variação negativa da demanda (diminuição da demanda). 

 Quando estamos diante de uma demanda elástica, a variação do 

preço para cima ou para baixo gera uma correspondência imediata na quantidade 

demandada. Um exemplo de produtos sujeitos a demanda elástica é o mercado de 

sanduíches. Caso uma determinada lanchonete eleve os preços, uma certa 

quantidade de clientes preferirá comer em outra lanchonete ou fazer um sanduíche 

em casa. Em se tratando de oferta elástica, temos como exemplo os vendedores 

ambulantes. Caso seja criado um novo imposto para os vendedores ambulantes que 

vendem alimentos, parte dos vendedores prefeririam vender produtos não-

alimentícios, evitando a incidência do imposto em sua atividade. 

 No tocante a demanda ou oferta inelástica, temos que a variação do 

preço para cima ou para baixo não gera efeitos expressivos na quantidade 

demandada ou ofertada. Um exemplo recentíssimo foi a tentativa de majoração da 

alíquota de ICMS dos remédios genéricos no estado de São Paulo. Caso haja um 

aumento no imposto incidente em remédios para diabéticos, não haveria uma 

alteração expressiva na demanda, por se tratar de item essencial para sua 

sobrevivência, e tampouco na oferta, por haver a possibilidade de repassar o 

imposto integralmente aos consumidores do produto, verdadeiros dependentes da 

medicação. 

 A partir das regras da incidência fiscal é possível derrubar o 

argumento central defendido pelos que optaram pela criminalização, 

compreendendo que o consumidor pode ou não arcar com o ônus do ICMS a 

depender da elasticidade da oferta e da demanda. Em se tratando de um produto ou 

serviço dotado de elasticidade, deve-se frisar que dificilmente apenas os 

consumidores arcarão com a carga tributária, havendo uma distribuição que visa 

atingir o ponto ótimo de equilíbrio do mercado. Dessa forma, em situações em que o 

tributo é ônus de ambas as partes (consumidores e produtores), como compatibilizar 

a tese defendida pelo Supremo Tribunal Federal? Deve-se ignorar o fato e 

considerar todo o montante não repassado como objeto do delito de apropriação 
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indébita? Seria possível no processo penal brasileiro diferenciar, produto a produto, 

qual montante corresponde efetivamente a apropriação indébita? 

 O fato é que impossível que o Judiciário Brasileiro apure caso a caso 

quais produtores efetivamente arcaram com o tributo, penalizando os fornecedores 

que são contribuintes de fato e direito do ICMS. A composição do preço de um 

produto ou serviço é um empreendimento difícil, apurado caso a caso de acordo 

com infinitas variáveis, suscetível a variações que fogem do controle do 

comerciante. 

 O Ministro Gilmar Mendes, em seu voto, após expor as regras da 

incidência fiscal concluiu: 

Em síntese, o valor referente ao ICMS destacado em nota fiscal não é 

transferido automaticamente, nem é vinculado ao recolhimento do tributo 

como se permanecesse intangível no caixa do contribuinte de direito até sua 

entrega ao erário estadual. Na realidade, ele constitui disponibilidade 

econômica que integra o preço e é empregado consoante o discernimento 

do vendedor, ainda que eventualmente seja contabilizado o ônus tributário, 

após a consideração dos respectivos créditos no período de apuração. 

 Pelo exposto, entende-se que não é possível compatibilizar a 

decisão do Supremo Tribunal Federal com a realidade econômica das relações 

tributárias, sob pena de se criminalizar no atacado, ignorando a dinâmica do 

mercado e a possibilidade de que qualquer participante arque com o imposto. 

 

 

II.V.  A CRIMINALIZAÇÃO COMO FONTE DE RECEITA: A INVIABILIDADE 

ECONÔMICA                                      

  A estrutura estatal brasileira, no âmbito de qualquer dos três 

poderes, é titânica e ineficiente. Especificamente falando de do Poder Judiciário, 

dotado de fonte de receita própria, custas processuais e taxas judiciárias, temos um 

cenário preocupante. 

 Segundo a pesquisa Justiça em Números 2020, realizada pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no ano de 2019 as despesas totais do Poder 
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Judiciário somaram R$ 100,2 bilhões, incluindo as despesas com inativos 

(aposentados e pensionistas). Excluindo os inativos, temos que as despesas totais 

do Poder Judiciário somaram R$ 81,6 bilhões. Quanto as receitas, o Poder Judiciário 

arrecadou R$ 76,43 bilhões, um retorno da ordem de 76% das despesas efetuadas. 

 Em termos percentuais, ainda no ano de 2019, a Justiça Estadual 

correspondeu a 57,2% das despesas e a 47% das receitas, gerando para a estrutura 

judiciária um déficit de 10,2%. Com a criminalização o déficit deve aumentar, uma 

vez que os processos criminais não estão sujeitos ao recolhimento de custas, 

elevando o custo médio por processo. 

