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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como objeto o estudo da constitucionalidade de uma alteração 

específica promovida pela Lei de Recuperação de Empresas e Falência (lei nº 

11.101/05), qual seja, a inclusão da multa tributária na ordem de preferência dos 

créditos falimentares. Para tanto, de início se buscou compreender as principais 

características da multa tributária, como sua natureza jurídica e função. A partir 

desse estudo inicial parte-se para o estudo das normas gerais de repressão, onde 

se demonstra a aplicabilidade do princípio da pessoalidade da pena à multa 

tributária. Em seguida demonstra-se a evolução normativa do tratamento da multa 

tributária na falência, bem como posicionamentos do Supremo Tribunal Federal 

sobre a temática. Por fim, conclui-se pela inconstitucionalidade da inclusão da multa 

tributária preferencialmente aos créditos subordinados e apresenta propostas para 

tornar constitucional a sua cobrança na falência. 

 

Palavras-chave: Sanções tributárias. Multa tributária. Multa punitiva. Princípio da 

Pessoalidade da Pena. Transmissibilidade da pena. Falência. Massa Falida. 

Créditos Falimentares. Inconstitucionalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The present work aims to study the constitutionality of a specific change promoted by 

the Brazilian Company Rehabilitation and Bankruptcy Law (Law n. 11.101/05), which 

ultimately included the charge of tax penalties in the bankruptcy credit’s order of 

preference. For this purpose, the initial and introductory goal was to understand the 

main characteristics of tax penalties, approaching their legal nature and functions. 

Based on this initial study, this work then analyses the application of the “principle of 

the individual nature of penalties” to the tax penalty itself. Therefore, this research 

demonstrates the regulatory changes and normative evolution regarding the 

treatment of tax penalties in the Brazilian Bankruptcy Law, as well as the Brazilian 

Supreme Court rulings on the matter. Lastly, this study is concluded asserting the 

unconstitutionality of the aforementioned regulatory change brought by Law 

n.11.101/05, specially concerning the priority given to tax penalties over subordinated 

claims in the bankruptcy credit’s order of preference. As a suggestion, legal changes 

are proposed aiming to reconcile the charge of tax penalties regarding Bankruptcy 

Law with the Brazilian constitutional order. 

 

Keywords: Tributary sanctions. Tax penalty. Punitive fine. Principle of the Individual 

Nature of Penalties. Transmissibility of the sanction. Bankruptcy. Bankrupt estate. 

Bankruptcy Credits. Unconstitutionality. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A Lei nº 11.101/05, Lei de Recuperação de Empresas e Falência (LREF), 

revogou o antigo decreto falimentar (Decreto nº 7.661/45) promovendo diversas 

alterações na regulamentação da falência. Dentre essas alterações, ressalta-se 

como âmago do presente trabalho a inclusão da multa tributária na ordem de 

preferência dos créditos falimentares, multa essa que, no revogado decreto 

falimentar, era inexigível após a falência. Observe-se que, esse decreto ainda é 

utilizado para falências ocorridas durante a sua vigência. 

 Assim, em que pese o art. 83, inciso VII, da LREF, ter incluído diversos tipos 

de multas na ordem de preferência dos créditos falimentares, o presente trabalho 

será desenvolvido com foco exclusivo na inclusão da multa tributária. 

Tendo isso em mente, vale ressaltar que a lei complementar nº 118/05 alterou 

o Código Tributário Nacional (CTN) para incluir em seu art. 186, inciso III, que as 

multas tributárias são exigíveis na falência e que preferem apenas aos créditos 

subordinados. Ou seja, esse dispositivo reafirmou o disposto no art. 83, VII, da lei 

11.101/05. Assim, as conclusões acerca do artigo objeto desse trabalho se 

estendem ao referido artigo do CTN. 

 Feita essa delimitação do tema, anuncia-se que esse trabalho propõe-se a 

examinar a constitucionalidade da referida inclusão. Caso se conclua pela sua 

inconstitucionalidade, será realizada uma análise das razões dessa conclusão e se 

refletirá sobre a existência de possibilidades de cobrança da multa tributária na 

falência de modo constitucional ou se a mera cobrança já seria, em si, 

inconstitucional. 

 Para tanto, se iniciará com um breve estudo das sanções tributárias para que 

seja possível verificar quais são as principais características da multa tributária. A 

partir dessas características se verificará se a sua inclusão como crédito falimentar 

viola a Constituição Federal de 1988 (CF). 

Assim, tem-se que, apesar da LREF ter vigência desde o ano de 2005, 

verifica-se a inexistência de grandes debates sobre o tema do presente trabalho. 

Com isso, acredita-se que a relevância do estudo da constitucionalidade do seu art. 
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83, inciso VII, excede o comum estudo de posicionamentos doutrinários e 

jurisprudenciais, apesar de servirem de base para o desenvolvimento da presente 

tese. Isso, porque não há posicionamentos jurisprudenciais, nem, sequer, uma ação 

direta de inconstitucionalidade que critique o dispositivo ora estudado. Os órgãos 

julgadores se limitam a aplicar a nova lei, sem questionar sua constitucionalidade. 

Disso, depreende-se que a verdadeira relevância do tema reside na tentativa 

de provocar críticas a respeito de novas temáticas, sempre em busca da harmonia 

do ordenamento jurídico, bem como da melhor aplicação do direito e da justiça. 
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CAPÍTULO 1 – INFRAÇÕES E SANÇÕES 

 

A infração, de modo geral, traduz-se em uma conduta comissiva ou omissiva 

contrária ao direito1. Ou seja, só há infração se houver uma norma jurídica que 

estabeleça conduta diversa. 

