
Criminalização da 
inadimplência de ICMS 
devidamente declarado

Para caracterizar o 
dolo, não importa 
o motivo, e sim a 
intenção

O ano de 2019 se en-
cerrou com uma de-
cisão que amedron-

tou diversos empresários 
brasileiros, que se viram 
na posição de responder 
uma futura ação penal pelo 
inadimplemento de ICMS 
declarado e não pago, em 
razão do entendimento do 
STF, consignado nos autos 
do RHC nº 163.334, crimi-
nalizando a pratica dolosa 
de tal conduta.

Cumpre esclarecer, ini-
cialmente, até para aclarar 
o leitor, o raciocínio adota-
do pelo STF: o ICMS é um 
imposto que incide sobre a 
circulação jurídica de mer-
cadoria, assim, basicamen-
te, ao vender determinada 
mercadoria, será necessário 
recolher o respectivo im-
posto aos cofres públicos. 
No entanto, o valor do 
imposto a ser recolhido já 
é embutido, pelo próprio 
vendedor (empresário), no 
preço da mercadoria, que é 
repassado ao consumidor 
final.

logo, apesar da lei deter-
minar como contribuinte do 
imposto o empresário (con-
tribuinte de direito), quem 
realmente paga o ICMS é o 
consumidor (contribuinte 
de fato). Nesse contexto, 
como o consumidor é quem 
paga o ICMS, os respectivos 
valores somente são repas-
sados pelo empresário ao 
Estado. De acordo com o 
raciocínio acima, se o ven-
dedor não repassar os res-
pectivos valores, estará, na 
verdade, se apropriando de 
algo que não lhe pertence, 
conduta tipificada penal-
mente como apropriação 
indébita tributária (artigo 
2º, inciso II da Lei nº 8.137, 
de 1990). 

Embora o STF tenha cri-
minalizado a conduta, os 
Ministros reiteraram, por 
diversas vezes, que não 
pretendem criminalizar o 
mero inadimplemento (não 
pagamento), mas a prática 
dolosa de tal conduta. Um 
dos exemplos citados pelo 
Ministro Roberto Barroso, 
Relator do caso, foi a figu-
ra do devedor contumaz 
(inadimplência reiterada). 
Contudo, na prática, é ex-
tremamente complexo de se 
apurar o dolo propriamente 
dito, sobretudo nos exatos 
termos do STF, uma vez 
que o dolo e o motivo não 
se confundem. 

Há diversas contradições 
lógicas no julgamento do 
caso, uma delas é em relação 
ao dolo; em síntese, o dolo 
é a intenção do agente de 
cometer tal conduta; o em-
presário ao não repassar o 
ICMS aos cofres públicos, 
por dificuldades financeiras 
(situação em que o STF 
não quer criminalizar), está 
agindo com dolo, pois ele, 
de fato, não tem a intenção 
de pagar – o empresário 
sabe que deve, mas não vai 
pagar –, já o motivo pelo não 
pagamento é a ausência de 
condição financeira.

Para caracterizar o dolo, 
não importa o motivo, e sim 
a intenção. Por analogia, 
pouco importa se um ladrão 
furtar alguém para alimen-
tar a sua família, a intenção 
dele, independente do moti-
vo – por mais nobre que seja 
–, ainda era furtar, assim, no 
direito penal, sua conduta 
ainda é tipificada como fur-
to.  Outra contradição lógica 
é classificar, em determina-
das situações, o crime de 
apropriação indébita como 
sendo habitual. Ou seja, o 
não pagamento uma vez – ou 
até mais vezes – do imposto 
é permitido, mas a pratica 
reiterada é crime. 

Não há sentido, pois, além 
de não comprovar o dolo 
nos termos do STF, vide o 
exemplo de uma empresa 
em recuperação judicial – 
a empresa não quer obter 
“benefício” econômico com 
a inadimplência do imposto, 
apenas não tem condições 
financeiras de pagá-lo –, não 
se sabe o exato momento 
da consumação do crime, 
o que abre margem para 
arbitrariedade. 

