
24/04/2020 Apropriação indébita do ICMS no STF e STJ: erro contumaz | Fio da Meada | Valor Econômico

https://valor.globo.com/legislacao/fio-da-meada/post/2020/02/apropriacao-indebita-do-icms-no-stf-e-stj-erro-contumaz.ghtml 1/7

Por Tathiane Piscitelli
Professora de direito tributário e �nanças públicas da Escola de Direito de São Paulo da FGV, é
doutora e mestre em direito pela Faculdade de Direito da USP

Apropriação indébita do ICMS no STF e STJ: erro
contumaz
O STF criminalizou o inadimplemento, reforçou sua posição quanto ao uso do
direito penal como técnica de arrecadação e causou intensa insegurança jurídica

São Paulo

19/02/2020 08h30 · Atualizado 

   

No fim do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou tese controversa:

“o contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de

recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo

penal do artigo 2º, II, da Lei nº 8.137/1990”.

O debate não é novo: como já tratei nesta coluna em outra ocasião, a interpretação

do crime de apropriação indébita tributária, previsto no artigo 2º, inciso II da Lei nº

8.137/1990, foi objeto de recurso julgado pela 3ª Seção do Superior Tribunal de

Justiça (STJ) em meados de 2018. Naquela ocasião, entendeu-se que os casos de

ICMS destacado na nota fiscal e repassado ao próximo da cadeia sem o pagamento

respectivo aos cofres públicos seriam hipótese de apropriação indébita.

há 2 meses
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O disparate da construção jurisprudencial é evidente: não faria sentido cogitar-se de

apropriação de tributo próprio. O repasse ao consumidor é premissa básica do

ICMS e elemento inerente à sistemática do imposto. Não se trata, pois, de imposto

recolhido em nome de terceiro, passível de apropriação – como seria o caso, aliás,

do ICMS substituição tributária ou do imposto de renda retido na fonte.

O tema chegou ao Supremo e, como se vê da tese enunciada acima, houve

significativa limitação do entendimento do STJ: destacar ou declarar ICMS e não

pagar apenas seria hipótese do artigo 2º, inciso II da Lei nº 8.137/1990 se o

contribuinte tivesse intenção deliberada de apropriar-se da receita do ICMS e

realizasse tal conduta de modo contumaz.

Ao lado da limitação do alcance do crime, há outra diferença fundamental: para o

Supremo, a apropriação indébita decorre do fato de que o ICMS não é receita do

contribuinte, mas do Estado; seria, então, o Estado o terceiro prejudicado e sujeito

passivo da apropriação indébita. Nesse ponto está o primeiro problema da decisão

do Supremo: a aplicação indistinta desse raciocínio levaria à conclusão de que todo

inadimplemento tributário poderia ser qualificado como apropriação indébita já

que, no limite, todos os tributos são receita do Estado. Trata-se, como se vê, do uso

do direito penal como ferramenta de arrecadação.

Ao lado disso, a decisão impõe um outro desafio: a definição de “devedor

contumaz”. Como se sabe, ao fixar a tese, os ministros não definiram o contorno da

contumácia nem sequer expressaram que irão fazê-lo. Como, então, aplicar o novo

crime que o tribunal forjou?

A figura do devedor contumaz está disciplinada em diversos Estados da federação,

sem uniformidade entre os critérios. No geral, há requisitos não cumulativos para

que um contribuinte seja assim considerado, e o não pagamento reiterado do ICMS

declarado por certo período de tempo é elemento presente em todos eles. Há,

contudo, variação significativa desse período de tempo: no Rio Grande do Sul, por

exemplo, esse prazo é de 8 meses, enquanto em Alagoas é de 3 meses. Ademais, é

evidente que tais critérios não foram pensados para guiar a aplicação de uma

norma penal e nem sequer se relacionam com o dolo necessário para o crime.

A despeito disso, não seria desarrazoado cogitar a aplicação dessas leis por

ministérios públicos locais, com significativo desequilíbrio entre os entes quanto à
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qualificação de um devedor como contumaz ou não para fins penais. O cenário,

como se vê, é de significativa insegurança jurídica. De outro lado, a existência de um

projeto de lei (PL 1626/2019) em tramitação na Câmara dos Deputados, que define o

que seria devedor contumaz, pouco ajuda nesse contexto, já que se aplica, apenas,

às dívidas tributárias federais.

O resultado, parece-me, será maior judicialização. Com a aplicação de critérios não

isonômicos para a definição da contumácia, o tema deve, em alguns anos, retornar

ao STJ, para que defina os contornos da tese fixada pelo STF. Isso, naturalmente, se

não tivermos uma lei penal antes, que seja capaz de preencher o tipo criado pelo

Supremo com maior grau de segurança jurídica.

Por fim, uma última observação: na brilhante sustentação oral da Procuradora do

Distrito Federal por ocasião do julgamento no Supremo, vimos os dados relativos ao

tamanho da dívida ativa e do prejuízo causado ao erário e à livre concorrência pelas

empresas que adotam o não pagamento de tributos como política.

Ainda que os argumentos sejam verdadeiros, eles são contingenciais; decorrem de

uma dada situação de fato, que pode ser superada por outras circunstâncias.

Decisões de tribunais superiores não podem ser guiadas por elementos desse tipo,

elas devem se fundamentar no melhor direito. No presente caso, o STJ já havia

errado e o Supremo não andou melhor. Criminalizou o inadimplemento, reforçou

sua posição quanto ao uso do direito penal como técnica de arrecadação e causou

intensa insegurança jurídica. Ao lado disso tudo, criou tipo penal inexistente,

extrapolando, em muito, o conteúdo do artigo 2º, inciso II da Lei nº 8.137/1990.
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24/04/2020 18:45 — Em Brasil

Sobe para 210 os infectados que acessaram instalações de petróleo no
mar
Eles fazem parte dos 413 casos confirmados entre as empresas de E&P no Brasil, segundo a
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

24/04/2020 18:37 — Em Brasil

Vulcabras Azaleia fará retomada parcial das operações em todas as
unidades
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Segundo a companhia, nas unidades de Horizonte (CE) e Itapetinga (BA), a retomada
acontecerá a partir de segunda (27), com redução de jornada e salário em 70%

24/04/2020 18:36 — Em Empresas

Governo avalia suspensão temporária de contribuições em fundos de
pensão
Diante da pandemia, Conselho de Previdência avalia ainda permitir o resgate de 10% das
reservas ou 50% das contribuições facultativas pelos trabalhadores

24/04/2020 18:32 — Em Finanças

Moro nega ter condicionado troca na PF por indicação ao STF
Acusação foi feita por Bolsonaro
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VEJA MAIS

24/04/2020 18:32 — Em Política

Análise: Acuado, presidente apela ao núcleo duro do bolsonarismo

24/04/2020 18:32 — Em Política

https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/04/24/moro-nega-ter-condicionado-troca-na-pf-por-indicao-ao-stf.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/04/24/analise-acuado-presidente-apela-ao-nucleo-duro-do-bolsonarismo.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/04/24/analise-acuado-presidente-apela-ao-nucleo-duro-do-bolsonarismo.ghtml