 Além da elevação do custo médio por processo, um fator importante 

é a quantidade de processos criminais pendentes e o tempo médio de duração de 

um processo. Segundo a pesquisa, o Tribunal de Justiça de Goiás, no ano de 2019, 

contava com 181.940 mil processos criminais pendentes e 49.546 mil processos 

criminais novos. No tocante ao tempo médio de duração de um processo criminal no 

TJGO, foi constatado que apenas na fase de conhecimento do primeiro grau, 

demora-se 3 anos e 5 meses até o proferimento da sentença. No segundo grau de 

jurisdição, o processo leva, em média, 7 meses, totalizando 4 anos de processo 

criminal apenas para que se finalize a fase de conhecimento. 

  Segundo dados disponibilizados no Balanço Geral do Estado de 

Goiás de 2019, existiam 500 mil processos de Dívida Ativa, provisionando uma 

perda de R$ 1,231 bilhões para o exercício de 2020 em decorrência da prescrição. A 

média dos Recebimentos Anuais da Dívida Ativa, de 2015 a 2019, foi de 0,5259%, 

restando demonstrada a ineficiência em recuperar o crédito tributário. 

 Os dados apresentados evidenciam, por um lado, a ineficiência do 

Estado de Goiás em recuperar o crédito tributário após a inscrição na Dívida Ativa e, 

por outro, a demora na prestação jurisdicional no âmbito criminal. Somando esses 

dois fatores, concluímos que a criminalização do não recolhimento doloso de ICMS 

próprio não serve sequer como medida paliativa ao combate do inadimplemento 

tributário e que, na verdade, onera a máquina judiciária com processos que 

dificilmente importarão em aumento nas taxas de êxito das execuções fiscais. 
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CAPÍTULO III  

DESDOBRAMENTOS JURÍDICOS DA CRIMINALIZAÇÃO DO NÃO 

RECOLHIMENTO DOLOSO DE ICMS PRÓPRIO DECLARADO  

 Em tempos de globalização e fluxo constante de 

informações pela internet, as decisões judiciais reverberam e produzem 

resultados quase que imediatos na sociedade, em se tratando de 

decisão do STF, televisionada e acompanhada por todos ao vivo via 

Youtube,  esse poder de difusão é ainda maior.  

 No âmbito do Direito Tributário, como existem muitos 

contribuintes interessados em diminuir as suas respect ivas cargas 

tr ibutárias, uma decisão judicial,  ainda que de primeiro grau, gera um 

fluxo de processos impressionante,  aquecendo os escritórios de 

advocacia e as varas especializadas em Fazendas Públicas. A título de 

exemplo, em 24 de junho de 2019, o titular da 2ª Vara da Fazenda 

Pública Estadual, juiz Gustavo Dalul, concedeu liminar ao restaurante e 

distr ibuidor de alimentos naturais República da Saúde para que 

deixasse de recolher o Diferencia l de Alíquota de ICMS (DIFAL) até que 

se decidisse a respeito da constitucionalidade da cobrança. Tal decisão 

foi difundida pelos meios de comunicação (O Popular, Rota Jurídica,  

Goiás 24 horas, Expresso 360) e gerou uma enxurrada de processos 

nas varas especializadas das Fazendas Públicas e no respectivo 

Juizado Especia l.  De lá para cá, já é possível encontrar no buscad or 

JUSBRASIL cerca de 80 acórdãos sobre o tema, 518 publicações no 

Diário Oficia l do Tribunal de Justiça de Goiás e inúmeros artigos a 

respeito. 

 Com a questão da criminalização tratada no presente 

trabalho não poderíamos esperar que a sociedade fosse atingida pela 

decisão e permanecesse inerte. Desde a decisão os congressos de 

Direito Tributário e Financeiro abordam a questão de forma recorrente, 

teses são construídas pelos juristas e um futuro pouco promissor aos 

poucos se revela no âmbito das re lações tr ibutárias. A respeito dos 
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desdobramentos jurídicos percebidos, passo a esmiuçar três plausíveis 

consequências da decisão do STF no âmbito jurídico .  

 

 

III.I.  CRIMINALIZAÇÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DE QUALQUER 

TRIBUTO: TODO TRIBUTO COMPÕE O PREÇO  

 Em primeiro lugar, quanto ao estabelecimento de 

impostos e suas consequências de mercado, vejamos a l ição de 

Vasconcellos e Garcia 14: 

O produtor procurará repassar a tota l idade do imposto aos  

consumidores.  Entretanto,  a margem de manobra de repassá -

lo dependerá do grau de sensib i l idade dos consumidores às  

alterações do preço do bem. E essa sensib i l idade (ou 

elast ic idade) dependerá do t ipo de mercado. Quanto mais  

compet it ivo ou concorrenc ial o mercado, maior a parcela do 

imposto paga pelos produtores,  pois eles não poderão 

aumentar o preço do produto para nele embut ir  o imposto.  

