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RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
ARTIGO 2º, INCISO II, DA LEI 8.137/1990. NÃO RECOLHIMENTO DE
ICMS PRÓPRIO. MERO INADIMPLEMENTO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
1. O delito do artigo 2º, inciso II da Lei nº 8.137/90 exige que o sujeito
passivo desconte ou cobre valores de terceiro e deixe de recolher o tributo
aos cofres públicos.
2. O comerciante que vende mercadorias com ICMS embutido no preço e,
posteriormente, não realiza o pagamento do tributo não deixa de repassar ao
Fisco valor cobrado ou descontado de terceiro, mas simplesmente torna-se
inadimplente de obrigação tributária própria.
3. Recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA Turma do Superior Tribunal de Justiça: A Sexta Turma,
por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Nefi
Cordeiro e Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP) votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Brasília, 05 de abril de 2016(Data do Julgamento)

Ministra Maria Thereza de Assis Moura
Relatora
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.543.485 - GO (2015/0170772-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: PAULO AUGUSTO ALMEIDA DE LIMA
RECORRIDO
: ROSANGELA ALVES DE JESUS SILVA
RECORRIDO
: ROGERIO DUARTE NOLETO
ADVOGADO
: RONALDO DAVID GUIMARÃES
RELATÓRIO
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora):
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de
Goiás com fundamento na alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTARIA. ART. 2º, II, DA LEI Nº 8.137/90. ICMS PRÓPRIO
REGULARMENTE DECLARADO AO FISCO. NÃO RECOLHIMENTO
NO PRAZO LEGAL. MERO INADIMPLEMENTO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. 1 - A conduta tipificada no artigo 2º , II, da
Lei nº 8.137/90, exige para sua configuração o não recolhimento de tributo
"descontado" ou "cobrado", que só pode ser praticada pela figura do
substituto tributário, ou seja, aquele que, como a própria nomenclatura
indica, retém', na condição de depositário, o imposto devido em relação a
operações passadas ou futuras, o qual, ordinariamente, seria recolhido pelo
real contribuinte (substituído). 2 - Não incide nessa conduta o contribuinte
que deixa de recolher ICMS próprio, ou seja, aquele decorrente das
operações de circulação de suas próprias mercadorias ou serviços eis que,
nessa hipótese, não há cobrança nem desconto de tributo de terceiros. 3 - O
fato do empresário incluir o valor do tributo no preço final ao consumidor
não transforma esse último em contribuinte do ICMS, pois, se assim fosse, o
consumidor também seria responsável pelos ônus trabalhistas, civis,
administrativos que, assim como os tributos, também compõem o preço final
da mercadoria ou serviço. 4 - Sendo o ICMS próprio, regular e
contabilmente lançado nos livros fiscais da sociedade contribuinte, bem
como declarado à Fazenda, o não recolhimento dos respectivos valores
configura mero inadimplemento, passível de persecução na órbita cível. 5 Dada a atipicidade da conduta impe-se a reforma da sentença, com a
absolvição dos réus. APELAÇÃO CRIMINAL PROVIDA.

Sustenta o recorrente negativa de vigência ao artigo 2º, inciso II, da Lei nº
8.137/90 ao argumento de que o fato gerador do ICMS não é o consumo e sim a circulação
da mercadoria, restando configurado o tipo omissivo quando o contribuinte empresário, ao
creditar-se do valor do imposto cobrado nas operações anteriores e repassar o ônus ao
consumidor, deixa de recolher o valor do tributo.
Apresentadas as contrarrazões e admitido o recurso especial, opina o
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Ministério Público Federal pelo seu improvimento.
É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.543.485 - GO (2015/0170772-0)
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
ARTIGO 2º, INCISO II, DA LEI 8.137/1990. NÃO RECOLHIMENTO DE
ICMS PRÓPRIO. MERO INADIMPLEMENTO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
1. O delito do artigo 2º, inciso II da Lei nº 8.137/90 exige que o sujeito
passivo desconte ou cobre valores de terceiro e deixe de recolher o tributo
aos cofres públicos.
2. O comerciante que vende mercadorias com ICMS embutido no preço e,
posteriormente, não realiza o pagamento do tributo não deixa de repassar ao
Fisco valor cobrado ou descontado de terceiro, mas simplesmente torna-se
inadimplente de obrigação tributária própria.
3. Recurso desprovido.

