
1. Vamos neste artigo ana.isar uma questão atual, que assim pode ser resumida: débito
de ICMS declarado c não pago caracteriza o deliro do artigo 2-º, lI, da Lei nº 8.137/90?

Melhor esclarecendo, alega-se, com freqüência, que quem não paga o IC1{S, nos
prazos legais, pratica o crime de deixar de recolher tributo que já fói recebido do contri
buinte para repasse aos cofres públicos. Haveria, nesta conduta, o crime contra a ordem
tributária capitulado no artigo 20., lI, da Lei nf! 8.137/90;

2. Para encaminharmos o assunto, temos de considerar que o comerciante, quando
realiza a operaçào mercantil, pratica o fato imponíveI do ICMS. Neste momento, passa a
ocupar o pólo passivo da obrigação tributária correspondente, nascendo, para ele, o dever
jurídico de recolher o tributo, na forma e nos prazos estabelecidos na lei.

O comerciante, porém, por uma peculiaridade do ICMS, quando vende a mercado·
ria, repassa a cuga econômica do tributo - porque a lei a tanto o autoriza - ao adquirente
do bem. (que pode ser outro comerciante ou o próprio consumidor final). Se o adquirente
tór outm comerciante, o fenômeno se repete e, assim sucessivamente, até que a mercado
ria vai ter ao consumidor finaL Este vê, embutido no preço final da mercadoria, o montan
te de IClvfS que incidiu sobre todas as operaçôes mercantis realizadas com o bem lll.óve]
adquirido, desde sua produçãO, até - após passar pelo fabric.ante, pelo atacadista, pelo
varejista, etc. - chegar às suas mâos. Exempiificando, para melhor esclarecer, se o consu·
midor final adquire uma mercadoria por R$ 100,00 (cem reais), 18% desse preço (no
caso, R$ 18,00) equivalem à carga econômica do ICMS. Por quê? Porque a alíquot:'1 do
ICMS é, de regra, 18% sobre o valor da operação menântil realizada.

O comerciante, de sua feita, dependendo da legislação - em geral uma vez por rnês 
recolhe o ICMS devido por todas as operaçôes mercantis por ele realizadas no período.
E, ao fazê-lo, efetua os abatimentos que o princípio da não·cumulatividade lhe permite
realizar. Assim, em termos contábeis, se ele adquiriu a mercadoria por R$ 90,00 (noventa

"

DOUTRINA

o I(MS e o delito capitulado no artigo 2 11
,

11, da Lei n ll 8.137/90. Problemas conexos.

ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA (')
Procurador de Justiça - SP

17

(x) I-'rut;oi-sur Tiruiar ,Li Clckira dê Direito Tributário ,-h1 Elcukbde de' Direito Ja PonliÍicia Univer;;ilbJe Católicfl dê São
Pél1.1lo.

 

 



18 Justitia, São Paulo. 56 (168), ouUdez. 1894 DOUTRlhJA ___~19

reais) e l1 revendeu por R$ 100,00 (cem reais), pagará, por esta operação mercantil, apc
J.las 18(;"6 de R$ 10,00 (dez reais), isto é, R$ 1,80 (um real e oitenta centavos).

Isto posto, volta~sc a indagar, agora de maneira mais específica: comete crime contra
a ordem tributária () comerciante que, tendo repassado a carga econômica do ICMS,
deixa de recolher o tributo, no prazo legal: Já adiantamos que nâo.

Mas, vamos por etapas.
3. Tem havido, de uns tempos a esra parte, um endurecimento da lcgislaçao fiscal,

que se manifest1., especialmente, na criação de novos crimes contra a Fazenda Pública. A
Le-i nº 8.137/90 vem ao encontro deste movimento que pretende colocar, no âmbito do
Direito Penal, irregularidades contra o Fisco, de regra, praticadas por pessoas pertencen
tes a círculos sociais c econômicos rnais elevados.