 Na prática, o mercado brasileiro é um dos mais 

concorridos do mundo, com elevadíssimo grau de insucesso na 

atividade empresarial. Segundo dados disponibil izados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 15, metade das empresas 

brasileiras fecham as portas antes de completar quatro anos de 

atividade.  

 Aliando uma moeda instável, a segunda maior carga 

tr ibutária da América Latina (cerca de 35,4% do PIB) e a 

preponderância da tr ibutação do faturamento, o empresário brasileiro 

acaba exposto a um mercado extremamente sensível aos preços e 

assume grande parte do ônus tr ibutário com baixí ssimas margens de 

lucro. 

 
14 VASCONCELLOS, M. A.  S;  GARCIA, M. E.  Fundamentos de Economia.  5ª  Ed.  
São Paulo.  Saraiva,  2014.  
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 Nesse sentido, é importante salientar que todo e qualquer 

tr ibuto compõe o preço do produto ou serviço, seja ele direto ou 

indireto. Vejamos a l ição de TARCÍSIO NEVIANI 16: 

 

Basta fazer um s imples  exercício microeconômico de formação 

de preços para chegar à convicção que também os t r ibutos  

ditos d iretos (como o Imposto sobre a Renda, o Imposto 

Terr i tor ia l ou Predial,  o Imposto de Transmissão e Outros)  

podem ter o seu ônus inser ido entre os custos de aquis ição  ou 

de produção do bem vendido ou do serv iço prestado e,  assim,  

terem os seus respect ivos encargos f inancei ros t ransfer idos a 

terceiros.  Basta que uma at iv idade, em função da qual  se 

paguem tr ibutos,  seja lucrat iva,  para se perceber que o lucr o 

é o que sobra após o pagamento de todos os custos e 

encargos,  inclusive os t r ibutos de qualquer natureza  

 O raciocínio dos Ministros que votaram pela 

criminalização, ao conclu ir que o ICMS é destacado na nota f iscal  e,  

portanto, é repassado ao consumidor, ignora o fa to de que a 

sistemática brasi leira não permite esse ‘’destaque’ ’, aqui o ICMS não é 

cobrado separadamente do preço conforme ocorre nos Estados Unidos.  

O que compõe o documento fiscal é mera informação ao consumidor, 

sendo apresentado o valor correspondente aos tr ibutos municipais,  

estaduais e federais que incidem na operação e consequentemente 

majoram o preço de venda. Vejamos o que diz o artigo 1º da Lei 12.741 

de 2012: 

Art.  1º  Emit idos por ocas ião da venda ao consumidor de 

mercador ias e serviços,  em todo  terr i tór io  nacional,  deverá 

constar,  dos documentos f iscais ou equivalentes,  a informação 

do valor aprox imado correspondente à total idade dos t r ibutos  

federa is,  estaduais e munic ipa is,  cuja incidência influi  na 

formação dos respectivos preços de venda. (gr ifei)  

 
16 A Rest ituição dos Tributos Indev idos,  Seus Problemas, Suas Incertezas.  São 
Paulo:  Resenha Tributár ia,  1983, p.  67 -70.  
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 Pela le itura do dispositivo f ica c laro que não há destaque 

na nota fiscal de tr ibutos,  trata -se de mera informação ao consumidor.  

Se admitíssemos que as informações prestadas dizem respeito aos 

tr ibutos destacados e assumidos pelo consumidor, estar íamos diante 

de uma tese que transforma o consumidor em contribuinte de fato em 

tributos com sistemática diversa do ICMS. Vejamos o parágrafo 5º do 

mesmo dispositivo:  

§ 5º Os t r ibutos que deverão ser computados são os  

seguintes:  

I  -  Imposto sobre Operações relat ivas a Circu lação de 

Mercador ias e sobre Prestações de Serv iços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipa l e de Comunicação (ICMS);  

I I  -  Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS);  

I I I  -  Imposto sobre Produtos Industr ial izados (IPI);  

IV -  Imposto sobre Operações de Crédito,  Câmbio e Seguro,  

ou Relat ivas a Tí tulos ou Valores Mobil iár ios  ( IOF);  

V - (VETADO); 

VI  -  (VETADO); 

VI I  -  Contr ibuição Soc ial para o Programa de Integração 

Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patr imônio do 

Servidor Públ ico (Pasep) -  (PIS/Pasep);  

VI I I  -  Contr ibuição para o Financiamento da Seguridade Socia l  

(Cof ins);  

IX -  Contr ibu ição de Intervenção no Domínio Econômico,  

incidente sobre a importação e a comerc ia l ização de petróleo 

e seus derivados,  gás natura l e seus derivados,  e álcool  

et í l ico combustível (Cide).  

