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A TIPICIDADE PENAL DO NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS
ARTIGO 2º, INCISO II, LEI 8.137/90

PREMISSA DO ACÓRDÃO: NÃO HÁ CRIMINALIZAÇÃO DO MERO
INADIMPLEMENTO
Tese fixada:

“O contribuinte que deixa de recolher, de forma contumaz e com dolo de

apropriação, o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal

do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990”.
1.

REQUISITOS TÍPICOS

a) Sujeito ativo: delito próprio
ser sujeito passivo da obrigação tributária
autoria tem duplo requisito
realizar a ação (“cobrar”) e a omissão (“não recolher”) típicas

b) Tipicidade objetiva
Conduta típica: ação (cobrar/descontar) + omissão (deixar de recolher)

“Não há crime se sujeito ativo demonstrar que não cobrou”
à inversão do ônus da prova
à prova da formação do preço: exigência, também, de renúncia ao lucro?

Objeto jurídico: “valor de tributo cobrado”
à Tributos indiretos: ICMS é o principal exemplo, mas há outros: IPI, ISS, PIS, COFINS

b) Tipicidade objetiva
Interpretação restritiva da norma penal: crime tributário ≠ inadimplemento fiscal
Requisitos:
1. APROPRIAÇÃO do valor do tributo

Quantia devida ao Erário deve ingressar no caixa da empresa e ser utilizada no financiamento da atividade
econômica
2. Lesão SIGNIFICATIVA do bem jurídico

Se expressa pela CONTUMÁCIA = inadimplência como modus operandi do empresário
3. BEM JURÍDICO = arrecadação + livre concorrência

Ofensa mais evidente nos setores de produtos de alta demanda, alta carga tributária e baixa margem de lucro:
combustíveis, cigarros, medicamentos e bebidas

c) Tipicidade subjetiva: dolo especial
Dolo de apropriação pela intenção de enriquecimento ilícito, lesão à concorrência ou financiamento
da atividade econômica à custa do Erário.

à PROVA DO DOLO:
A partir de circunstâncias objetivas do fato e da conduta pregressa do empresário a serem sopesadas por cada juiz.

• Histórico de adimplemento é indício de falta de dolo especial.
• Indícios da presença do dolo especial (rol exemplificativo):
Inadimplemento prolongado sem tentativa de regularização;
Venda abaixo do preço de custo;
Emprego de expedientes ilícitos como: obstáculos à fiscalização e à execução, utilização de laranjas no quadro societário,
encerramento irregular das atividades.

v Principais questões jurídicas suscitadas pelo acórdão
1. Atipicidade da conduta se demonstrado que o valor do imposto não foi cobrado do consumidor
2. Ampliação da aplicação do princípio da insignificância, antes restrito ao montante sonegado (inferior a
R$ 20 mil, no âmbito da União, cf. Portarias n. 75 e 130/2012), para hipóteses de inadimplência ocasional
3. Quantos meses de inadimplência representam contumácia?
4. Contumácia convertida em requisito típico converte a exasperação da pena pela continuidade delitiva
em bis in idem (impacto sobre a pena e o direito à transação penal)
5. Dolo de apropriação depende de elemento de valoração global do fato que evidencie ação predatória à
concorrência ou locupletamento ilícito
6. Possibilidade de revisão de condenações pretéritas a partir dos parâmetros fixados pelo acórdão?
7. Aplicação dos parâmetros do acórdão para outras modalidades de apropriação indébita tributária e,
eventualmente, para outros crimes fiscais?