Fato é que, a prática de uma infração implica a incidência de sanções que, 

dependendo do ramo do direito no qual estão inseridas (lembrando que a separação 

em ramos é meramente doutrinária) podem ter diferentes finalidades, como, por 

exemplo, reparação de dano, mera punição de comportamento ilícito ou até mesmo 

uma finalidade preventiva, finalidades estas que serão tratadas mais adiante. 

Por ora, vale mencionar a importante divisão doutrinária da norma jurídica, 

apenas para fins didáticos, em primária e secundária. Essa divisão foi consignada 

por Hans Kelsen, primeiramente, em sua clássica obra Teoria Pura do Direito, na 

qual definiu norma primária como sendo a norma sancionadora e norma secundária 

como sendo aquela que prescrevia a conduta a ser observada.2 Essa primeira 

divisão dada pelo autor demonstra a importância do estudo das sanções. 

Entretanto, em sua obra Teoria Geral das Normas3, Hans Kelsen reconheceu 

que, na verdade, a norma primária seria aquela prescritiva de conduta e a norma 

secundária seria a norma sancionadora. Assim, no presente trabalho será adotada 

essa reformulação concebida pelo próprio autor.  

Com isso, tendo em mente o conceito de infração como sendo o ato de 

transgressão a uma norma jurídica primária, passa-se à definição de sanção. 

Para tanto, vale mencionar o conceito de sanção atribuído por Norberto 

Bobbio. Para Bobbio, sanção é a “consequência da violação de uma norma 

prescritiva, implícita em todo o ordenamento, servindo de salvaguarda das leis 

contra as condutas opostas aos seus comandos”. 4 

                                                      
1 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 13ª.ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p.432. 
2 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6ªed. Tradução de João Batista Machado. São Paulo: 
Martins Fontes, 1999.   
3 KELSEN, Hans. Teoria Geral das Normas. Tradução e Revisão de José Florentino Duarte. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1986. 
4 BOBBIO, Norberto. Teoria general del derecho, 2 ed. Tradução de Jorge Guerrero R., Bogotá: 
Temis, 1. reimpressão, 1999. 
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A partir dessa definição é possível perceber que a infração está intimamente 

ligada a uma sanção negativa, ou seja, o ato de agir contrário à lei tem como 

consequência a imposição de uma sanção jurídica. 

Para Lourival Villanova “se de uma norma jurídica suprime-se a norma 

secundária sancionadora da norma primária, fica a norma primária desprovida de 

juridicidade”.5 Vale suscitar outra diferença estabelecida pelo autor, a diferença entre 

norma de comportamento e norma de estrutura. A primeira seria aquela definidora 

de condutas e a segunda aquela norma que apresenta neutralidade do dever-ser, 

seria descritiva de aspectos gerais e princípios. 

Vale, ainda, com o intuito de evitar o uso de incorreta intitulação, suscitar, 

brevemente, a diferença entre sanção, coação e coerção.  

Conforme mencionado, a sanção é uma consequência jurídica abstrata 

prevista pela norma jurídica secundária. De outra parte, a coação é o modo de 

concretizar a sanção, por exemplo, através de uma cobrança judicial. Por fim, 

coerção não se confunde com as demais, haja vista a sua qualidade psíquica, uma 

vez que antecede a prática do ato ilícito, é o modo de inibi-lo. Todos os destinatários 

da norma secundária são coercíveis e estarão sujeitos à sanção caso cometam o 

ato ilícito6. 

1.1. Funções da sanção 

 

O estudo das funções das sanções é essencial para o desenvolvimento do 

presente trabalho, uma vez que sua incumbência varia de acordo com o ramo do 

direito no qual a norma está inserida, o que será reforçado em tópico específico 

sobre a natureza jurídica das sanções. 

A divisão doutrinária entre as funções das sanções não é pacífica. Alguns 

doutrinadores fazem extensas divisões, outros se atêm às três principais (preventiva, 

punitiva e indenizatória). Frise-se que, por ora, serão analisadas as funções das 

                                                      
5 Lourival Villanova. apud. SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Direito Tributário e Finanças Públicas. São 
Paulo: Saraiva, 2008. 
6 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 
2007, p. 50/53. 
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sanções no direito como um todo para, posteriormente, detalhar as funções 

específicas da sanção tributária. 

Paulo Roberto Coimbra Silva, em sua obra Direito Tributário Sancionador7, 

discorre sobre as seguintes funções da norma sancionadora: preventiva, punitiva, 

indenizatória, didática, incentivadora e assecuratória.  

Segundo o doutrinador, “atuando preventivamente, a sanção tem a virtude de 

desestimular o rompimento da ordem jurídica, mediante a intimidação de seus 

possíveis infratores a se sujeitarem aos seus indesejáveis efeitos”.8 Com isso, é 

possível depreender que a função preventiva da sanção está na conscientização da 

consequência decorrente do cometimento de um ato ilícito. Assim, acaba por 

reforçar a eficácia das normas jurídicas ao conferir-lhe coercitividade suficiente para 

o desestímulo à infração. 

Ainda seguindo o raciocínio do autor, o que fortalece uma norma 

sancionadora não é o excessivo rigor das penas e sim a convicção de sua aplicação. 

Por isso, pode-se dizer que a impunidade enfraquece a função preventiva da 

sanção, uma vez que na medida em que aumenta o grau de incerteza de sua 

aplicação, reduz o seu grau de coercitividade. 