 O dispositivo acima transcrito faz menção às 

contribuições especiais PIS e COFINS, tr ibutos que incidem 

diretamente na receita bruta auferida pela empresa no respectivo 

período de apuração, sistemát ica diversa do ICMS que incide em cada 

operação. Deve-se concluir que o PIS e a COFINS também são 
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‘ ’destacados’’ na nota fiscal pela simples menção obrigatória imposta 

por lei? 

 De toda forma, a criminalização embasada na teoria de 

que o consumidor assume,  sozinho, o ônus tr ibutário do ICMS, seja 

pelo destaque ou por compor o preço, abre a possibil idade para a 

criminalização pelo não recolh imento de todos os tr ibutos.  Como bem 

salientou Igor Santiago Mauler, em sua brilhante e anteriormente citada 

sustentação oral: criminalizações dessa natureza geralmente são 

expansivas e possibi l itam que grandes retrocessos em matéria penal 

ocorram. 

 No tocante ao Imposto sobre Serviço de qualquer 

natureza (ISS-qn), o caminho já se encontra pavimentado. Em 

decorrência do RE 574.706/STF, que determinou a exclusão do ICMS da base 

de cálculo do PIS e COFINS, os contribuintes ingressaram em juízo requerendo que 

o entendimento também se aplique ao ISS-qn por se tratar de tributo indireto 

cobrado de forma semelhante ao ICMS17. Dessa forma, se a criminalização do não 

recolhimento doloso de ICMS próprio declarado decorreu, pelo menos em parte, do 

entendimento do STF de que o ICMS não compõe a receita da empresa, em breve 

teremos a criminalização do não recolhimento doloso de ISS-qn pelo exato mesmo 

motivo. 

 Por todo o exposto, compreendendo que todo custo 

compõe o preço de um produto ou serviço, sendo também considerado 

custo todo e qualquer imposto que onere diretamente ou indiretamente 

a atividade, temos que os impostos de maneira geral são sempre 

‘ ’cobrados’’ pelo novo sentido atribuído ao termo, não existindo óbice a 

criminalização do não recolhimento de qualquer tr ibuto.  

 

 

 
17 Disponíve l em: ht tps: / / t r f -3.jusbrasil .com.br/ jur isprudencia/498869744/apelacao -
civel-ams-87799320164036100-sp.  Acesso em: 20/03/2021  

https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/498869744/apelacao-civel-ams-87799320164036100-sp
https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/498869744/apelacao-civel-ams-87799320164036100-sp
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III.II.  CONGESTIONAMENTO PROCESSUAL À VISTA: ADEQUAÇÃO 

JURISPRUDENCIAL E A EXCLUSÃO DO DOLO NA APROPRIAÇÃO 

INDÉBITA TRIBUTÁRIA 

 A partir da decisão, como há o esvaziamento da 

possibil idade de enquadrar o não recolhimento de tr ibuto como mero 

inadimplemento, será necessária uma readequação da jurisprudência 

para fixar em bases sólidas quem responderá pelo ilícito .  

 As sociedades empresárias, na prática, variam quanto aos 

seus administradores. Em algumas situações todos os sócios possuem 

poderes para administrar, em outras apenas parte deles, existindo 

também situações em que nenhum sócio exerce a administração, 

deixando tudo a cargo de um administrador não -sócio. Como a 

confissão do crime de apropriação indébita tr ibutária de ICMS é 

cometida nominalmente pela pessoa jurídica, ela quem entrega a 

declaração ao fisco e deixa de recolher no prazo estipulado, se faz 

necessária a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito de 

quem seria o responsabilizado na esfera criminal: todos os sócios ou 

apenas sócios que efetivamente administram o negócio?  

 Além disso, a tese que prevaleceu no julgamento do RHC 

nº 163.334/SC possibilita que o empresário afaste o dolo de apropriação caso não 

haja no caso concreto indícios de que o não recolhimento seria o seu modus 

operandi. Vejamos a manifestação do Ministro e Relator do caso Luiz Roberto 

Barroso: 

‘ ’O dolo de apropriação deve ser apurado na instrução 

cr iminal,  a part ir  de circunstânc ias objet ivas factuais,  ta is  

como o inadimplemento prolongado sem tentat iva de 

regular ização dos débitos,  a venda de produtos abaixo do 

preço de custo,  a cr iação de obstáculos à f iscal ização, a  

ut i l ização de ‘ ’ laranjas’ ’  no quadro societár io,  o encerramento 

i r regular das suas at iv idades,  o valor dos débitos inscr itos em 

dívida at iva superior ao capita l socia l integral izado etc.  Tais  

circunstâncias são meramente exemplif icat ivas e devem ser  

cotejadas com as  provas existentes no caso concreto para f ins  

de afer ição do e lemento subjet ivo do t ipo ’ ’  
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 A abertura dada pelo Supremo Tribunal Federal mitiga um 

pouco o retrocesso em matéria penal, abrindo possibil idades de defesa 

para o empresário, e afasta a possibi l idade de se cometer o crime na 

modalidade culposa.  