Dentro desta tendência de criminalizaçao de condutas tributárias que, tradicional
mente, sempre fóram consideradas meras infraçôes administrativas, foi editada, por um
Governo que se caractelizava pela teatralidade, a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de
1990, que bem poderíamos ddlnir, parafraseando Vico, como sendo uma monstra lego,
já que nao descreveu corretamente as figuras típicas. Pelo contrário, ao invés de aperfei
çoar os tipos penais tributários, como seria desejável, operou, no dizer expressivo de
\X1agner Balera, uma "degradação dos tipos".

Mas, indo ao ponto que ora mais nos interessa, estipula o artigo 1º, da Lei nº
8.l37/90,

"Art. 1º. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: I - omitir infor
mação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; Il - fraudar a fiscalização
tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natt1reza, em
documento ou livro exigido peb lei fiscal; III - falsificar ou alterar nota fiscal ou docu
mento equivalente, rdativos ;'1 venda de mercadoria ou prestaçao de serviço, efetivamente
realizada, ou fornec<:'-la em desacordo com a legislação. Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5
(cinco) anos, e multa".

De seu turno, estabelece o artigo 2º, deste mesmo diploma normativo:
"Alt. 2º. ConstittlÍ crime da mesma natureza: II - deixar de recolher, no prazo legal,

valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujei·
to passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (... ). Pena - detenção,
de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa."

POttllnto, nos dias atuais, deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo descon~

tado ou cobrado do contribuinte, tipifica crÍlne contra a ordem tributária. Usando de
uma linguagem mais técnica, podemos dizer que o núcleo do tipo é deixar de recolher
aos cofres públicos, no tempo e no lugar devidos, o montante de tributo cobrado ou des·
contado de terceiro. Trata-se de crime omissivo próprio, já que se consuma com o sim
ples não-recolhimento do valor do tributo, nas condições aqui apontadas.

Para que o delito ocorra, no entanto, é preciso verificarmos se, perante o Direito
Tributário, havia realmente tributo a recolher e se este foi descontado ou cobrado do con
tribuinte.

3.1. Graças ilS lições clássicas de Gian Antonio Micheli, sabemos que o Direito
Tributário é um "direito de superposiçc10". Noutras palavras a lei tributAda, na maioria das
vezes, não incide diretamente sobre fatos, mas, sim, sobre fatos jei qualificados por outros
ramos do Direito. Exemplificando, quando a lei tributária alude à propriedade, é necessário
buscar nO Direito Civil, a noção de propliedade; quando a lei tributária faz referência a
comercianre, é necessário buscar no Direito Comercial, a noção de comerciante, etc.

Todavia, no carnpo do chamado "Direito Penal Tributário", dei-se o fenômeno inver~

so: é a lei penal que não incide diretamente sobre comportamentos ou sobre fatos, mas,

sim, sobre comporramenros ou fatos regulados previamente pela ~ei tributária. É preciso
conhecermos a qualificação e os efeitos jurídicos que a lei tributána dá a esses compona·
mentos ou fatoS, para, só depois, verificarmos se eles se subsumem à lei pen~l.. .' .

Como aP1.1isachmenre nota Geraldo At.1.liba, "diante da lei penal, a lei tnbutana e
uma 'lei de s~lbposiçao' (e, não, de 'superposiÇãO', como ocorre diante da lei civil, da lei
comercial, da lei bancária, da lei trabalhista, etc)". .

É o Direito Tributário, com seus próprios critérios, que vai revelar se há, ou não, tn

buto a pagar, se espirou, ou não, o prazo de seu recolhimento, se há, ou nao, o dcv~~' de
preencher o tc)[mulário, de extrair a nota ~scal, de es.critt:rc~r"o livro fiscal, de :l~1tlr~°
documento e assim por diante. Sem uma resposta tnbutana para estas questoes, nao

há falar em. crime fiscal.
Por que Porque a lei penal, ao tipificar os crimes fazendc'níos, estabelece como pres

suposto, o descumprimento de deveres jurídicos tributários. Sem a certeza de que tal

pressuposto ocorreu, não se pode apenar o contribuinre.. .. .
Este raciocínio só não se aplica aos casos em que a lei penal tnbutana alude a lU118

fraude ou falsidade (falsificacão de papel, de documento, de assinamra, etc). Aí, não há
necessidade de se utilizar o~ esquemas de raciocínio fiscais. Simplesmente uma perícia
dirá, por exemplo, se a assinattua foi falsificada, se o documento nao foi imp,resso de
acordo com aS exiger\.Cias administrativas, se duas notas fiscais têm o mesmo numero e,

assim avante.
Mas isso é absolutamente excepcional, naS leis penais tributárias. A regra é que