Ademais, partindo para o estudo da próxima funcionalidade da sanção 

jurídica, tem-se a sanção punitiva. Sem desmerecer o estudo das demais funções, 

para a conclusão do presente trabalho essa função merece destaque, especialmente 

no que concerne à sanção estritamente tributária, que será tratada mais adiante. 

Enquanto a função preventiva é uma característica da sanção in abstrato, a 

função punitiva está presente quando aplicada a sanção in concreto, ou seja, o ato 

ilícito já ocorreu. Disso depreende-se que a sanção punitiva tem como antecedente 

a prática de um ato ilícito.  

De outra parte, no que tange à função indenizatória da sanção jurídica, o 

antecedente propulsor da sanção é o dano causado pelo infrator, explica Silva. 

                                                      
7 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 
2007. 
8 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 
2007, p. 61. 
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Assim, diferente da função punitiva, na função indenizatória a aplicação da sanção 

independe da ilicitude do ato. Ou seja, a finalidade é a reparação de um dano, que 

pode ou não ser decorrente de um ato ilícito. Nesse ponto, cita-se, a título de 

exemplificação, a desapropriação pelo Estado em que, embora não seja um ato 

eivado de ilicitude, acarreta indenização para reparar o dano causado. 

No mais, em virtude da importância da distinção entre as funções 

indenizatória e punitiva das sanções, salienta-se que, exatamente em razão da 

sanção indenizatória ser aplicada para reparar o dano, a indenização suprime, na 

maioria das vezes, o dever de cumprimento da obrigação inadimplida, ou seja, a 

sanção tem caráter substitutivo. Por outro lado, a sanção punitiva não exime o 

infrator do cumprimento da obrigação descumprida, tem caráter complementar, 

como é o caso das multas tributárias, conforme será posteriormente detalhado. 

Assim, pode-se dizer que, diferente da sanção punitiva, as sanções de 

natureza indenizatória “têm, portanto, via de regra, feição substitutiva e não 

cumulativa, na medida em que suprem a ausência do cumprimento do dever que 

enseja sua incidência”.9 

Passando ao estudo da próxima função, tem-se a função didática. Tal função 

tem como objeto a educação do infrator para que não infrinja as normas novamente. 

Ela é muito facilmente identificada no Direito Penal, uma vez que nessa esfera 

jurídica é amplamente disseminada a noção de que a pena tem, além da função 

punitiva, o intuito de reabilitação do infrator, embora seja perceptível a incompletude 

prática desse propósito. 

Avançando para a próxima função da sanção, temos a função premial, 

também chamada de incentivadora. 

Para entender essa função, deve-se ter em mente a sanção em lato sensu, ou 

seja, é preciso desvincular a sanção da noção de penalidade para assimilar a 

existência de uma sanção com caráter positivo. Assim, pode-se dizer que, enquanto 

a sanção stricto sensu deriva da prática de atos contrários à norma de conduta, a 

                                                      
9 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 
2007, p. 67. 
 



14 
 

 
 

sanção em seu sentido amplo abrange a prática de condutas desejadas pelo 

ordenamento jurídico. 

Através dessa concepção, a sanção não estaria vinculada apenas às 

condutas avessas ao ordenamento jurídico, pelo contrário, nas palavras de Silva, “a 

sanção poderia servir como estímulo às condutas por ele consideradas convenientes 

ou desejáveis, mediante a concessão de prêmios ou incentivos”. 10 

Entretanto, haja vista que a consideração do prêmio como uma sanção não é 

pacífica na doutrina11 e em razão de ser, ao objetivo do presente trabalho, mais 

relevante o estudo das sanções como penalidades, não se adotará a sanção em seu 

sentido amplo. Assim, quando do estudo das sanções, esta estará sendo 

considerada em seu sentido estrito, ou seja, como penalidade. 

Ainda seguindo a classificação doutrinária de Silva, a sanção tem mais uma 

possível função, a assecuratória. Por ser mais uma modalidade de sanção em 

sentido amplo também não terá grande enfoque. Entretanto, apenas para elucidação 

dessa função, pode-se dizer que ela está presente toda vez que a norma, prevendo 

a possibilidade de existência de um fato superveniente que possa impedir a 

realização da conduta, prevê uma alternativa, como meio de assegurar a efetividade 

do comando normativo. 

Um importante exemplo é a responsabilidade tributária, em que, prevendo a 

existência de fato impeditivo do recebimento do crédito tributário, por exemplo a 

morte do contribuinte, a norma prevê um responsável tributário, no caso do exemplo 

o espólio, para não ter frustrado o recebimento do crédito. 

Conforme já mencionado, essa função, igualmente a função premial, está 

englobada pelo conceito amplo de sanção que não será adotado no presente 

trabalho, uma vez que entender dessa forma desvirtua a teoria majoritária de que 

“as normas sancionantes são feitas de hipóteses de incidência que representam 

                                                      
10 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 
2007, p. 70. 
11 Para alguns doutrinadores, o prêmio não pode ser considerado como sanção, uma vez que 
enquanto a sanção como penalidade é obrigatória e presente em todas as normas de conduta, o 
prêmio é dispensável e eventual, ou seja, nem toda norma de conduta terá um prêmio para estimular 
a sua observância e, mesmo que o tenha, o sujeito passivo não é obrigado a usufruir de suas 
benesses, ao contrário da sanção como penalidade, que, tendo em vista seu caráter coercitivo, é de 
aplicação obrigatória. 
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fatos ilícitos e de consequências que consubstanciam, sempre, sanções (castigos, 

penas)”. 12 

Diante do exposto, é possível depreender que as múltiplas funções atribuídas 

às sanções estão diretamente relacionadas com o seu antecedente, ou seja, com o 

fato gerador da sanção. Assim, percebe-se que quando o ato é um ilícito a sanção 

aplicável terá, via de regra, função punitiva. De outra parte, quando o ato gera um 

dano como principal consequência, a função será indenizatória/reparatória do dano. 

