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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é do 
Superior Tribunal de Justiça. 
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 Tese 493 

CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. 

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE FRAUDE NOS REGISTROS. 

IMPOSSIBILIDADE.  

Para a configuração do delito de apropriação indébita tributária, o 

fato de o agente registrar, apurar e declarar em guia própria ou em 

livros fiscais o imposto devido não tem o condão de elidir ou exercer 

qualquer influência na prática do delito, visto que este não 

pressupõe a clandestinidade.  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

  

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos 

da Apelação Criminal n. 1002368-51.2016.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em 

que é apelante AMAURI DAL BIANCO, vem perante Vossa Excelência, com 

fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição da República, e 

artigo 1.029 e § único do Código de Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL 

para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, do acórdão de fls. 390/396, da 3ª 

Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelos 

motivos adiante aduzidos: 

 

1. A HIPÓTESE EM EXAME  

AMAURI DAL BIANCO foi condenado a cumprir a pena de 01 

ano, 01 mês e 10 dias de detenção, em regime prisional aberto, e a pagar o 

valor correspondente a 21 dias-multa, fixados em um salário mínimo cada, por 
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infração ao artigo 2º, inciso II, combinado com os artigos 11 e 12, inciso I, todos 

da Lei nº 8.137/1990, e artigo 71 do Código Penal. A pena privativa de 

liberdade foi substituída por prestação pecuniária equivalente a cinquenta 

salários mínimos, destinados a entidade beneficente. 

Inconformado, o acusado apelou, pleiteando, em suma, sua 

absolvição. 

 A Colenda 3ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, por votação majoritária (vencido o Des. Luiz Antonio 

Cardoso que negava provimento ao apelo) deu provimento ao recurso para 

conceder a absolvição a AMAURI DAL BIANCO, com fundamento no artigo 386, 

inciso III, do Código de Processo Penal. 

 Assim entenderam os doutos Julgadores, em acórdão que foi 

relatado pelo Des. CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, ora anexado:  
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Inconformado com tal decisão, o Ministério Público opôs 

Embargos de Declaração para que fosse suprida omissão. Os embargos, apesar 

de conhecidos, foram rejeitados: 
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Ao decidir que a ausência de supressão ou a redução dos 

tributos não basta para a configuração do delito, exigindo que ocorra alguma 

hipótese de fraude ou omissão nos documentos fiscais ou na escrituração 

contábil, a douta Turma Julgadora contrariou o disposto no artigo 2º, inciso II, 

da Lei n. 8.137/90 e dissentiu de julgados do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizando, pois, a interposição deste recurso, com amparo nas alíneas “a” e 

“c”, do permissivo constitucional. 

 

 

2. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL (artigo 2º, inciso II, Lei n. 8.137/90) 

 

 Assim dispõe o artigo 2º, inciso II, da Lei n. 8.137/90: 
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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; 

 

 Nota-se que para configuração do tipo penal basta o não 

recolhimento do tributo devido aos cofres públicos, sem qualquer exigência de 

fraude ou omissão nos documentos fiscais. 

 O v. acórdão, ao decidir da maneira que decidiu, acabou por 

criar elementar que não existe no tipo penal, violando não só o artigo de lei 

mencionado como o próprio princípio da separação dos Poderes. 

Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... denega-se vigência de lei não só quando se 

diz que esta não está em vigor, mas também quando se decide em sentido 

diametralmente oposto ao que nela está expresso e claro” (RTJ 48/788). 

Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato de o 

julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à hipótese, 

quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 63.816, RTJ 

51/126). 

 Importante reiterar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, 

no julgamento do HABEAS CORPUS Nº 399.109/SC (Rel. Ministro ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 31/08/2018), 

pacificou o entendimento de que a ausência de omissão ou fraude não 
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influencia na configuração da tipicidade do delito do artigo 2º, inciso II, da Lei 

nº 8.137/90, porquanto a clandestinidade não é elementar do crime em 

comento. Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes: 

 

HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. NÃO 

RECOLHIMENTO DE ICMS PRÓPRIO. ALEGADA ATIPICIDADE 

FORMAL DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. ABRANGÊNCIA DA 

INTERPRETAÇÃO DOS TERMOS "DESCONTADO E COBRADO". 

AUSÊNCIA DE CLANDESTINIDADE. DECLARAÇÃO PELO RÉU DO 

IMPOSTO DEVIDO EM GUIAS PRÓPRIAS. IRRELEVÂNCIA. 

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. 

IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 

1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do HC n.º 399.109/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti 

Cruz, pacificou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o 

delito de apropriação indébita tributária aperfeiçoa-se tanto nos 

casos de recolhimento em operação própria quanto nas 

hipóteses de responsabilidade tributária por substituição. 

2. Considerando a máxima hermenêutica verba cum effectu sunt 

accipienda, a adoção, pela norma incriminadora, de dois 

vocábulos distintos na discriminação da figura típica - 

"descontado ou cobrado" - evidencia que o referido dispositivo 

legal abarca duas condutas típicas diversas, submetidas ao 

mesmo parâmetro de repressão por idêntico preceito 

secundário. Precedentes. 

3. Nos tributos indiretos, embora o pagamento da exação seja 

efetuado diretamente pelo contribuinte de direito, o ônus 

econômico repercute em relação ao consumidor final, de quem o 
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sujeito passivo tributário "cobra" o montante equivalente ao 

tributo retido quando do aperfeiçoamento da relação comercial. 

Assim, na conduta típica descrita pelo vocábulo "cobrado", 

consuma-se o crime quando o autor deixa de repassar o valor 

"cobrado" do consumidor, apropriando-se ilicitamente de 

numerário que deveria ser remetido ao Fisco, portanto, hipótese 

de supressão de tributo em operação própria, situação idêntica 

ao caso vertente, no qual houve supressão de ICMS próprio. 

4. O vocábulo "descontado", por sua vez, exprime as hipóteses 

de supressão da exação retida por contribuinte de fato no 

âmbito da responsabilidade tributária por substituição. 

5. A ausência de omissão ou fraude é desinfluente na 

configuração da tipicidade do delito, porquanto a 

clandestinidade não é elementar do crime em comento. 

Precedentes. 

 

6. "A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de 

não ser possível a execução provisória de penas restritivas de 

direitos, conforme disposto no art. 147 da Lei de Execução 

Penal" (ERESP 1.619.087'/SC, Rel. p/ o acórdão o Ministro JORGE 

MUSSI, julgado em 14/06/2017, DJe de 24/08/2017). 

7. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida apenas 

para, confirmando a decisão liminar, manter suspensa a 

execução provisória da pena restritiva de direitos até que se 

verifique o trânsito em julgado da ação penal originária. 

(HC 490.057/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019) 

---------- 
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HABEAS CORPUS. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS POR MESES 

SEGUIDOS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO 

SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO PELO RÉU DO 

IMPOSTO DEVIDO EM GUIAS PRÓPRIAS. IRRELEVÂNCIA PARA A 

CONFIGURAÇÃO DO DELITO. TERMOS "DESCONTADO E 

COBRADO". ABRANGÊNCIA. TRIBUTOS DIRETOS EM QUE HÁ 

RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO E TRIBUTOS INDIRETOS. 

ORDEM DENEGADA. 

1. Para a configuração do delito de apropriação indébita 

tributária - tal qual se dá com a apropriação indébita em geral - 

o fato de o agente registrar, apurar e declarar em guia própria 

ou em livros fiscais o imposto devido não tem o condão de elidir 

ou exercer nenhuma influência na prática do delito, visto que 

este não pressupõe a clandestinidade. 

2. O sujeito ativo do crime de apropriação indébita tributária é 

aquele que ostenta a qualidade de sujeito passivo da obrigação 

tributária, conforme claramente descrito pelo art. 2º, II, da Lei n. 

8.137/1990, que exige, para sua configuração, seja a conduta 

dolosa (elemento subjetivo do tipo), consistente na consciência 

(ainda que potencial) de não recolher o valor do tributo devido. 

A motivação, no entanto, não possui importância no campo da 

tipicidade, ou seja, é prescindível a existência de elemento 

subjetivo especial. 

3. A descrição típica do crime de apropriação indébita tributária 

contém a expressão "descontado ou cobrado", o que, 

indiscutivelmente, restringe a abrangência do sujeito ativo do 

delito, porquanto nem todo sujeito passivo de obrigação 

tributária que deixa de recolher tributo ou contribuição social 

responde pelo crime do art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990, mas 

somente aqueles que "descontam" ou "cobram" o tributo ou 

contribuição. 
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4. A interpretação consentânea com a dogmática penal do 

termo "descontado" é a de que ele se refere aos tributos diretos 

quando há responsabilidade tributária por substituição, 

enquanto o termo "cobrado" deve ser compreendido nas 

relações tributárias havidas com tributos indiretos (incidentes 

sobre o consumo), de maneira que não possui relevância o fato 

de o ICMS ser próprio ou por substituição, porquanto, em 

qualquer hipótese, não haverá ônus financeiro para o 

contribuinte de direito. 