 Uma aplicação menos expansiva da nova hipótese de 

aplicação do tipo penal do inciso II do artigo 2º da Lei  8.137/90 só 

possibil itaria a penalização do indivíduo caso fosse apresentada em 

juízo provas concretas de que houve a apropriação dos valores. Nessa 

sistemática mais plausível, o órgão acusador deverá demonstrar de 

forma objetiva e, principalmente, contábil que os valores que deveriam 

ser repassados ao Fisco Estadual foram util izados pelo administrador 

pessoa física em proveito próprio, seja para aquisição de bens ou para 

aplicação em outras atividades empresariais. De outro modo, a 

criminalização do inadimplemento ganha proporções que ultrapassam 

inclusive a possibi l idade de responsab ilização na esfera cível.  Nesse 

sentido, segue algumas hipóteses amparadas na Jurisprudência Pátria.  

 O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 430, 

declarou que o inadimplemento da obrigação tr ibutária pela sociedade 

não gera, por si só,  a responsabil idade solidária do sócio-gerente. Com 

a decisão proferida pelo STF no RHC nº 163.334/SC, é possível que o sócio-

gerente não seja responsabilizado na esfera cível, mantendo seu patrimônio pessoal 

resguardado, e responsabilizado na esfera penal, aplicadas penalidades que 

restrinjam a sua liberdade. 

 No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Distr ito 

Federal e dos Territórios firmou jurisprudência afastando a 

desconsideração da personalidade jurídica automática pelo 

encerramento irregular de sociedade empresária18. O Ministro Luiz 

Roberto Barroso citou como prova do dolo de apropriação na espécie 

justamente o encerramento irregular da sociedade empresarial, abrindo 

 
18Disponível  em: ht tps: / /www.t jdf t . jus.br/consultas/ jur isprudencia/ jur isprudenc ia -em-
temas/ jur isprudencia-em-perguntas/direito-empresarial/de-acordo-com-o-codigo-
civi l -o-encerramento- irregular-de-determinada-sociedade-empresar ia-e-por-si -so-
causa-suf ic iente-para-a-desconsideracao-da-personal idade-jur id ica Acesso em:  
20/03/2021.  

https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-perguntas/direito-empresarial/de-acordo-com-o-codigo-civil-o-encerramento-irregular-de-determinada-sociedade-empresaria-e-por-si-so-causa-suficiente-para-a-desconsideracao-da-personalidade-juridica
https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-perguntas/direito-empresarial/de-acordo-com-o-codigo-civil-o-encerramento-irregular-de-determinada-sociedade-empresaria-e-por-si-so-causa-suficiente-para-a-desconsideracao-da-personalidade-juridica
https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-perguntas/direito-empresarial/de-acordo-com-o-codigo-civil-o-encerramento-irregular-de-determinada-sociedade-empresaria-e-por-si-so-causa-suficiente-para-a-desconsideracao-da-personalidade-juridica
https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/jurisprudencia-em-perguntas/direito-empresarial/de-acordo-com-o-codigo-civil-o-encerramento-irregular-de-determinada-sociedade-empresaria-e-por-si-so-causa-suficiente-para-a-desconsideracao-da-personalidade-juridica
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outra hipótese em que não haverá a responsabilização do sócio na 

esfera cível, mas responsabilização na esfera penal.  

 Outro exemplo citado pelo Ministro Luiz Roberto Barroso 

como prova do dolo de apropriação merece destaque, o 

‘ ’ inadimplemento prolongado sem tentativa de regularização dos 

débitos’’. Essa hipótese de aferição do dolo de apropria ção vai de 

encontro com a Const ituição Federal e demonstra o desejo de se 

criminalizar o mero inadimplemento,  alargando inadequadamente o 

conceito de dolo de apropriação.  

 Dessa forma, conclui-se que a convivência com a nova 

hipótese de incidência do tipo penal do inciso II do artigo 2º da Lei nº 

8.137/90 depende de uma adequação jurisprudencial intensa que 

garanta a compatibil idade entre as consequências cíveis das dívidas 

tr ibutárias em relação aos sócios e as consequências penais. Além 

disso, é preciso uma readequação retrograda da doutrina tr ibutária e 

dos cursos de direito, devendo ser ensinado no Brasil que a prisão por  

dívida é realidade no País em se tratando de dívida tr ibutária.  