Ainda, apesar de não ser a corrente adotada no presente estudo, não se exclui a 

hipótese de que o ato esteja exatamente de acordo com a conduta prevista, 

podendo ocasionar uma sanção positiva que, conforme abordado acima, tem função 

premial. 

Importante ressaltar que a atribuição de uma função, em regra, não exclui a 

outra. Entretanto, quando cumuladas e simultâneas, uma função irá prevalecer. 

Nesse tópico, foram descritas as amplas funções de uma norma sancionadora 

de acordo com a divisão doutrinária de Paulo Roberto Coimbra Silva. À isso 

acrescenta-se a lição de Ricardo Mariz de Oliveira: 

As sanções em sentido estrito necessariamente possuem o caráter 
punitivo, bem como o ressarcitório, desincentivador e corretivo. A 
sanção tributária exerce, pois, uma tríplice função: (i) punitiva, 
penalizante de infrações cometidas pelo infrator; (ii) reparatória, em 
que se busca o ressarcimento pelos danos causados; e (iii) 
preventiva, intimidando-se o infrator (e, indiretamente, toda a 
sociedade) para que se abstenha de cometer novas infrações. 13 

Como se vê, o autor, ao abordar a função da sanção no âmbito tributário, a 

que será destinado o capítulo seguinte, menciona as funções punitiva, reparatória e 

preventiva. Nesse sentido, apenas antecipe-se que a sanção tributária é gênero que 

engloba as multas tributárias e os juros, cada um com sua função que, no geral, tem 

essas três funções citadas pelo autor como principais. 

 

 

                                                      
12 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria e Prática das multas tributárias – Infrações tributárias e 
sanções tributárias. 2ª.ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2001. 
13 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Sanções tributárias e denúncia espontânea. In. MACHADO, Hugo de 
Brito (Coord.). Sanções administrativas tributárias. Fortaleza: Dialética, 2004. 
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1.2. Natureza jurídica das sanções 

 

Após o detalhamento das funcionalidades da sanção, indispensável ao estudo 

das sanções é o conhecimento de sua natureza jurídica. Nesse ponto, tem-se que a 

natureza jurídica de uma sanção pode ser civil, penal, administrativa, tributária, 

comercial, trabalhista, processual, entre outras, dependendo do ato que a antecede 

e das suas consequências. 

 Importante frisar a diferença entre função e natureza jurídica da sanção. Para 

tanto, deve se ter em mente que uma sanção de certa natureza pode cumular 

diversas funções, como é o caso das “infrações às regras de trânsito que são 

destinadas, a um só tempo, a evitar sua transgressão (função preventiva), punir 

seus infratores (função repressiva) e reabilitá-los (função didática).”14  

Sendo assim, dentre as diversas naturezas possíveis de uma sanção, no 

presente trabalho apenas serão elucidadas as naturezas civil, penal e tributária, 

recebendo a última especial atenção, em tópico específico reservado à multa 

tributária. 

Assim, no que tange às sanções civis, pode-se dizer que nem sempre são 

sanções legalmente impostas, podem ser sanções derivadas de contratos privados. 

Entretanto, independente da norma sancionadora ser legal ou contratual, a maioria 

das sanções dessa natureza tem função indenizatória.  

Rememore-se uma importante característica da sanção indenizatória: a 

penalidade pecuniária aplicável tem o intuito de reparar o dano, de modo 

compensatório, substituindo a obrigação principal.  

Entretanto, em alguns casos, é possível que a sanção civil tenha função 

punitiva e não indenizatória, mas isso não implica em alteração da sua natureza 

jurídica, uma vez que essa independe da função e sim do fato, ilícito ou não, 

praticado. 

                                                      
14 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 
2007, p. 89. 
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A sanção penal, por sua vez, é caracterizada como uma consequência à 

prática de um delito ou contravenção. No geral, a sanção penal tem nítida função 

preventiva, punitiva e didática, sendo incomum a função indenizatória (ressarcitória). 

Com isso, tendo como premissa esse prévio estudo das sanções jurídicas, 

essencial para desenvolvimento do tema proposto, é possível direcionar o estudo, 

no capítulo seguinte, à multa tributária. 

 

CAPÍTULO 2 – SANÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Nos tópicos anteriores, o estudo foi concentrado nas sanções de modo amplo. 

Nesse momento, faz-se de extrema importância para a conclusão do estudo aplicar 

os conceitos, finalidades e natureza jurídica da norma sancionadora à esfera 

tributária. 

No âmbito do Direito Tributário, para melhor conceituar a sanção tributária, é 

mister diferenciá-la do conceito de tributo. 

Conforme dispõe o artigo 3º do CTN, “tributo é toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada” 15. 

Entre essas características, destaca-se a qualidade de prestação pecuniária 

compulsória e o caráter não sancionatório do tributo. Isso, porque se tem, 

exatamente em razão dessas elementares, a necessidade da norma secundária 

(norma sancionadora), para punir o inadimplemento da obrigação tributária, bem 

como as demais condutas avessas ao ordenamento jurídico. 