5. É inviável a absolvição sumária pelo crime de apropriação 

indébita tributária, sob o fundamento de que o não 

recolhimento do ICMS em operações próprias é atípico, 

notadamente quando a denúncia descreve fato que contém a 

necessária adequação típica e não há excludentes de ilicitude, 

como ocorreu no caso. Eventual dúvida quanto ao dolo de se 

apropriar há que ser esclarecida com a instrução criminal. 

6. Habeas corpus denegado. 

(HC 399.109/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 31/08/2018) 

---------- 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO 

INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90. PEDIDO DE 

ABSOLVIÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. 

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 

1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Habeas 

Corpus 399.109/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, 

sedimentou o entendimento de que é típica a conduta do agente 

que deixa de recolher, no prazo legal, tributo descontado ou 
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cobrado, na qualidade de sujeito passivo da obrigação 

tributária.  

2. A conduta descrita na exordial acusatória, correspondente 

ao não recolhimento do ICMS, se amolda ao tipo penal 

específico de apropriação indébita tributária, previsto no art. 

2º, II, da Lei 8.137/90, que não exige para sua configuração a 

existência de ardil, fraude ou falsidade. 

3. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no HC 476.704/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA 

TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 13/06/2019) 

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO 

CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. 

VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o 

ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê 

recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu 

formal conhecimento. Precedentes. 

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a 

verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos 

termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 

CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ATIPICIDADE DA 

CONDUTA. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS DECLARADO PELO 

PRÓPRIO CONTRIBUINTE. FATO QUE SE AMOLDA AO CRIME 

PREVISTO NO ARTIGO 2º, INCISO II, DA LEI 8.137/1990. COAÇÃO 

ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. 1. A colenda 3ª Seção desta Corte 

Superior de Justiça, no julgamento do HC 399.109/SC, pacificou o 

entendimento de que de que em qualquer hipótese de não 

recolhimento de ICMS, comprovado o dolo, configura-se o crime 
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tipificado no artigo 2º, inciso II, da Lei 8.137/1990. Ressalva do 

ponto de vista do Relator. 

2. No caso dos autos, o paciente, na qualidade de titular de 

determinada firma individual, foi acusado de ter deixado de 

efetuar, no prazo legal, o recolhimento de R$ 36.947,16 (trinta 

e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e dezesseis 

centavos) a título de ICMS cobrado de consumidores finais, 

locupletando-se ilicitamente dos valores em prejuízo ao 

Estado, conduta que se amolda ao tipo do artigo 2º, inciso II, 

da Lei 8.137/1990, o que impede a sua absolvição, como 

pretendido. Precedente. 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. 

ARTIGO 147 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CONCESSÃO DA 

ORDEM DE OFÍCIO. 

3. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha decidido pela 

viabilidade da imediata execução da pena imposta ou 

confirmada pelos tribunais locais após esgotadas as 

respectivas jurisdições, esta Corte Superior de Justiça tem se 

posicionado no sentido de que tal possibilidade não se 

estende às penas restritivas de direitos, tendo em vista a 

norma contida no artigo 147 da Lei de Execução Penal. 

Precedentes. 

2. Na espécie, consoante extrato de movimentação processual 

obtido na página eletrônica do Tribunal de origem, constatou-se 

que o édito repressivo ainda não transitou em julgado, o que 

impede a imediata execução da sanção substitutiva cominada 

ao réu. 
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3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício 

para suspender a determinação de imediata execução da pena 

restritiva de direitos imposta ao paciente, até que sobrevenha o 

trânsito em julgado da condenação. 

(HC 396.619/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018) 

---------- 

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 

CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DO 

PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A 

PERSECUÇÃO PENAL. ATIPICIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELA 

TERCEIRA SEÇÃO NO HC 399.109/SC. (DECLARAÇÃO DO 

IMPOSTO DEVIDO EM GUIAS PRÓPRIAS. IRRELEVÂNCIA PARA A 

CONFIGURAÇÃO DO DELITO. TERMOS "DESCONTADO E 

COBRADO". ABRANGÊNCIA. TRIBUTOS DIRETOS EM QUE HÁ 

RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO E TRIBUTOS INDIRETOS. 

DENÚNCIA INEPTA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.  

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o 

trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida 

excepcional, que somente deve ser adotada quando houver 

inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da 

incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência 

de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do 

delito. 

2. Embora não se admita a instauração de processos temerários 

e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, 

nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in 

dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o 

Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por 
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cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente 

demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação 

penal. 