VOTO
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora):
O acórdão recorrido excluiu a tipicidade penal da conduta por considera-la
mera inadimplência administrativa fiscal.
De fato, não se confundem inadimplência fiscal e sonegação fiscal.
A sonegação fiscal evidencia o fim deliberado de suprimir ou reduzir tributo
ou contribuição social, mediante artifício fraudulento, e constitui ilícito penal tipificado no
artigo 1º da Lei nº 8.137/90.
A inadimplência fiscal, por sua vez, consubstancia mero atraso ou
descumprimento da obrigação de recolher tributo que já foi regularmente declarado pelo
contribuinte e configura apenas ilícito administrativo passível de execução fiscal e
inscrição na dívida ativa.
Peculiar é a situação, contudo, se a inadimplência se refere a tributo devido
por terceiros e previamente descontado ou cobrado pelo sujeito passivo da obrigação
tributária. Neste caso, há incidência do tipo penal específico de apropriação indébita
tributária, previsto no artigo 2º, inciso II da Lei nº 8.137/90, verbis :
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;
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A questão que se coloca no presente recurso especial é a seguinte. Os
recorridos eram administradores de uma sociedade comerciante varejista, contribuinte de
ICMS. Realizando a venda de mercadorias com o valor do tributo incluído no preço dos
produtos, tal pessoa jurídica, embora tenha registrado regularmente a apuração do valor do
imposto devido nos livros fiscais, deixou de adimplir a obrigação tributária.
A denúncia parte da premissa de que, ao assim fazê-lo, os recorridos através da pessoa jurídica - teriam deixado de recolher ICMS "descontado ou cobrado" do
consumidor final dos produtos, que arcou economicamente com o custo do tributo.
Friso que esse entendimento tem sido acolhido em precedentes da Quinta
Turma deste Superior Tribunal de Justiça, como demonstrado nas seguintes ementas:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA
A ORDEM TRIBUTÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO
RECOLHIMENTO DE ICMS DECLARADO PELO PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. FATO QUE SE AMOLDA, EM TESE, AO CRIME
PREVISTO NO ARTIGO 2º, INCISO II, DA LEI 8.137/1990.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. O trancamento de ação penal em sede de habeas corpus é medida
excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a
necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a
atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou,
ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do
delito.
2. Da leitura do artigo 2º, inciso II, da Lei 8.137/1990, depreende-se que
pratica o ilícito nele descrito aquele que não paga, no prazo legal, tributo aos
cofres públicos que tenha sido descontado ou cobrado de terceiro,
exatamente como ocorreu na hipótese em exame, em que o ICMS foi
incluído em serviços ou mercadorias colocadas em circulação, mas não
recolhido ao Fisco.
3. Não há que se falar em atipicidade da conduta de deixar de pagar
impostos, pois é o próprio ordenamento jurídico pátrio, no caso a Lei
8.137/1990, que incrimina a conduta daquele que deixa de recolher, no
prazo legal, tributo descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo
de obrigação, e que deveria recolher aos cofres públicos, nos termos do
artigo 2º, inciso II, do referido diploma legal. Precedente.
4. Recurso desprovido.
(RHC 44.465/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA,
julgado em 18/06/2015, DJe 25/06/2015)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA
A ORDEM TRIBUTÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO
RECOLHIMENTO DE ICMS DECLARADO PELO PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. FATO QUE SE AMOLDA, EM TESE, AO CRIME
PREVISTO NO ARTIGO 2º, INCISO II, DA LEI 8.137/1990.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. O trancamento de ação penal em sede de habeas corpus é medida
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excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a
necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a
atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou,
ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do
delito.
2. Da leitura do artigo 2º, inciso II, da Lei 8.137/1990, depreende-se que
pratica o ilícito nele descrito aquele que não paga, no prazo legal, tributo aos
cofres públicos que tenha sido descontado ou cobrado de terceiro,
exatamente como ocorreu na hipótese em exame, em que o ICMS foi
incluído em serviços ou mercadorias colocadas em circulação, mas não
recolhido ao Fisco.
3. Não há falar em atipicidade da conduta de deixar de pagar impostos,
pois é o próprio ordenamento jurídico pátrio, no caso a Lei 8.137/1990, que
incrimina a conduta daquele que deixa de recolher, no prazo legal, tributo
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação, e que
deveria recolher aos cofres públicos, nos termos do artigo 2º, inciso II, do
referido diploma legal.
4. Recurso desprovido.
(RHC 44.466/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014)

Por outro lado, esta Sexta Turma possui um único precedente, em sentido
contrário, relatado pelo Exmo. Ministro Néfi Cordeiro. O acórdão restou assim ementado:
PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2º, II, DA LEI N. 8.137/90.
INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. DÍVIDA FISCAL PRÓPRIA.
INOCORRÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONDUTA
ATÍPICA.
1. Afastada a alegação de inconstitucionalidade do disposto o art. 2º,
inc. II, da Lei n. 8.137/90, nos termos dos precedentes desta Corte.
2. Não agindo como substitutos tributários, mas simplesmente deixando
de recolher tributo próprio, não incidem os pacientes nem no art. 2º, II, da
Lei 8.137/90, nem em tipo penal outro de sonegação tributária, pois mera
dívida fiscal inadimplida.
3. Trancamento da ação penal por atipicidade da conduta 4. Recurso
ordinário em habeas corpus provido.
(RHC 36.162/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 26/08/2014, DJe 17/11/2014)