Para adequada análise das características da sanção tributária é imperioso 

mencionar que, a norma de conduta, em matéria tributária, pode estabelecer uma 

obrigação principal ou acessória. Em resumo, pode-se dizer que “será principal a 

obrigação que tiver como objeto uma prestação de dar dinheiro” e será acessória 

aquela que envolva “deveres formais ou instrumentais (sem conteúdo pecuniário) do 

                                                      
15 Art. 3º do Código Tributário Nacional. 
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sujeito passivo” 16, caracterizando uma obrigação de fazer ou não fazer. Ou seja, 

apenas a título exemplificativo, pode-se classificar como principal a obrigação de 

pagar tributo e como acessória a obrigação de emitir documentos fiscais e escriturar 

livros. 17 

Ainda quanto à obrigação acessória, frise-se que, o cumprimento da 

obrigação principal, não exime o sujeito passivo de cumprir com sua obrigação 

acessória. Uma obrigação acessória pode, inclusive, existir independente de uma 

obrigação principal. Ela apenas recebe esse nome em razão da sua característica 

instrumental. 

Avançando o estudo, tem-se que o conhecimento da existência desses dois 

tipos de obrigações tributárias é pressuposto para a qualificação das infrações. Isso, 

porque é possível qualificar uma infração como material ou formal, dependendo da 

obrigação descumprida. 

 Assim, tem-se que a infração tributária pode ser material, se o sujeito passivo 

inadimplir uma obrigação principal, e pode ser formal, se a obrigação inadimplida for 

acessória. 18 

A partir dessas especificações, é possível partir para a identificação, ainda 

controversa na doutrina, da natureza jurídica da sanção tributária. 

 

2.1. Natureza jurídica da sanção tributária 

 

A controvérsia destinada ao estudo da natureza jurídica da sanção tributária 

pode ser dividida em três correntes. Segundo essas correntes, a natureza jurídica da 

sanção tributária seria administrativa, penal ou tributária. Desde já, saliente-se que o 

posicionamento desse trabalho defenderá a corrente de Silva, a qual conclui pela 

                                                      
16 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro.13ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 248. 
17 A respeito das características conferidas pelo Código Tributário Nacional às obrigações, são 
inúmeras as críticas, especialmente em relação às sanções que são obrigações pecuniárias, mas não 
têm natureza de tributo. Por isso, diz-se infeliz a manifestação do art. 113, § 3º, do CTN, ao dizer que 
“a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal 
relativamente à penalidade pecuniária”.  
18 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 
2007, p. 112. 
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natureza jurídica penal ou tributária da sanção tributária, dependendo da infração 

configurar ou não um delito. 

Para os defensores da corrente atributiva da natureza administrativa à sanção 

tributária, essa seria uma subespécie da sanção administrativa, sob o argumento de 

que ambas as sanções teriam como objetivo a proteção dos interesses da 

Administração Pública. 19 Entretanto, essa corrente não merece prosperar, uma vez 

que o Direito Tributário já teve sua autonomia conquistada20. 

Por isso, as sanções tributárias merecem ser segregadas das sanções 

administrativas, uma vez que: o Direito Tributário já possui princípios próprios (ex. 

vedação ao confisco); a competência legislativa da norma sancionadora 

“acompanha as regras de repartição de competência tributária” 21, entre outras 

particularidades das infrações fiscais. 

No que tange à corrente defensora da natureza penal da sanção tributária, 

essa não pode prevalecer, haja vista que algumas sanções tributárias, aquelas que 

não configuram delito, não se submetem a regras gerais do Direito Penal, como, por 

exemplo, ao juízo criminal, à ação penal, à competência legislativa privativa da 

União, entre outras características. 

Por essas razões é defendida aqui a corrente de Silva que, conforme 

mencionado, defende que a natureza jurídica da sanção tributária pode ser penal ou 

tributária, será penal se a infração caracterizar delito penalmente punível e será 

tributária caso a infração seja estritamente tributária. 

Essa primeira divisão é realizada em razão da tese defendida de que a 

natureza jurídica da sanção depende do fato/ato caracterizador da infração. Sendo 

um ilícito penal (delito), mesmo que com características tributárias (exemplo: 

sonegação) a sanção terá natureza jurídica penal. 

Entretanto, sendo o foco desse trabalho a multa tributária, é sobre as sanções 

estritamente tributárias que será empregado maior destaque. 

                                                      
19 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 
2007, p. 112. 
20 DENARI, Zelmo. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Atlas, 2002. 
21 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 
2007, p. 112. 
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Tendo isso em mente, informa-se que as sanções estritamente tributárias, 

derivadas de infração não delituosa, podem ter caráter pecuniário ou não pecuniário. 

Sobre todo o exposto no presente capítulo, cita-se a lição de Silva: 

Não obstante ser pacífica a identificação de sanções penais e não 
penais cominadas à prática do ilícito tributário, ainda não se revela 
pacífica a identificação da natureza das sanções fiscais constantes 
das leis tributárias (não-penais), havendo autores que a consideram 
penal, administrativa ou tributária. Entretanto, considerando-se a 
indissociabilidade entre a natureza jurídica do ato ilícito e da correlata 
sanção, que se encontram jungidos a um mesmo regime jurídico, 
imperativo reconhecer, insista-se as sanções tributárias como 
espécie peculiar e autônoma. E dentre estas, destacam-se, como 
sub-espécies, as sanções tributárias pecuniárias e não pecuniárias. 

Dessa forma, vale partir para definição das mencionadas subespécies da 

sanção estritamente tributária: sanção não pecuniária e sanção pecuniária. A 

primeira consiste na sanção também denominada de moral ou política que, apesar 

de o Código Tributário Nacional, em seu artigo 113, §3º 22, deixar transparecer 

apenas o caráter de penalidade pecuniária da sanção tributária, não se pode 

desconsiderar a existência da sanção política que, em que pesem as inúmeras 

discussões sobre seus efeitos e constitucionalidade, inclusive já tendo sido 

considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), também não 

será objeto do presente trabalho.  