3. A questão relativa à atipicidade da apropriação indébita 

tributária foi pacificada no âmbito da Terceira Seção, na ocasião 

do julgamento do HC 399.109/SC, no qual se firmou o 

entendimento de que "o sujeito ativo do crime de apropriação 

indébita tributária é aquele que ostenta a qualidade de sujeito 

passivo da obrigação tributária, conforme claramente descrito 

pelo art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990, que exige, para sua 

configuração, seja a conduta dolosa (elemento subjetivo do 

tipo), consistente na consciência (ainda que potencial) de não 

recolher o valor do tributo devido. A motivação, no entanto, não 

possui importância no campo da tipicidade, ou seja, é 

prescindível a existência de elemento subjetivo especial."  

4. Asseverou-se, ainda, que "a descrição típica do crime de 

apropriação indébita tributária contém a expressão "descontado 

ou cobrado", o que, indiscutivelmente, restringe a abrangência 

do sujeito ativo do delito, porquanto nem todo sujeito passivo de 

obrigação tributária que deixa de recolher tributo ou 

contribuição social responde pelo crime do art. 2º, II, da Lei n. 

8.137/1990, mas somente aqueles que "descontam" ou 

"cobram" o tributo ou contribuição."  

5. Conclui-se, assim, que "a interpretação consentânea com a 

dogmática penal do termo "descontado" é a de que ele se refere 

aos tributos diretos quando há responsabilidade tributária por 

substituição, enquanto o termo "cobrado" deve ser 

compreendido nas relações tributárias havidas com tributos 

indiretos (incidentes sobre o consumo)". 
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6. No caso em exame, verifica-se que a denúncia narra todos os 

aspectos constitutivos do tipo previsto no art. 2º, II, da Lei n. 

8.137/1990, na medida em que os recorrentes, Heber e Dayane, 

sócio administrador e administradora não sócia da empresa 

"SHUTTLE LTDA", deixaram de recolher o ICMS - Imposto sobre 

Circulação de Mercadoria e Serviços cobrado de consumidores, 

no total de R$ 244.612,00 (duzentos e quarenta e quatro mil 

seiscentos e doze reais), conforme declarado pelo sujeito passivo 

da obrigação nas DIMEs (Declarações do ICMS e do Movimento 

Econômico) dos meses de setembro, outubro, novembro e 

dezembro de 2012 e janeiro de 2013, documentos integrantes da 

Notificação Fiscal n. 136030012950, de 12/03/2013. 

Somado a isso, tem-se o valor faltante de recolhimento no 

montante de R$ 426.386,05 (quatrocentos e vinte e seis mil 

trezentos e oitenta e seis reais e cinco centavos, conforme 

declarado pelo sujeito passivo da obrigação nas DIMEs 

(Declarações do ICMS e do Movimento Econômico) dos meses de 

setembro, novembro e dezembro de 2013 e janeiro, fevereiro, 

março, julho agosto de 2014. 7. Hipótese em que os recorrentes 

deixaram de recolher, no prazo legal, na qualidade de sujeito 

passivo de obrigação tributária, valor do tributo (ICMS) 

descontado de terceiros consumidores, e que deveria recolher 

aos cofres públicos. 

8. Recurso não provido. 

(RHC 93.154/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 

TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) 
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Destarte, demonstrada a negativa de vigência ao artigo 2º, 

inciso II, da Lei n. 8.137/90, não há como se sustentar o v. acórdão recorrido.  

 

 

3. DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO AO ARTIGO 2º, II, DA LEI 

8.137/90.  

Como se mostrou, é firme a jurisprudência do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de omissão ou fraude em 

nada influencia na configuração da tipicidade do delito, uma vez que a 

clandestinidade não é elementar do crime. 

  O v. acórdão proferido nos autos, ao adotar tal posicionamento, 

contrariou frontalmente a remansosa jurisprudência do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça sobre o assunto, dando ensejo à interposição do presente 

Recurso Especial também com fulcro na alínea “c” do inciso III do artigo 105 da 

Constituição Federal.  

 

3.1. ACÓRDÃO PARADIGMA 

 

 A COLENDA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, no julgamento do AgRg no AREsp 1.421.593/GO, Rel. Min. RIBEIRO 

DANTAS, julgado em 26.03.2019 e publicado no DJe de 01.04.2019, ora 
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oferecido como paradigma e publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência 

(cópia anexa), assim decidiu: 

 

 “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO CONTRÁRIA À 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 

NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 

1. Para a Terceira Seção, órgão especializado para julgar 

matérias criminais nesta Corte, o crime do art. 2º, II, da Lei n. 