ücam referência a figuras, situaçôes, contingencias ou fatos do Direito T ributirio.
, Na maioria do; casos, é preciso avaliar, sob a óptica do Direito TribuLi.rio, os tipos

penais-tributários. Estas colocaç.ões crescem de ponto na medida em que. sabem~)s ':!ue a
apuração dos crim.es hSGlis, por si só, já püem em risco o nome, o concelto, a dlgllldade
e a honra, de pessoas fisicas e de pessoas jurídicas (ou de seus representantes). . _.

Portanto, um ato ou fato praticado pelo contribuinte configurará, ou não, cnme fts-

cal, dependendo do que estipular o Direito Tributálio. ,. . " ..
É o que se dá, segundo pensamos, quando temos diante de nos o tIpO delxcu de

recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado .ou co?re:
do, na qualidade de sujeito passivo de obrigaç8.o e que deveria recolher aos coíres pubh·

cos" (art. 2º, lI, da Lei nº 8.137/90). ..
Só poderemos dizer se houve o crime contra ordem tributária alI apont~'l:{o, apos

analisarmos, cuidadosa e cientificamente, se o pretenso infrator realmente praticou esta

omissão delituosa.
3,2. Assim agremiados, temos para nós que o comerciante que deixa de recolher, a

tempo e a hora, o ICMS devido, não comete o crime contra a ordem trib.utária, capitula
do no <lrtigo 2º, lI, da Lei nº 8.137/90. Noutras palavras, ele nào está ?elxand~) de reco
lher, no prazo legal, valor de tributo, descontado ou cobrado de tercelro. Esta, apenas,

numa siruacao de inadimplência. Vejamos.
Só pal~ nos situarmos no assunto, o sujeito passivo de qualquer tribu~o (c, portan:o.

também do IClviS) é sempre a pessoa posta pela lei, na contingência de figurar no po~o
neg<:lt:ivo da obrigaç.-e1o tributária, desde que ocorrido o fato imponível (o fato gerad~r 1.11

concreto do tributo). Normalmente, a carga econômica do hibuto é suportada pelo propno
realizador do fato imponível. Algumas vezes, no entanto, a legislaçao pem1ite que a carga
econômica do tributo seja suportada por terceira pessoa, de algum modo relacionada com o
realizador do fato impo!~[veL Esta terceira pessoa quase sempre é o consumidor fll1al. .

A Econornia rotula os tributos em que o ônus financeiro é suportado por terCelros,
de "indiretos" (em contraposicão aOS "tributos diretos", em que tal ônus é supOltado
pcIo próprio realizador do fato ·imponível. Para o Direito, entretanto, esta cogit1ção ê irre-
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levante: sujeito passivo do tributo é sempre quem, tendo realizado o fato impunível, figu
ra no pólo passivo da obrigaçao tributária correspondente e, por isso, deve providenciar
seu adimplemento.

Diante do exposto, indagamos: o sujeito passivo do ICMS é o consumidor final da
mercadoria? Não. O sujeito passivo d~ ICMS é o comerciante, o industrial OLl o produ
tor que pratica a operaçao mercantil. E ele quem figura no pólo negativo da obrigação tri
butária correspondente.

O c~=l1l_sulllidor final da mercadoria é, apenas, o destinatário da carga econômica do
ICMS. E ele quem suporta a carga econôn1Íca deste tributo. Não é ele, porém, quem
integra, como sujeito passivo, a obrigação tributária. Bc é simplesrnente aquilo que a
Economia rotula de connibuinte de fato, que não tem nada a ver com o contribuinte de
direito, isto é, com a pessoa que figura no pólo negativo da obrigação tributáriain.