No que tange à sanção pecuniária, essa é amplamente considerada como 

sendo a multa tributária. Entretanto, conforme será demonstrado mais adiante, os 

juros também se enquadram nessa subespécie de sanção tributária, sendo distinto 

da multa, principalmente, pela função que exerce. 

Assim, sabendo que multa tributária tem natureza jurídica tributária e antes de 

adentrar no estudo das funções da multa tributária, a fim de melhor elucidar o 

exposto nesse tópico, vale apresentar, de modo esquematizado, a natureza jurídica 

da sanção tributária, bem como as subespécies da sanção estritamente tributária. 

Confira-se: 

                                                      
22 Art. 113, § 3º, do CTN. “A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se 
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”. 
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Fonte: Elaborado pela autora do presente trabalho. 

 

Como se pode perceber a partir do esquema supracolacionado, “dentre as 

sanções pecuniárias de natureza tributária, podem ser identificadas outras duas 

subespécies com funções peculiares, a saber: a multa, com função 

preponderantemente repressiva; e os juros, com função essencialmente 

ressarcitória”. 23 

Sobre as funções das sanções tributárias pecuniárias, destina-se o próximo 

tópico deste capítulo. 

 

2.2. Funções da sanção tributária 

 

Conforme mencionado, sendo objeto desse trabalho as características da 

multa tributária, o estudo das funções no presente tópico será restrito às sanções 

estritamente tributárias de caráter pecuniário, ou seja, à multa tributária e ao juro. 

                                                      
23 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 
2007, p. 117. 
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Antecipe-se que, primeiramente será analisada a multa e, posteriormente, os juros, 

que têm uma função diferente: função indenizatória. 

Feita essa ressalva, será demonstrado a seguir que a multa tributária exerce 

função preventiva, didática e punitiva, não exercendo, portanto, a função 

compensatória (indenizatória). 

Primeiramente, rememore-se que a multa tributária é uma sanção ao ilícito 

fiscal. Tendo isso em mente, é inegável a sua função preventiva, uma vez que a 

norma sancionadora tributária tem como uma de suas finalidades desestimular o 

descumprimento do dever fiscal.  Nesse sentido, tem-se que a previsão de multa 

como sanção ao ilícito fiscal reforça a eficácia das normas de conduta. 

Ademais, é notória a função didática da multa tributária, uma vez que 

inúmeras vezes o contribuinte de boa fé, por negligência, descumpre com uma 

obrigação tributária e tem multa arbitrada com função predominantemente didática.  

Isso pode ser facilmente detectado em julgados sobre a imposição de multa 

por descumprimento de obrigação acessória, em que, muitas vezes, sequer existe 

prejuízo ao erário. O contribuinte paga corretamente o tributo, porém deixa de 

cumprir com uma obrigação acessória e, apesar de conseguir reduzir 

significativamente a multa com base no argumento da ausência de prejuízo ao 

erário, é comum não conseguir afasta-la completamente. Isso, porque a multa 

restante tem a função, além de punitiva, didática, para que o contribuinte seja 

educado a cumprir com as obrigações acessórias24.  

Embora a responsabilidade por infrações seja tema de capítulo posterior, 

antecipe-se desde já que alguns julgadores e a doutrina majoritária têm entendido 

que, tratando-se de imposição de sanção fiscal, não é possível aplicar a 

responsabilidade objetiva (art. 136, CTN) indiscriminadamente. Por isso, no caso 

                                                      
24 Em que pese a existência de julgados nesse sentido, o limite da imposição de multa por 
descumprimento de obrigação acessória está pendente de análise pelo STF, sendo tema de 
repercussão geral (tema 487). BRASIL. Supremo Tribunal Federal.Tema 487: Caráter confiscatório da 
“multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental. 
Relator: Min. Roberto Barroso. Leading Case: Recurso Extraordinário nº 640452. Pendente de 
julgamento. 
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acima explanado, e em demais casos 25, é possível uma redução da multa ou sua 

extinção com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Até porque, 

caso a multa não fosse proporcional à infração cometida, violaria, indiretamente, o 

princípio do não confisco.26 

Feita essas observações, passa-se, por fim, à análise da função punitiva da 

multa tributária, momento em que serão feitas considerações a respeito da multa 

moratória e dos juros. 

Levando em consideração os aspectos gerais expostos sobre a função 

punitiva das sanções, ao debruçar o estudo sobre as funções das multas tributárias 

é imperioso suscitar o caráter preponderante da repressão ao ilícito, ou seja, da 

função punitiva.  

Nesse sentido, tem-se o estudo de Paulo Roberto Coimbra Silva que concluiu 

pela função preponderantemente punitiva da multa tributária, inclusive da multa 

moratória, descartando a possibilidade de se falar em um possível caráter 

indenizatório dessas multas.27 

Importante citar aqui as razões que levaram o autor a essas conclusões, além 

de apresentar outros doutrinadores que compactuam com o mesmo pensamento. 

Conforme já visto, atribui-se função indenizatória à sanção que tem como 

objetivo o ressarcimento pelo dano causado em decorrência da prática de um ato 

lícito ou ilícito. Assim, tem-se que a multa tributária não tem qualquer pretensão 

indenizatória, haja vista que o pressuposto à sua aplicação é sempre a prática de 

um ato ilícito e não eventual dano sofrido pelo erário.28 Eis então a primeira razão 

para afastar da multa tributária a função indenizatória: não tem como pressuposto a 

ocorrência de um dano e sim de um ilícito. 