 Para uma aferição correta do dolo de apropriação ao se 

tratar de ICMS, é preciso levar em conta novamente a teoria da 

incidência f iscal,  principalmente em relação ao coeficiente de 

elasticidade dos variados produtos e serviços oferecidos pelos 

estabelecimentos. Em um universo de produtos oferecidos por um 

estabelecimento varejista, parte deles implica em um maior ônus 

tr ibutário para o empresário e outros em maior ônus tr ibutário para o 

consumidor, não sendo correto que todo o montante devido de ICMS 

seja automaticamente pressuposto de apropriação de valores pagos 

pelo consumidor. 

 A aferição da elasticidade dos produtos demanda tempo e 

a util ização de perícias contábeis, econômicas e financeiras no curso 

da ação penal.  Em um processo ideal, deverá ser objeto de análise os  

balanços empresariais, as Demonstrações do Resultado do Exer cício 

(DRE) e a Curva ABC, devendo restar demonstrado que o valor devido 
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a título de ICMS corresponde a produtos e serviços onde os encargos 

tr ibutários são repassados e assumidos integralmente pelos 

consumidores (demanda inelástica).  

 No âmbito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina não 

há preocupação por parte dos julgadores em aferir o dolo específico de 

apropriação, prevalecendo a tese de que na espécie prevalece o dolo 

genérico que dispensa a intenção de fraudar o fisco. Nesse sentido a 

ementa: 

HABEAS CORPUS. PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME CONTRA 

A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2º,  INCISO I I,  DA LEI N. 

8.137/90).  ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA POR 

VIOLAÇÃO AO SIGILO FISCAL .  NÃO OCORRÊNCIA.  

INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES 

FISCAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXEGESE DO ART. 

198, § 3º,  DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PEDIDO DE 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE 

DA CONDUTA POR MERO INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO. 

REPASSE OBRIGATÓRIO DOS VALORES RECOLHIDOS A 

TÍTULO DE ICMS AO FISCO, OS QUAIS SÃO ARCA DOS PELO 

CONSUMIDOR FINAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO 

TRIBUTO QUE TIPIFICA O CRIME. DOLO GENÉRICO, QUE 

DISPENSA A INTENÇÃO DE FRAUDAR O FISCO.  CRIME, 

ADEMAIS, QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES OMISSÃO 

NO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO.  PRECEDENTES.  

ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE 

DESCREVE DE FORMA SATISFATÓRIA O FATO IMPUTADO 

AO PACIENTE. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL ATENDIDOS. AMPLA DEFESA 

ASSEGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (GRIFEI)  

(TJ-SC - HC: 40150324120178240000 Palhoça 4015032-

41.2017.8.24.0000, Relator:  Volne i Celso Tomazin i,  Data de 

Julgamento:  03/10/2017, Segunda Câmara Cr iminal)  

 Por todo o exposto, é necessário que haja um incentivo 

por parte dos Tribunais Superiores para que ocorra uma instrução 

criminal que busque aferir o dolo específico de apropriação. A 
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aplicação do dolo genérico cria uma hipótese de ação penal que se 

inicia com a confissão, dada no momento da declaração do ICMS 

devido junto ao fisco, gerando grande insegura nça jurídica e 

desincentivando a ativ idade empresarial.  

 

 

III.III.  O INCENTIVO A SONEGAÇÃO FISCAL  

 Em estudo real izado pelo Instituto Brasile iro de 

Planejamento e Tributação (IBPT) 19, foi constatado que em 2018 o 

ICMS foi o tr ibuto mais sonegado do País, chegando à cifra de R$ 94,7 

bilhões. Em 2019, o montante sonegado foi de R$ 69,5 bilhões. Esses 

valores foram alcançados a partir da soma dos autos de infração 

lavrados pelos Fiscos Estaduais nos respectivos períodos de apuração, 

havendo, por obvio, uma parcela sonegada que não foi f iscalizada.  

 Ciente disso, o IBPT estima que 34,51% dos tr ibutos 

sonegados não foram autuados, uma perda de arrecadação de R$ 

143,9 bilhões considerando tr ibutos federais, estaduais e municipais.  

 Temos, portanto, uma taxa alta de êxito por parte dos 

sonegadores, que, ainda que autuados, conseguem reverter a autuação 

via processo administrativo ou judicial, muito em virtude das 

irregularidades processuais e pela perda dos prazos por partes dos 

Procuradores das Fazendas Públicas sobrecarregados. 

 A decisão do STF de criminalizar o não recolhimento de 

ICMS declarado pode incentivar a sonegação fiscal , uma vez que entre 

sonegar e declarar e não pagar, a primeira possui uma taxa de êxito 

maior para o empresário. Como a declaração seguida do não 

pagamento já é praticamente a garantia da propositura da ação penal, 

a sonegação se torna viável justamente pela impossibil idade do Fisco 

de fiscalizar a todos.  