Melhor esclarecendo, 8. lef"Jislaçiio do ICMS apenas pem1ite que o contribuinte repasse
a carga econômica do ttiburo ao consumidor finaL Mas, este não é o contribuinte de direito.

Como o ICMS integra o preço da mercadoria, o consumidor final - voltamos a
repetir - é mero contribuinte de faro. Quem realmente tem o dever de recolher o quan
tum debeatur é o comerciante, o industrial ou o produtor que praticou a operação mer
cantil (contribuinte de direito).

O que estaI110S procurando significar é que, na verdade.o consumidor final não está
recolhendo o ICMS. Apenas, ele vê embutido, no preço fll~al da mercadoria, o imposto
devido. Devido - insistimos - pelo comerciante, pelo industrial ou pelo produtor.

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 pr8.ticou 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 (just1mente porque são eles os contribuintes de iure).

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-cumulati.
vidade, isto é, para que, com acentuado grau de certeza, se possa compensari'o que for
devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestaçào de serviços
com () montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito
Federal" (aIt. 155, § 2º, I, da CF).

Isto, porém, não significa que, apenas no ICMS ocorre este repasse da carga econô.
mica 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 (indu.
sive as contribuiçôes previdenciárias) que é obrigada a pagar.C) Tudo acaba compondo o
Clisto final das mercadorias. E nem poderia ser de outro modo. Deveras, se a empresa
deixasse de fazer tal repasse, em breve estmia operando com prejuízo, e, nessa medida,
caminhando a passos largos para a fi1IêncÍi1. O repasse, nesses G1sos, também existe; ape
nas não é contabilizado.

(11 - '\>1U>' a ilo m,mteW-ô'e dUUuin,\ria (que "~inda está longe de arreito:r) ,obre' S<: () slljeito pa"i-
Vi) do lC\íS é () c(>Iltril.1llin\<' dt' ÍalO Jmpunivd) uu () ümuibuintc d~ tilro (a p~-"soa que SUPOITJ. a
eC{mCH11;Ca do rribuw). Ta! cogir;h:;"\o, ;j Economia, 0 de lcldu tm tojo irrelevante pu" o Dirl?Íto. já que o 'lljeilO
vu de qU1iquer rribuw k, pClnam(). d,:> IClvlS) é 'ic'mpre '1 p"ô'soa pO'it<1 pela iei, n,! L:Ol1tingéncia de iigurar no pólo
negaril'o da "brigilÇáu tributária, '-lu~ ocornd" 0 huü imp,)nl\\:'!. .","-, po,tenon," tda\:()c" t'ntre o (onttibuinte de' jure e o
,~olltTibuiil\" d,e facto não embora tOste último venha" 'up"nar o ônus econÔlllicu do rribmo.

(2) .'. , _ . se SUStentou, v.g" qu~ qutm p''-g" () impn'ito sobre a n.'nda da ~ll1pre,'n é o consumi-
~br ._, ..., " ou,'>.. "', . .... O contnbuulte e a própna empre,'l_ O C<)iL;umJclo]' Imal 0 apen;b (tanto quanto llP
.lo Il.. \1::c) _llIC;ill:UP"'fI,] ,I Lar,:,] ~cunúmlC;l cl,) imposto sobrtO <l remh Não hguLJ., purem k ni.'m podeti,\ figuJ'<1I'1. nu
p,;,)\,O da l>bng"Gll' de pagax bte Impoô'W.

Fixada esta premissa de que o sujeito passivo do ICMS não é o consumidor final,
mas o comerciante, o industrial ou o produtor que praticou a operaç.<lo mercantil, fica
rckil, segundo supomos, sustentarmos a inexistência, na questão propost:'l, de qualquer
crime contra a ordem tributária.

3.3. O comerciante que não recolhe o ICMS, dentro dos prazos que a lei lhe assinala,
não comete delito algum. Muito menos o capitulado no artigo 19., Il, da Lei n9. 8.137/90.