Apesar de o entendimento 
do STF ainda ser nebuloso 
– até por ser extremamente 
recente – sobre o assunto, 
principalmente em relação 
à apuração do dolo, fato é 
que o inadimplemento do 
ICMS declarado é crime. 
Porém, talvez tal enten-
dimento não se sustente 
por muito tempo, já que há 
dois projetos em trâmite no 
Congresso com o escopo de 
alterar a redação do artigo 2º 
da Lei nº 8.137 para deixar 
explícito que o mero inadim-
plemento, sem qualquer 
ato fraudulento, de tributo 
devidamente declarado não 
é crime.  
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Voster Participações Societárias S.A.
CNPJ nº 17.282.924/0001-20 - NIRE 35.300.447.115

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados todos os acionistas a reunirem-se em 03/03/2020, na Rua Cristiano Viana, 401, conjunto 1002 - Pinheiros, SP/SP, 
CEP 05411-000, às 11h, em AGE, para deliberar sobre: (i) alteração do endereço da sede da Companhia; (ii) alteração da composição 
da diretoria; (iii) eleição dos membros da Diretoria; e (iv) alteração dos artigos 2º e 10 do estatuto social. Os documentos e informações 
referentes às matérias a serem tratadas na AGE encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. O acionista que 
preferir ser representado por procurador deverá depositar na sede da Companhia, em até 48h antes da realização da AGE, o respectivo 
instrumento de mandato, com a definição dos poderes para representação. SP, 13/02/2020. Renato Prado Bertin - Diretor-Presidente.

P2ALL Serviços Temporários Ltda.
CNPJ nº 09.082.098/0001-48 - NIRE 35.221.723.918

Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Ficam convocados os sócios a se reunirem, em primeira convoca-
ção, no dia 27/02/2020, às 15 horas, na Rua João Moura, 1.144, 10º 
andar, sala 04, São Paulo/SP, a fi m de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (i) a alteração do endereço da sede da Sociedade, atu-
almente localizada em São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 
12.995, 10º andar, sala 35-V, Brooklin Novo, para a mesma cidade, 
na Rua João Moura, 1.144, 8º andar, conjuntos 81, parte, Pinheiros, 
CEP 05412-002; (ii) a alteração e consolidação do Contrato Social da 
Sociedade, de forma a refl etir as mudanças aprovadas em Reunião de 
Sócios. São Paulo, 15/02/2020. P2ALL Serviços Temporários Ltda.
Lúcio Pereira de Brito - Administrador. COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - COOPERPAS 10 

Em liquidação - CNPJ 00 955 320/0001-03
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores cooperados,convocados para Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 19 de março de 
2020, às 16:00h em primeira chamada, às 17:00h em segunda chamada,e às 18:00hem terceira e última convocação, 
na Av. das Nações Unidas,12.399 - 7.o andar-conjunto 74 A -Brooklin -Sao Paulo, está sendo realizada no local apon-
tado, em razão de melhor adequação do espaço físico aos cooperados convocados, que se reunirão para tomarem 
conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Prestação de contas do liquidante e posição atual da 
liquidação extrajudicial. O número de cooperados na data da publicação deste edital para efeitos de convocação, é 
de 167 ( cento e sessenta e sete) cooperados. São Paulo,18 de fevereiro de 2020. Adolfo Manoel da Silva - liquidante.

De acordo com a Confe-
deração Nacional do Co-
mércio (CNC), a Intenção 
de Consumo das Famílias 
(ICF) chegou a 99,3 pontos 
em fevereiro, alcançando o 
maior nível desde abril de 
2015 – último mês em que 
o índice esteve no patamar 
de satisfação (acima de 100 
pontos). Este também foi o 
melhor resultado para um 
mês de fevereiro em cinco 
anos. Com o ajuste sazonal, a 
ICF apresentou um aumento 
mensal de 1,2%, mostrando 
recuperação após duas que-
das consecutivas. O cresci-

mento no comparativo anual 
foi de 0,8%. 

Segundo o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
o desempenho do índice 
neste mês aponta uma 
recuperação gradativa do 
consumo, ancorada em 
fatores econômicos, como 
a redução do desemprego  
além da taxa inflacionária 
baixa. “Os brasileiros es-
tão mais confiantes com a 
atividade econômica em 
2020 aumentando assim, 
sua intenção de consumir 
tanto no curto quanto no 
longo prazo”, ressalta.