O ponto fulcral da questão reside em saber como se deve interpretar a
expressão típica tributo "descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo da
obrigação". A regra penal incriminadora se vale de elementos normativos, cuja
interpretação deve ser buscada no âmbito do direito tributário.
O artigo 121 do Código Tributário Nacional diferencia duas categorias de
sujeito passivo tributário: o contribuinte e o responsável. Confira-se a redação do
dispositivo legal:
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Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a
situação que constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte,
sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
O contribuinte é o titular da capacidade contributiva, aquele que, nos
impostos, realiza os fatos signo-presuntivos de riqueza e é, por essa razão, escolhido pelo
legislador como sujeito passivo direto da obrigação tributária.
Já o responsável tributário é a pessoa que, em razão de exercer atividade
conexa com os fatos signo-presuntivos de riqueza, tem, em algum momento, poder de
disposição sobre os valores do contribuinte, o que justifica que a lei o coloque como
sujeito passivo (indireto) da obrigação tributária.
Há responsabilidade tributária, por exemplo, na substituição tributária, para
frente ou para trás.
Na substituição tributária para frente, o tributo relativo a fatos geradores que
ainda não ocorreram - mas deverão ocorrer posteriormente - é arrecadado de maneira
antecipada, sobre uma base de cálculo presumida. De acordo com o artigo 150, § 7º, da
Constituição, a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de
responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer
posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não
se realize o fato gerador presumido.
Por exemplo, a refinaria, ao vender o combustível, recolhe o tributo devido
por ela mesma na operação, assim como o tributo referente às futuras operações do
distribuidor e do varejista. Para proceder à apuração do quantum devido, o Estado divulga
uma base de cálculo presumida, segundo critérios definidos em lei. Essa base de cálculo
deve observar a realidade do mercado, para a determinação do preço final praticado em
cada operação.
Quando o substituto vende a mercadoria ao substituído (contribuinte),
aquele já cobra no valor do total da operação também o valor devido por este último.
Já na substituição para trás, ou diferimento, o que ocorre é justamente o
contrário. Apenas a última pessoa que participa da cadeia de circulação da mercadoria é
que paga o tributo, de maneira integral, inclusive relativamente às operações anteriormente
praticadas.
Pense-se, por exemplo, numa indústria leiteira, que se vale de matéria-prima
fornecida por diversos produtores rurais. Ao realizar o pagamento pela matéria-prima, o
estabelecimento industrial desconta o valor devido pelos produtores nas suas operações
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próprias.
O tipo penal examinado se refere, justamente, a tais hipóteses de
responsabilidade tributária, em que o sujeito passivo indireto desconta ou cobra valores
pertencentes ao contribuinte e deixa de recolhê-los ao erário. Existe aí, portanto, uma
circunstância que justifica a maior reprovabilidade da conduta do que o mero
inadimplemento, pois o sujeito passivo não deixa simplesmente de recolher o tributo por si
devido, mas, em verdade, apropria-se do tributo devido por outrem.
Pois bem. No caso concreto, os recorridos deixaram, na qualidade de
administradores da sociedade, de recolher o ICMS próprio da pessoa jurídica - e não o
ICMS devido por terceiros, na condição de responsáveis ou substitutos tributários.
O ICMS, como se sabe, está embutido no preço da mercadoria, de modo
que o ônus econômico da tributação é repassado ao consumidor. Seria essa característica
suficiente para que se reconheça que os recorridos, "na qualidade de sujeitos passivos da
obrigação", "descontaram" ou "cobraram" da obrigação" do consumidor o valor do tributo
e deixaram de repassá-lo ao erário estadual?
Reputo que não.
Da dicção do tipo penal resulta que somente comete o delito que "desconta"
ou "cobra" o valor de tributo "na qualidade de sujeito passivo da obrigação". Uma
interpretação sistemática entre direito penal e direito tributário, de acordo com os
fundamentos anteriormente expostos, leva à conclusão de que o tipo penal está a se referir
justamente à figura da responsabilidade tributária, forma de sujeição passiva indireta em
que o sujeito passivo tributário se torna legalmente responsável pelo recolhimento de
tributo de outrem.
Não é o caso do ICMS próprio, em que a sujeição passiva tributária é direta,
ou seja, o contribuinte é o sujeito passivo da obrigação tributária, não havendo que se falar
em responsável tributário ou em sujeição passiva indireta.
O fato de o consumidor arcar com o ônus econômico do tributo em nada
afeta essa conclusão, do ponto de vista jurídico. O consumidor não é contribuinte do