 
19 Disponível  em: ht tps: / / ibpt .com.br/estudo-autos-de- infracao-e-sonegacao-f isca l/  
Acesso em: 20/03/2021.  

https://ibpt.com.br/estudo-autos-de-infracao-e-sonegacao-fiscal/
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 Dessa forma, em vez de constituir o crédito tr ibutário em 

favor do Estado, preferiu-se que o Estado sequer tome conhecimento 

do tr ibuto que lhe é devido. Ainda que a taxa de sucesso das 

execuções fiscais seja baixa (34,3%, conforme citado no Capítulo 1), é 

preferível, do ponto de vista lógico, a constituição de um crédito em 

favor do Fisco Estadual.  

 No julgamento do RHC 163.334/SC, o Ministro Luiz Roberto 

Barroso não se atentou que os dados possam estar justamente demonstrando o 

aumento da sonegação fiscal de ICMS. Vejamos o que disse o Ministro: 

Em Santa Catar ina,  onde o Tribunal de Just iça reconhece a 

t ipicidade da conduta de não recolh imento de ICMS declarado 

desde 1996, a inadimplência of ic ial é de 4,52%. Já no Rio 

Grande do Sul,  estado cujo Tribunal de Jus t iça não admite a 

t ipicidade da conduta,  o inadimplemento de ICMS é de 8,21%.  

Esses dados representam indício de que aqueles estados em 

que os contr ibu intes possuem receio da persecução penal  

obtém uma efet iv idade signif icat ivamente maior na 

arrecadação t r ibutár ia.  

 Os dados apresentados não permitem concluir que a 

arrecadação tr ibutária é proporcionalmente maior em Santa Catarina 

em virtude da criminalização do não recolhimento doloso, apenas que 

existem menos contribuintes que declaram e não pagam.  

 Por todo o exposto,  frente a impossibil idade de se 

fiscalizar de forma eficaz os contribuintes, temos como terceira 

hipótese de desdobramento jurídico o aumento da sonegação fiscal.  

Criminalizar a conduta de declarar e não recolher ICMS é punir os que 

preferem agir em conformidade com a lei e privilegiar aqueles que 

optam pela sonegação.  
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CONCLUSÃO 

 Pelo exposto no presente trabalho foi possível identif icar  

uma nova feição dada ao Direito Penal, deslocado da sua função 

primordial de tutelar os bens jurídicos que merecem proteção máxima 

como a vida e a honra, para assumir o caráter de instrumento de 

arrecadação tr ibutária.  

 O contexto polít ico, apesar de não fundamental em uma 

análise jurídica, explica o retrocesso em matéria penal. No Brasil, a 

carga tr ibutária de 41% é incapaz de gerar o montante necessário para 

controlar a dívida pública e invest ir em serviços públicos, desvirtuando 

a figura dos tr ibutos e estimulando a evasão fiscal.  

 O presente trabalho não procurou justif icar a evasão 

fiscal, pelo contrário, buscou proteger o contribuinte que atua nos 

limites legais e que declara, nos termos da lei, o tr ibuto devido,  

deixando de pagar em virtude de fatos exteriores a sua vontade ou 

atuação, que derivam do descontrole financeiro estatal que 

desestabiliza a moeda ou da insegurança jurídica provocada pela a 

edição exacerbada de normas, viradas jurisprudenciais mirabolantes e 

um dos mais complexos sistemas tr ibutários do mundo.  

 A estrutura pouco efic iente dos Fiscos Estaduais é 

incapaz de atender as demandas burocráticas da nova  hipótese 

criminal. Os dados do Balanço Geral do Estado de Goiás, apresentado 

no segundo capítulo, demonstra o elevadíssimo número de processos 

de dívida ativa, administrativos e judiciais, e sua incip iente taxa de 

êxito. Em suma, a tese do presente t rabalho extrapola o erro jurídico 

cometido pelo pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

RHC 163.334/SC, alcançando a inviabi lidade econômica da persecução 

penal de mais uma classe de devedores de ICMS.  

 Os elementos do tipo penal previsto no artigo 2º, inciso II ,  

da Lei 8.137/90 e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal,  

conforme discutido, dependem de algumas compatibil izações que 
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garantam a sua devida aplicação, em especial  no tocante ao dolo de 

apropriação e a contumácia.  

  O dolo de apropriação na aplicação do referido 

dispositivo legal tem sido mitigado pelo Superior Tribunal de Justiça,  

em especial pela Terceira Turma, conforme é possível verif icar no 

julgamento do Habeas Corpus nº 399.109/SC. Para o STJ, o elemento 

subjetivo especia l  é prescindível, sendo suficiente para a configuraç ão 

do crime a consciência, a inda que potencial, de não recolher o valor  do 

tr ibuto devido. Conforme apontado no trabalho, a aferição do elemento 

subjetivo especial dif iculta bastante a incidência do tipo penal, criando 

uma brecha que culminará em um elevadíssimo número de absolvições,  

na contramão do interesse estatal de util izar o Direito Penal como 

instrumento de arrecadação tr ibutária .  Dessa forma, é necessária uma 

readequação da postura do Superior Tribunal de Just iça, em respeito a 

hierarquia judicial, ou uma nova análise específica a respeito do dolo 

por parte do Supremo Tribunal Federal, visando dar efetiv idade para a 

nova hipótese de criminalização. 