                                                      
25 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 699.700. Relator: Min. Francisco 
Falcão. Rio Grande do Sul, RS, 03 de outubro de 2005: “Embora objetiva, a responsabilidade 
tributária imposta pelo art. 136 do CTN tem por escopo a punição, a qual, por sua vez, legitima-se 
apenas quando presente o dano ou a tentativa de causá-lo."  
26 MORANDO, Thais Helena. A natureza jurídica da obrigação tributária acessória e os princípios 
constitucionais informadores. 2010. 172 f. Tese (Doutorado em Direito) - Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2010, p.95. 
27 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 
2007, p. 130. 
28 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 
2007, p. 125. 
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De fato, não se pode afastar a possibilidade de que o ato ilícito, pressuposto 

da multa tributária, ocasione eventual dano ao erário. Mesmo nesses casos, a multa 

tributária não tem função indenizatória, pois esse dano será ressarcido pelo 

pagamento dos juros sobre o principal, esse sim com caráter indenizatório, 

acompanhado de correção monetária para atualizar o valor da moeda.29 A função 

indenizatória, portanto, cabe ao juro e não à multa. 

Assim, é nítido que, dentre as sanções estritamente tributárias de caráter 

pecuniário, a multa terá sempre caráter punitivo e eventual dano ao erário será 

reparado através do pagamento dos juros. Por esse motivo é que a multa tributária 

aplicável é proporcional à gravidade do ilícito cometido e não à eventual dano 

causado ao erário. 

Sendo assim, rememore-se outra característica própria das multas 

indenizatórias: o caráter substitutivo, o que não ocorre com a multa tributária. Isto, 

pois o pagamento da multa tributária não exime o contribuinte de satisfazer a 

obrigação principal cuja inadimplência ou impontualidade ensejou a sanção. 

Sobre a impossibilidade de atribuição do caráter indenizatório dispõe Schoueri 

que: 

A natureza punitiva da penalidade torna-se evidente quando se tem 
em mente o artigo 157 do Código Tributário Nacional: Art. 157. A 
imposição de penalidade não ilide (sic) o pagamento integral do 
crédito tributário. Evidencia-se do dispositivo acima transcrito que 
não tem natureza indenizatória a penalidade tributária. O sujeito 
passivo permanece devedor da obrigação tributária “principal”, 
independentemente da obrigação de pagar uma multa por causa da 
infração cometida. 30 

Nesse mesmo sentido, cita-se a lição de Sacha Calmon sobre a multa 

moratória: 

Já que a multa moratória do direito tributário não substitui a 
obrigação principal – pagar tributo – coexistindo com ela, conclui-se 
que a sua função não é aquela típica da multa compensatória, 

                                                      
29 Atualmente, a maioria dos juros são fixados pela taxa SELIC, que inclui a correção monetária do 
débito. 
30 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 883. 
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indenizatória do direito privado (por isso que seu objetivo é tão 
somente punir). Sua natureza é estritamente punitiva. 31  

Em continuidade, o autor segue o mesmo posicionamento adotado nesse 

trabalho, inclusive quanto aos juros. Veja: 

A função da multa é sancionar o descumprimento das obrigações, 
dos deveres jurídicos. A função da indenização é recompor o 
patrimônio danificado. Em direito tributário são os juros que 
recompõem o patrimônio estatal lesado pelo tributo não pago. A 
multa é para punir, assim como a correção monetária é para garantir, 
atualizando-o, o poder de compra da moeda. 
Portanto, multa e indenização não se confundem. 32 

Ainda em relação à multa moratória, é de suma relevância mencionar as 

amplas discussões em torno do seu caráter punitivo ou indenizatório. Essas 

discussões existiram, por exemplo, no debate sobre a temática do seu 

cancelamento, ou não, na denúncia espontânea.  

Nesse ponto, frisa-se que, o artigo 138 do Código Tributário Nacional33 dispõe 

que a responsabilidade pela infração é excluída pela denúncia espontânea 

acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo e dos juros de mora.  

A expressão “se for o caso” permite concluir que, mesmo que não exista 

tributo devido, ou seja, que a infração se consubstancie apenas em multa (o que 

ocorre nos casos de descumprimento de obrigação acessória), é possível a 

utilização da denúncia espontânea. 34 

Sobre a multa de mora, as autoridades fiscais tentaram fazer acreditar que ela 

teria um caráter indenizatório, para ressarcir o erário da mora do contribuinte, e, por 

isso, não poderia ser excluída na denúncia espontânea. 

Entretanto, por todo o exposto até o momento, resta evidente o caráter 

punitivo da multa moratória e que, em que pese a sua denominação de “moratória”, 

                                                      
31 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Infração tributária e sanção. In: Sanções administrativas 
tributárias. Coord. Hugo de Brito Machado. São Paulo: Dialética, 2004. p. 73. 
32 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Infração tributária e sanção. In: Sanções administrativas 
tributárias. Coord. Hugo de Brito Machado. São Paulo: Dialética, 2004. p. 73. 
33 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se 
for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância 
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. 
34 MORANDO, Thais Helena. A natureza jurídica da obrigação tributária acessória e os princípios 
constitucionais informadores. 2010. 172 f. Tese (Doutorado em Direito) - Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2010, p.101. 
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não tem como finalidade compensar o erário pela mora do contribuinte, uma vez que 

essa é a função dos juros de mora. 