De fato, ele não está deixando de recolher, no prazo legal, tributo dc.'Kontado de ter
ceiro. O tributo é devido por ele (em nome próprio). Ele está, simplesmente, incidindo em
inadimplemento. Inadimplemento que poderá acarretdt-Ihe o dever de pagar, além do tri
buto, a multa, os juros e a correção monetália. A Fazenda Pública, neste caso, poderá - e.
ousamos dizer, deverá - executá-lo, nos termos da Lei nº 6.830/80 (Lei das Execuçoes
Fiscais).

Mas apenas isso. Nunca esse inadimplemento poderá conduzi·lo a urna condenaçao
criminal. Por quê? Porque Sua conduta não é tipíca. E, sem tipicidacle, não pode haver
crime, nem, muito menos, condenação criminaL

Em nosso ordenamento constitucional, não há crime por dívida tributária. De fato, o
direito brasileiro não pune nem as dívidas pecuniálias, nem aquilo que algumas legisla·
coes estrangeiras chamam de "delitos de risco" (nos quais, mesmo nào havendo tributo a
i)agar, qualquer ato ou omissão do contribuinte, que coloque em risco os interesses da
Fazenda, configura, desde que especificado em lei, crime)_ _

Nem se diga - como querem alf,'lJns - que, tendo sido o ICMS destacado na nota fis
cal, o comerciante tem o dever de repassar aos cofres públicos a quantia que recebeu do
consumidor final (que não é o contribuinte de iure do imposto). E que este destaque em
nota fiscal do IMCS não se reveste da menor liquidez, com relação à obrigação tributária.
Apenas expressa o montante correspondente ao imposto naquela quantia cobrada, calcula
do "por dentro", do qual o emitente da nota ainda deve compensar os créditos que tenha
contra o Fisco, para, só depois, quando for o caso l recolher o tributo. O não-recolhirnento
do ICMS não caracteriza, repetimos, nenhuma condut1. delituosa; muito menos a definida
no artigo 2', lI, da Lei nº 8.137/90.

Lembramos que o recolhimento do ICMS dá-se apos o preenchin~ento, pelo próprio
comerciante, da "OIA" ("guia de informação e apuração do ICMS"). E ele que declara o
valor a ser recolhido. A "OlA" deve ser entregue em prazo certo: normalmente antes da
data designada para o recolhimento do tributo (cf. Anexo VI, Tabela I, do Decreto
Estadual nº 33.118/9l). Tal recolhimento dá-se ao -final de cada mês, quando o contri
buinte (comerciante, industrial ou produtor) apura () imposto, levando em conta o crédito
e o débito escriuJfados em seus livros fiscais. O valor a ser recolhido não é o que foi repas
sado ao preço final da mercadoria, mas, sim, o apurado, pelo contribuinte, ao final do
mês, após as necessárias operaçôes de crédito e débito.

Insistimos que o montante de ICMS que integra o preço final da mercadoria não cor
responde ao valor que o contribuinte deverá recolher ao Erálio. Este valor terá de ser apura·
do, descontando-se o que já pagou, quando da entrada da meSfna mercadoria em .seu e.<;ta·
belecimento. Esta é uma exigência impostergável do "princqJio da não~cumulatividade"(3).

Não queremos, em absoluto, sustentar que o contribuinte do ICMS nâo pode come
ter crimes contra a ordem tributária. Sem dúvida que os cometerá, pelo menos em tese,
se ocultar da autoridade fiscal fato relevante para o surgimento da obrigação de pagar tal

(3) - O ICMS dtve necessariamente sujeiwne ao principio da n3CH:_umulatividade, que, tendo sede constitucional, nfio pudt
,tI anulado por normas intraconstil\Kiollais.
Os lineamentos h'tsicus do principio da não-CUlllulatividade vêm apontados no artigo 155, § F-,] e ll, da <;onstituição Fed~[al~
"t\tt. 155 ~ (omissis): § 2Q

- O Imposto previsto nu ll\ClSO li menderá ao segumte: I - será não cmllulauvo, cornpensanl1O-s~

o que for devidu em cada operaçf!.o relativa à orclJlaçj'j~ de. mercadonas uu presmção de ,trVlços com () monwnte cobrado na,
anttnoró pelo mesmo ou por OtlUO Es("do ou pelo Olstntu Fe,-kr~r'.