 A contumácia também restou pouco delimitada pelo 

Supremo Tribunal Federal e deverá gerar posicionamentos dissonantes 

entre os Tribunais de Justiça, haja vista a inexistência de conceito 

legal de contumácia na esfera penal que possibil ite uma aplicação 

uniforme do artigo 2º, inc iso II , da Lei 8.137/90.  

Quanto a distr ibuição do ônus tr ibutár io do ICMS, à luz do economista 

americano Jonathan Gruber e dos conceitos fundamentais expostos por 

Vasconcellos e Garcia , foi possível  verif icar que se trata de tema 

espinhoso e que deverá ser  levado em consideração pelos juízos 

criminais. Dentro de um único estabelecimento comercial cada produto 

possui um grau de elasticidade da demanda e, por isso, uma 

distr ibuição diferente do ônus tr ibutário.  É salutar compreender que a 

elasticidade da demanda dos produtos varia  por uma infinidade de 

fatores, tais como a disponibil idade no mercado, a facil idade de 

importação e a cultura regional. No brasil,  o arroz e feijão são 
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fundamentais na alimentação das pessoas e, portanto, dotados de uma 

menor elastic idade-demanda, aumentando o ônus tr ibutário para os 

consumidores. Em suma, as manifestações dos Ministros pró -

criminalização de que o ICMS é um imposto assumido integralmente 

pelos consumidores finais é leviana e desconsidera a ciência 

econômica e a dinamicidade do mercado, tese demonstrada no 

segundo capítulo.  

 As consequências juríd icas da criminalização em pauta 

são vastas, afetando toda a estrutura do Poder Judiciár io  e aquecendo 

a discussão doutrinária a respeito do tema. A possibil idade da 

criminalização do não recolhimento de todo tr ibuto  ventilada encontra 

possibil idade e plausibi l idade se levarmos em conta os  argumentos da 

decisão do Supremo Tribunal Federal , em especial  pela ignorância da 

sistemática econômica da tr ibutação e repercussões na formação dos 

preços. 

 O desestimulo a declaração de ICMS caso haja o risco de 

não haver recursos disponíveis para o pagamento do imposto gera o 

incentivo imediato a sonegação fiscal , ainda mais se levada em 

consideração a possiblidade do entendimento do STJ de que a espécie 

prescinde de elemento subjetivo especial  prevaleça como norte na 

aplicação do tipo penal para os Tribunais de Justiça.  

 Quanto ao congestionamento processual, restou 

evidenciado pelos dados coletados da pesquisa Justiça em Números 

que a criminalização dif icilmente atingirá seu objetivo principal  que é a 

arrecadação tr ibutária. A demora no processo, a impossibil idade da 

execução da pena em tempo hábil  e o custo processual inviabili za a 

recuperação de valores a partir do processo criminal, ainda se levado 

em consideração a impossibi l idade de constrição do patrimônio do 

devedor e, portanto, a necessidade da proposição da execução f iscal  

no juízo cível.  

 Da decisão ainda estão pendentes embargos de 

declaração opostos por ambas as par tes, tanto pelo Ministério Públ ico 
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de Santa Catarina que defende a tese da aplicação do artigo 2º, inciso 

II, da Lei 8.137/90 aos casos de declaração e não recolhimento , quanto 

pelos advogados que defendiam o casal de empresários que deviam 

vinte mil reais.  Portanto, embora se tenha feito uma análise lógica de 

algumas consequências da decisão, muito ainda deverá ser discut ido 

para delimitar o alcance destrutivo desse retrocesso penal.  

 Por f im, salienta-se os eventos que sucederam a decisão 

no apagar das luzes do ano de 2019. Pouco mais de dois meses depois 

o mundo mergulhou em uma crise sanitária em virtude da COVID-19, a 

maior crise sanitária do Brasil segundo o Boletim Extraordinário do 

Observatório Covid-19 Fiocruz divulgado em 16 de março de 2021 . 

Acreditasse que, em virtude dos desdobramentos da crise no ano de 

2020 e 2021, o Supremo Tribunal Federal não tenha encontrado espaço 

na agenda para definir  a modulação dos efeitos temporais da decisão e 

esclarecer os pontos obscuros que envolvem o RHC 163.334/SC.  De 

toda forma, a comunidade jurídica não parou com a pandemia, tendo 

sido realizado inúmeros congressos e encontros virtuais para discutir  a 

matéria, tratando-se de tema que ainda merece um maior  

aprofundamento e produção por parte da comunidade jurídica 

brasileira.  
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