Grande parte dos entre-
vistados (39,1%) se sente 
mais segura em relação ao 
seu emprego atual, atingin-
do o maior percentual desde 
abril de 2015 (40%). Com 
119,9 pontos, este foi o sub 
índice que obteve a melhor 
pontuação em fevereiro, 
entre os considerados pela 
pesquisa. Já as avaliações 
positivas em relação à renda 
atual acumularam 38,1% 
das famílias, ajudando o 
item a atingir 114,6 pontos 
e chegar a seu melhor de-
sempenho desde maio de 
2015 (Gecom/CNC).

Com tantos cartões à disposição, pagar à 
vista é uma opção cada vez mais distante.

Diante dos desafios que a chegada 
do Open Banking traz, novos 
modelos de negócio tendem 

a facilitar a troca de informações de 
clientes. Pensando nos desafios que 
esse novo ambiente deve trazer, a 
Minsait Payments elaborou a nova 
edição do Relatório de Tendências 
de Pagamento, que traz informações 
completas da América Latina, Reino 
Unido e Europa.

Ao analisar o cenário da América 
Latina, o relatório mostra que o Brasil 
tem o maior número de cartões de 
crédito e débito em circulação na 
região (mais de 513 milhões), valor 
consideravelmente superior ao de seus 
pares latino-americanos: o México é o 
segundo colocado, com 167.572 mi-
lhões em circulação, a Argentina vem 
em terceiro lugar, com 109.937 milhões 
e a Colômbia, em quarto, com 44.861 
milhões. Em quinto lugar, está o Chile, 
com 40.292 milhões.

E, com tantos cartões à disposição, 
pagar itens à vista parece uma opção 
cada vez mais distante. De acordo com 
o estudo, 62% dos brasileiros preferem 

A aliança negócio e tecnologia 
é essencial para a evolução 
dos meios de pagamento

As alianças entre os bancos e as companhias de tecnologia continuam sendo uma forte tendência para 
melhorar a competitividade do setor financeiro
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disso se deve ao fato de que mais de 
45% dos brasileiros acredita que as 
Big Tech podem oferecer serviços com 
qualidade superior à de instituições 
financeiras tradicionais.

Casamento longo - Em todos os 
países analisados há evidências, du-
rante o último ano, de uma redução 
significativa na duração da relação 
entre o usuário e o banco, ainda que 
sejam mantidas relações longas em 
alguns países. No Brasil, a média de 
tempo de relacionamento com bancos 
é de 9,1anos.

Essas são apenas algumas das con-
clusões da pesquisa, que foi realizada 
com a colaboração de Analistas Finan-
ceiros Internacionais (AFI) e incluiu 
as opiniões de mais de 45 diretores 
do setor bancário e mais de 4.000 
pesquisas para os clientes de bancos 
da América Latina, Espanha, Portugal, 
e Reino Unido, país que se incorpora 
nesta edição a ser considerado um 
referente neste mercado. 

Fonte e mais informações (https://
mediosdepago.minsait.com/es).

parcelar compras, um comportamento 
similar ao de seus pares, com exceção 
do Peru e da República Dominicana – 
países em que os consumidores optam 
por pagar de uma única vez. 61,8% dos 
consumidores já tem conta em mais de 
uma instituição financeira.

A multibancarização também é um fa-
tor que exerce efeito sobre o brasileiro: 
61,8% dos consumidores já têm conta 
em mais de uma instituição financeira, 

Os profissionais desta área são os mais 
demandados no presente.

31% das 
oportunidades 
se concentram 
no 1° trimestre 
do ano

Contradizendo a máxima 
que o ano começa depois 
do Carnaval, o Centro 
de Integração Empresa-
-Escola – CIEE realizou 
levantamento que aponta 
que os estudantes têm ao 
menos 31% mais chances 
de conquistar uma vaga de 
estágio ou aprendizagem 
no 1° trimestre do ano. 
Isso acontece, pois nos 
três meses iniciais do ano 
é realizada a reposição de 
contratos que encerraram 
devido o tempo de vigência, 
ou o estudante encerrou o 
curso de graduação. 