 

 



A dic:~ü L,~~ll:Stitllci()na] "com]WnsanJD.se o :lUC for devidu em cada operação" exige a adoç.ào de um si,tema de ah?timento'>
ou, ~e pno ~nrmO$, um mC<~1msmo de deducoes. .. .,

~ii() estamu;;, na hipótese, diante de ;;impl~s reconwnJação do legisbJor comtitlJinte, mas de nOffilU co"eme que por isso
. (,mu, n.em o leglsla,lor otdimirio, nem o 3chnmistmdor, nem, mUlto menos o imerprete pO'1em ·leT:1nsHera ' N t
~ ~t~í~l~t~d.? J~ c~-'mpt'nsaçií,? ~ direrm constituCional, pela qual surge um IC~1S "não-cum;lbti~.o". c, c, r. • ou fO.

pd ~r'; ..~e~. nao~ll~n~llalJVO millje~l.n'-'nte p.urque, em cada OpCl'<lÇ;;:O é ussegurada, ao contribuinte, de modo peremptório
O ~bJ~~~~lIa ._.um ~t1J r~l11a, .~ma c~ uç~o (~b~t~n:e.nto) cOlTe:"1)(1l1d~nte aos montantes cobrndos nas opem,~ões anteriores. )

. .em,;, no C3Sj em 'Oxame,. ~,por sem JUI'IJa, ca1egona Jurímca de hieratquifl constitucion21 1-'le!hor dh"ndo é direito
~ll::~~ItlJClona reserva 030 contnbumte do ICMS, que nenhm113 lei, decreto, portaria, intcrpre;a'ç<10, etc., p~)llern 'anwsquj,

Sendo a"im o arti"o 155 § 2º I', C " " LO." .
nil'l. E 'j ". li' '.' ,.' d' U,l~OI~~tlrulçao ,el em, contere ao contribuinte do IClvlS o direito J'úb!ico 5uhietil"0 opo
O T' ~:) <.r'~( o ou .ao . Istmo ·10· eml, de tazer o abatimento (quando presentes os requisitos comrinJCio~ais). ... ,

,0[,0 .~ur~emomtro3uzlll, nesse passo, uma compensac20 obrigatória.
i\ é on:;tJUIlC30 ao aludir il "wmIJen,aclo" ')n'" ..', ,. . d IlCMS' r',. '] . d· d; 1 _~ ,< '. (.( S,\glOll a 1<. ela que a qllantJu a ser· esem 'o1s<lda peJo contribuinte, u tiUllo de

1
"1 _' e o .",~u t,\ <) ".\Il,l1a ',u ltraç:au em qUe' <) mmuendo é O montanre de imposto devido e o subtnle.ndo é o montame Je
" po,to antenormente co 'l"<1( O. <

tribut~. Isto ocorrerá quando omitir dcclaraçào que tinha o dever legal de fazer à auto ri
da~le ,fi~cal (v.g., quando vender mercadoria "a descoberto de nota fiscal"). Também, em
pm~c~plOl cometerá esta modalidade de delito quando dolosamente deturpar fatos em
~2~eJulzo da Fazenda Pública, isto é, alterar situaçôes que devem ser do conhccimcnt~do
~!.SC~, fornecendo-lhe documentos falsos (v.g., produzindo o derramamento de "notas
tTl.as ), adulterando a escrit.a contábil, constituindo "empresas fantasmas", etc. Nenhum
cnme cometerá, porém, quando apenas deixar de recolher o ICMS, após ter feito correta
mente todas as anotacões de estilo.

Em suma, falta ril)iciclade Ila (I)odllto do t ,[ , t 1 [" con n ")um e que (ec ara e não paga seu
débito de ICMS,

. O montante de ICMS a pagar é mero custo que o comerciante calculapreviamente e
Integra ao preço final da mercadoria. Ele não cobra este tributo do consumidor final e
nem poderia fazê-lo, já que este não é o sujeito passivo da exacão.