8.137/1990, somente pode ter como sujeito passivo aqueles 

que "descontam" ou "cobram" tributo ou contribuição. 2. Com 

efeito, "a interpretação consentânea com a dogmática penal 

do termo 'descontado' é a de que ele se refere aos tributos 

diretos quando há responsabilidade tributária por substituição, 

enquanto o termo 'cobrado' deve ser compreendido nas 

relações tributárias havidas com tributos indiretos (incidentes 

sobre o consumo), de maneira que não possui relevância o fato 

de o ICMS ser próprio ou por substituição, porquanto, em 

qualquer hipótese, não haverá ônus financeiro para o 

contribuinte de direito." (HC 399.109/SC, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/08/2018, DJe 31/08/2018). 

3. O entendimento contrário à jurisprudência desta Corte está 

expresso no acórdão recorrido. Portanto, a adequação do caso 

concreto à compreensão deste Superior Tribunal de Justiça 

prescinde de reexame de fatos e provas. 

4. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no AREsp 1421593/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 

QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)”   
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 O acórdão paradigma está assim vazado:  
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  Como se vê, exsurge a divergência jurisprudencial pela prolação 

do v. acórdão recorrido. 

 

3.2. COMPARAÇÃO ANALÍTICA 

 

Como podemos verificar pela cópia ora anexada, é evidente o 

paralelismo entre o caso trazido à colação e a hipótese decidida pelo v. acórdão 

recorrido, pois em ambos foi tratada a necessidade de fraude para fins de 

configuração de crime tributário. 

Divergentes, no entanto, foram as conclusões. 

 

Para o acórdão recorrido: 

De acordo com as provas acostadas aos autos, sobretudo o 
relatório de apuração do ICMS a fls. 08 e seguintes, o acusado 
escriturou o débito tributário na data correspondente à 
transação empresarial, deixando, contudo, de recolher o 
imposto devido, inexistindo omissão ou declaração falsa nos 
livros contábeis, a configurar o crime tributário. 
Muito embora não se discuta a falta de recolhimento de tributos 
em valor expressivo, não se pode afirmar que o mero 
inadimplemento da obrigação tributária seja suficiente a ensejar 
a responsabilidade penal do apelado.” 
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 Ao passo que, para o aresto paradigma: 

“Para a configuração do delito de apropriação indébita tributária 
- tal qual se dá com a apropriação indébita em geral - o fato de o 
agente registrar, apurar e declarar em guia própria ou em livros 
fiscais o imposto devido não tem o condão de elidir ou exercer 
nenhuma influência na prática do delito, visto que este não 
pressupõe a clandestinidade”.  
 

  

  Em resumo, enquanto para o acórdão recorrido, para a 

caracterização do crime de apropriação indébita tributária “o fato de o agente 

registrar, apurar e declarar em guia própria ou em livros fiscais o imposto 

devido não tem o condão de elidir ou exercer nenhuma influência na prática 

do delito”, 

 
  para o acórdão paradigma, ocorre exatamente ao contrário, posto 

que “não se pode afirmar que o mero inadimplemento da obrigação 

tributária seja suficiente a ensejar a responsabilidade penal do apelado”. 

 

 É nítida, pois, a semelhança entre as situações cotejadas e 

manifesta a divergência de soluções, a merecer análise pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça. 

 

Por seu acerto, deve prevalecer, no caso em análise, a 

interpretação adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de 
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que basta o não recolhimento do tributo aos cofres públicos, mostrando-se 

irrelevante a existência de registro do imposto devido nas guias próprias.  

 

  

4. RAZÕES  DO  PEDIDO  DE  REFORMA  DA  DECISÃO 

RECORRIDA 

 

Ante o exposto, demonstrada fundamentadamente a negativa 

de vigência à lei federal, aguarda o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO seja deferido o processamento do presente RECURSO ESPECIAL por 

essa Egrégia Presidência, bem como seu ulterior conhecimento e provimento 

pelo Superior Tribunal de Justiça, para que seja cassada a decisão impugnada, 

restabelecendo-se a sentença de primeiro grau que condenou o apelado 

AMAURI DAL BIANCO. 

São Paulo, 31 de agosto de 2020. 

  

 

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA NUSDEO 
PROCURADOR DE JUSTIÇA  

 

  

CARMEN PAVÃO CAMILO PASTORELO KFOURI 
PROMOTORA DE JUSTIÇA DESIGNADA 

(PORTARIA PGJ Nº 5799/2018) 