Um novo pico de contra-
tação ocorre novamente 
nos meses de julho e agosto, 
motivado principalmente 
por estudantes que inicia-
ram o curso no meio ano. 
Para Marcelo Gallo, Supe-
rintendente Nacional de 
Operações do CIEE, esse 
é um movimento natural 
e esperado das empresas. 
“Os contratos de estágio 
duram cerca de dois anos ou 
até o estudante se formar, 
portanto, as companhias 
estão contratando estagi-
ários de olho em futuros 
projetos e formar profis-
sionais capacitados que ela 
possa absorver ao final do 
período”, afirma.

Saiba mais: (www.ciee.
org.br).

César Silva (*)

Dados são o novo petróleo! Esta frase, 
cada vez mais comum, demonstra o valor 
dos dados para todos os mercados. Estamos 
na era do Conhecimento, a era do Saber. 
Mas a realidade é que dados, a exemplo 
do petróleo, em si, em sua essência, não 
servem para nada!

Para que um dado tenha valor de mer-
cado, ele precisa ser captado, processado, 
refinado. E, por conta disso, os profissio-
nais desta área são os mais demandados 
no presente.

Através do tratamento de dados, é pos-
sível entender um hábito, um costume, 
uma característica individual que podem 
ser comparados e associados às caracte-
rísticas de outro grupo de pessoas. Assim, 
é criada o que se chama de persona, uma 
espécie de estereótipo que contribui para 
a tomada de decisão das empresas, desde 
onde investir em propaganda, até mesmo 
saber como diferenciar seu atendimento, 
serviço ou produto para dar mais satisfação 
ao cliente.

Neste cenário, a pessoa que se trans-
forma em especialista na extração dessas 
informações da grande massa de dados 
que as empresas processam se tornou 
uma peça fundamental na engrenagem 
de qualquer estratégia de inovação e 
crescimento. Embora haja diferenciação 
de nomenclatura, esses profissionais atu-
almente estão distribuídos nas seguintes 
camadas hierárquicas:
	 •	Cientista de Dados - um dos profis-

sionais mais demandados, com altos 
valores de remuneração, mas que 
traz uma exigência muito grande de 
conhecimento de programação, de 
inteligência artificial e de arquiteturas 
de sistemas de dados. Esta carreira é 
para poucos e com poucas, mas bem 
remuneradas vagas (entre R$35.000,00 
e R$45.000,00);

	 •	Analistas ou Gestores de Dados 
- especialistas que se valem da fonte 
de dados que é criada pelos cientistas 
e têm uma quantidade muito grande 
de vagas, bem remuneradas, pois 
agregam valor direto ao segmento 
produtivo da empresa (valores entre 
R$5.000,00 e R$20.000,00 de acordo 
com o segmento);

	 •	Designers de Dashboards (painéis 

O que fazem e quanto ganham 
os profissionais mais demandados 

da Era dos Dados?

de dados) - profissionais bastante 
importantes porque expressam em 
painéis sinóticos os valores, as gran-
dezas dos indicadores (informações 
tidas como chaves) para auxiliar os 
momentos de tomadas de decisão. Os 
indicadores hoje não são expressos em 
tabelas e sim em gráficos que mudam 
de cor, alteram suas formas para indi-
car a proximidade de pontos “críticos” 
positivos ou negativos para a operação 
da empresa, do departamento, como os 
reservatórios de combustível indican-
do limites baixos ou altos (salários de 
R$7.000,00 a R$15.000,00);

	 •	Designers de Coletas de Dados - 
criadores de consultas ou de pesquisas 
importantes por criar pesquisas, for-
mulários que sejam eficientes no seu 
objetivo sem desgastar o usuário do ins-
trumento (R$4.000,00 a R$12.000,00).

A satisfação do cliente, a sua fidelização, 
os diferenciais de atração são elementos 
fundamentais nesta realidade do saber, 
do conhecer e se aproximar. É importante 
que os profissionais percebam essa nova 
realidade de mercado, onde dados trans-
formados em informações são insumos 
essenciais para qualquer segmento e estar 
preparado para utilizar estas informações 
é o que é identificado como inteligência 
de negócios.

(*) - É diretor Presidente da Fundação de Apoio 
à Tecnologia (FAT) e docente da FATEC-SP. É 

formado em Administração de Empresas, com 
especialização em Gestão de Projetos, Processos 

Organizacionais e Sistemas de Informação.
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Intenção de consumo alcança 
maior nível desde abril de 2015
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