3.4. Obsen'amos, ainda, que, no Brasil, as pessoas jurí~licas não respondem crimi
n~lmente por s~us desmandos. Queni. responde por eventuais delitos são seus sócios,
dl.reto~e.s, l~ropn~tários, representantes, etc. Assim, nos chamados crimes contra a ordem
tnbu~a.na, e preCISO redo.b:ar as cautelas, para que não se enxovalhe o nome de uma pes
soa fíSica, que nem partIeIpa da gestào da empresa. IstO; aliás, esvaziaria uma das razões
~e ser ~a socied~d~c?l1:erci:l,qual seja, a de separar a ·vida do sócio, da vida da empresa.

esta lmha de IaClOCmJO, nao tem o menor sentido, por exemplo, processar, numa socie
?ade p~r cotas de responsabilidade limitada, quem, sem praticar atos de gest.ao, apenas
lI1tegrahzou suas cotas.

4
A

• ~inda a respeitc: d~ tema que faz nossos cuidados, convérnatent:1.rmos para a cir
Ql~~tancJa d~ qu.e a leI 11- 8.866, de 11 de abril de 1994, considera depositário infiel _
Sl1]eIt:lndo-o ~ pnsão civil por dívida - quem deixa de recolher ao Tesouro tributo arreca
dado de terceIro.

De fato, estipula o artigo 1º, da precitada lei:

"Artigo 1º - É depositário da Fazenda Pública, observado o dispostO nos artioos
.1.282, I e 1.28~ do Código Civil, a pessoa que a legislaç.ão tribm.áriaoll pl'evidencijria
:mponha a obngação .de .reter ~1I..1 receber de terceiro, e recolher ac)s cofres públicos,
Impostos, taxas c contnbuIçoes, Inclusive à Seguridade SociaL

. "§ 1~ Aperfeiçoa-se .0 depósito na data da retenção ou recebimento do ·valor a que
estCJa obngada a pessoa física ou jurídica.

"§ ~º É depositário infiel aquele que não entrega à Fazenda Pública o valor referido
neste,artigo, no termo e forma fixados na legislação tlibutália ou previdenciária".

~, o a~1:igo 4~, II, § 2º, da mesma lei, permite que, observados os ritos de seus arti
gos 3,· e ~-, o)~~z decrete a prisão do "depositário infiel", por período não superior a
noventa dIas ( Nao recolhida nem depositada a irnportê'incia, nos termos deste artigo, o

Juiz, nos quinze dias seguintes à citaçao, decretará a prisão do depositário infiel, por
período não superior a noventa dias").

Como Se tudo não bastasse, o artigo 7º e seu parágrafo único, sempre da lei em
exame, estendem a possibilidade de prisão civil contra diretores, administradores, geren·
tes ou empregados que, isolada ou conjuntamente, movimentem recursos financeiros de
pessoa jurídica. Tratando-se de empresa estrangeira, t.11 sanção poderá recair sobre seus
representantes, dirigentes e empregados no Brasil. Com efeito, estabelece o artigo em
foco:

"Are. 79. - Quando o depositário infiel for pessoa jurídica, a prisão referida no § 2"
do artigo 49. será decretada contra seus diretores, administradores, gerentes OlI emprega
dos que movimentem recursos financeiros isolada ou conjuntamente.

"Parágrafo único. Tratando-se de empresa estrangeira, a prisão recairá sobre seus
representantes, dirigentes e empregados no Brasil que revístam a condição mencionada

, "neste artigo
Em suma, o ccmn'ibuinte (em se tratando de pessoa física) ou o representante da

empresa (em se tratando de pessoa jurídica, nacional ou estrangeira), que deixa de reco
lher ao Tesouro tributo arrecadado de terceiro, é, a teor da Lei nº 8.866/94, havido por
"depositário infiel", podendo ser condenado à prisão civil, por pertodo não superior a
noventa dias. Isto é feito para compeli-lo a recolher o tributo, como depreendemos da
só leitura do artigo 8º, da mesma lei ("Cessará a prisão com o recolhimento do valor
exigido").