imposto, no sentido técnico, nem sujeito passivo da obrigação, o que significa que ele
jamais será cobrado pelo pagamento do imposto devido na operação. Não existe relação
jurídica tributária possível entre o Fisco estadual e o consumidor final, de modo que não é
correto, juridicamente, considerar que o valor do ICMS embutido no preço tenha sido dele
"cobrado" ou "descontado".
O consumidor é, apenas, "contribuinte de fato", conceito que, juridicamente,
tem relevância unicamente para fins de repetição de indébito tributário (CTN, art. 166).
Salvo para essa finalidade, o conceito tem caráter meramente econômico.
Sob esta perspectiva, é também o consumidor quem arca, por exemplo, com o ônus
econômico do imposto de renda e com a contribuição previdenciária pagos pelo
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comerciante, já que, na formação do preço da mercadoria, são levados em consideração
todos os custos, diretos e indiretos, da atividade. Da mesma forma, o custo do aluguel do
imóvel, da energia elétrica, dos funcionários etc., tudo isso é repassado ao consumidor.
Nem por isso alguém sustenta que há apropriação indébita do imposto de
renda quando o consumidor compra um produto e o comerciante, após contabilizar
corretamente o tributo, simplesmente deixa de recolhê-lo.
Cito, por fim, neste sentido, as lições de Roque Antonio Carrazza a respeito
da questão (O ICMS e o delito capitulado no art. 2º, II, da Lei 8.137/90: problemas
conexos. Justitia . São Paulo, v. 56, n. 168, out./dez. 1994, pp. 22-23; destaquei):
O consumidor final não figura no pólo passivo da obrigação de pagar o
ICMS. Tanto não, que se não houver o recolhimento tempestivo do tributo,
não é ele que será executado ou sancionado, mas o comerciante, o industrial
ou o produtor, que praticou a operação mercantil. Ainda que o comerciante,
o industrial ou o produtor deixarem de repassar a carga econômica do
tributo ao consumidor final, não se eximirão do dever de pagar o ICMS
(justamente porque são eles os contribuintes de jure).
Notamos que, no caso do ICMS, o repasse da carga econômica do
tributo é feito às abertas e publicadas. Melhor dizendo, tudo é devidamente
escriturado. Assim, as coisas se processam, exatamente para se viabilizar o
cumprimento do princípio da não-cumulatividade, isto é, para que, com
acentuado grau de certeza, se possa compensar "o que for devido em cada
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com
o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo
Distrito Federal" (art. 155, §2°, I, da CF).
Isto, porém, não significa que apenas no ICMS ocorre este repasse da
carga econômica do tributo. Pelo contrário, podemos dizer que quase
sempre, embora de maneira menos explícita, a empresa repassa, ao preço
final de suas mercadorias, os tributos (inclusive as contribuições
previdenciárias) que é obrigada a pagar. Tudo acaba compondo o custo final
das mercadorias. E nem poderia ser de outro modo. Deveras, se a empresa
deixasse de fazer tal repasse, em breve estaria operando com prejuízo e,
nessa medida, caminhando a passos largos para a falência. O repasse, nesses
casos, também existe, apenas não é contabilizado.
Fixada essa premissa de que o sujeito passivo do ICMS não é o
consumidor final, mas o comerciante, o industrial ou o produtor que
praticou a operação mercantil, fica fácil, segundo supomos, sustentarmos a
inexistência, na questão proposta, de qualquer crime contra a ordem
tributária.
O comerciante que não recolhe o ICMS, dentro dos prazos que a lei
lhe assinala, não comete delito algum. Muito menos o capitulado no art.
2°, II, da Lei nº 8.137/90.
De fato, ele não está deixando de recolher, no prazo legal, tributo
descontado de terceiro. O tributo é devido por ele (em nome próprio).
Ele está, simplesmente, incidindo em inadimplemento. Inadimplemento
que poderá acarretar-lhe o dever de pagar, além do tributo, a multa, os
juros e a correção monetária. A Fazenda Pública, neste caso, poderá - e,
ousamos dizer, deverá - executá-lo, nos termos da Lei nº 6.830/80 (Lei
das Execuções Fiscais).
Mas apenas isso. Nunca esse inadimplemento poderá conduzi-lo a uma
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condenação criminal. Por quê? Porque sua conduta não é típica. E, sem
tipicidade, não pode haver crime, nem muito menos condenação criminal.

Do exposto resulta que a conduta dos recorridos não preenche os elementos
do tipo penal do artigo 2º, II, da Lei nº 8.137/1990.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É o voto.
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Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
RECORRIDO
RECORRIDO
RECORRIDO
ADVOGADO

:
:
:
:
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
PAULO AUGUSTO ALMEIDA DE LIMA
ROSANGELA ALVES DE JESUS SILVA
ROGERIO DUARTE NOLETO
RONALDO DAVID GUIMARÃES

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a Ordem
Tributária

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro e Ericson
Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
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