Aqui chegados, podemos fazer duas ordens de considerações.
4.1. A primeif8.: o comerciante que deixa de recolher, nos prazos legais, ao Tesouro,

o ICMS (mesmo tendo passado sua carga econômica ao consumidor final), nao está pra
ticando a conduta descrita no artigo 1º, da Lei nº 8.866/94 (conforme vimos "supra").

4.2. A segunda: a Lei nº 8.866/94 é inconstitucional.
Deveras, estabelece o artigo 52., LXVII, da Constituição Federal:
"Art. 5'" C..) LXVII - nao haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário
infiel" (grif:ll110s).

Logo, contrario sensu, havení prisão civil por dívida do depositário infiel.
Quem é depositário? É a pessoa a quem se confia alguma coisa, em depósito. Esta

assum.e a obrigação de conservar, com cuidado, a coisa, restituindo·a, em perfeito estado,
assim que lhe for exigida, pelo depositante.

Quem é depositário infiel? Segundo a unanimidade dos autores, é aquele que não
restitui a coisa, quando solicitada legalmente ou aliena o bem que, por determinação
judicial ou legal, tinha que conservar consigo, com diligência. O depositário infiel, em
síntese, não restitui a coisa que lhe foi entregue em depósito, ao ser reclamada pelo
depositêmte.

Ora, a Lei nº 8.866, de 11 de abril de 1994, equiparou ao deposit:1rio infiel, justa
mente quem taz o contrário, ou seja, retém para si, tributo que arrecadou de terceiro e
que tinha o dever de entregar ao Tesouro.

Poderia ter feito isso, sem atropelar direitos constitucionais? Entendemos que não.
Ninguém desconhece que o Direito cria suas próprias realidades que) nem sempre

coincidem com as realidades do mundo que nos cerca (v.g., o "horário de verão", que,
obviamente nào interfere no movimento dos astros, mas produz efeitos, no mundo jurí
dico). Muita vez, só com o emprego de ficçôes, presunções e equiparações, o Direito con
segue disciplinar o comport.1.mento das pessoas, na vida social. Já se disse que as ficções,
presunções e equiparações operam no campo do Díreito, como as hipóteses, no wmpo
da Matemática.
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Há porém, um limite para isso: a Constitllição~ .Dito de outro IDódo,cmprego das
ficções, presunções e equiparações não pode ser feitosemcritério;11emrnétodo, de modo
a atropelar direitos e garantias constitucionais.

Assim, por exemplo, na medida em que aConstituiçãodec1arainvíolávelacasa(art,
5º, XI), não pode.uma lei - sob. pena deirremissível.inconstitutionatidade..-esvaziar este
direito constitucional, estabelecendo que não se considera casa,paraesteJiI11,.o.imóvel
localizado a até três quilômetros de uma repartição policial. Bempr~cárioseríao~ireito

constitucional à inviolabilidade da casa (agora, mais do que do simples· domicílio, como
constava da Carta anterior), se fosse possível custeá-lo com tamanhafacilidade_

Pois bem, foi o que fez, mutatis mutandis,. a Lei 8.866/94; quando, parâf1ns· de
prisão civil por dívidas, equiparou a depositário infiel, quem, nem dcloI1ge,revest~esta

condição jurídica. No caso, quem deixa derecolher aos cofres públicos, tributos retidos
OLl recebidos de terceiros. Esta conduta,. embora delituosa, não pode ser legalmente equi
parada à do depositário infieL

De qualquer modo, o problema não se coloca sequer, porquanto, como procuramos
demonstrar, quem deixa de recolher o ICMS, mesmo tendo repassado a carga econômica
(.0 tributo a terceiro (o consumidor final), é apenas contribuinte inadirnplente.

5. Em remate, débito de ICMS declarado e não pagoé mérainadimplência,llão
configurando o crime contra a ordem tributária capitulado no artigo 2º-, I1,da lei nº
8.137/90.

 

 