Sobre a impropriedade do argumento utilizado pelas autoridades fiscais e o 

caráter notoriamente punitivo da multa moratória, suscita Schoueri que: 

Multa, seja “de mora”, seja “punitiva”, é sempre uma penalidade. A 
diferenciação, se existe, está na gravidade da infração. A “reparação” 
que se faz ao Fisco, no caso de atraso no recolhimento, consiste nos 
juros e estes não são afastados mesmo diante da denúncia 
espontânea. 35 

Com isso, conclui-se aqui uma das importantes premissas para 

desenvolvimento da tese proposta: a multa tributária, inclusive a multa moratória, 

tem caráter preponderantemente punitivo, não caracterizando compensação por 

eventual dano ao erário. 

Ainda sobre a função da multa tributária, é de suma importância citar os 

dizeres de Luciano Amaro que esclarece que “a arrecadação não deve constar entre 

os objetivos a serem considerados na aplicação das multas tributárias” 36. Ou seja, 

dentre as diversas funções da aplicação da multa por descumprimento de obrigação 

tributária, a arrecadação não pode ser tida como um objetivo da imposição da multa. 

Isso, porque, conforme amplamente discorrido, a arrecadação é o objetivo do tributo, 

como norma primária, prescritiva de uma conduta e não o objetivo da multa. 

Nesse sentido, Hector Villegas esclarece que a multa tributária “é sempre 

pena, pois não substitui a obrigação de pagar o tributo – multa não é fonte de 

arrecadação, é aplicada para garanti-la, através do pagamento do tributo” 37. 

 Assim, tendo em vista o caráter essencialmente punitivo das multas 

tributárias, no próximo capítulo serão analisados os fatores de convergência e 

divergência entre o Direito Sancionador Tributário e o Direito Penal, bem com a 

possibilidade de aplicação de princípios constitucionais usualmente empregados na 

esfera penal, à esfera tributária. Entretanto, antes de encerrar esse capítulo, passa-

se ao estudo da responsabilidade por infrações em matéria tributária. 

                                                      
35 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 901. 
36 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 13ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 440. 
37VILLEGAS, Hector. Curso de Direito Tributário. trad. por Roque Antonio Carraza. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1980. 
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2.3. Responsabilidade por infrações tributárias 

 

O estudo da responsabilidade por infrações, conforme será demonstrado, é 

alvo de extensas discussões, principalmente em relação ao fato de ser a 

responsabilidade objetiva ou subjetiva e à transmissibilidade das sanções. 

Em razão das inúmeras discussões em matéria de responsabilidade como um 

todo, esse tópico se debruçará apenas sobre o essencial à conclusão do tema 

proposto. 

Assim, inicia-se com a divisão doutrinária dos tipos de responsabilidade. 

Conforme mencionado, a divisão é meramente didática, não é realizada pela 

legislação tributária. Assim, tem-se de um lado a responsabilidade por substituição e 

de outro a responsabilidade por transferência. 

A responsabilidade por substituição é caracterizada pela previsão legal de 

uma conduta a ser praticada por um determinado contribuinte, mas que, quando 

ocorre a conduta prevista, outra pessoa terá a obrigação de recolher o tributo 38.  

Um exemplo é o caso de algumas operações que envolvem o pagamento de 

ICMS em que, embora a saída da mercadoria tenha sido feita por uma pessoa, um 

pecuarista, por exemplo, a lei prevê que o frigorífico que recolha o ICMS. Ou seja, o 

terceiro é responsável desde a prática do fato gerador. Essa modalidade de 

responsabilidade é muito utilizada para facilitar a fiscalização e a arrecadação, uma 

vez que, levando em consideração o exemplo acima utilizado, é mais fácil fiscalizar 

e cobrar os frigoríficos do que cada um dos criadores de animais. 

No caso da responsabilidade por transferência, a mera concretização do fato 

jurídico pelo contribuinte não gera responsabilidade. Essa só existirá quando ocorrer 

uma hipótese superveniente, legalmente prevista, que transfira a obrigação ao 

responsável. Esse é o caso dos artigos 130 a 134 do Código Tributário Nacional.  

Sendo essa classificação genérica e doutrinária, não se descarta a 

classificação realizada pelo próprio Código Tributário Nacional entre 

                                                      
38 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 607. 
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responsabilidade dos sucessores, responsabilidade de terceiros e responsabilidade 

por infrações. Podendo, ainda, ser pessoal, solidária ou subsidiária. 

Em que pesem as inúmeras críticas às nomenclaturas utilizadas pelo Código, 

em razão do objetivo inicial do presente trabalho ser o estudo da multa tributária, 

concentrar-se-á na seção da responsabilidade por infrações tributárias. 

Porém antes, frisa-se que o Código Tributário Nacional não se atenta ao 

emprego dos termos “tributo”, “crédito” e “multa”, cabendo, na prática, à 

jurisprudência decidir sobre o alcance normativo das normas de responsabilidade, 

se há transferência apenas do tributo, ou também das multas tributárias. 

Um exemplo é o caso do artigo 132 que estabelece que a pessoa jurídica que 

resultar da operação societária é responsável pelos tributos devidos pela sucedida 

até a data da sucessão, é o que ocorre, por exemplo, nos casos de incorporação. 39 

Em que pese a utilização do termo “tributo”, o STJ consolidou, na súmula 

55440, o entendimento de que, para os casos abrangidos pelo artigo, a multa 

tributária também se transfere para a sucessora (incorporadora, no caso do 

exemplo), sob o pretexto de se evitar operações fraudulentas, o que ainda é alvo de 

questionamentos. 

Sendo assim, são diversos os temas que abarcam divergência interpretativa 

em relação à transmissibilidade das multas tributárias. 

A partir dessa noção geral do tema de responsabilidade, parte-se para um 

resumo concentrado no estudo da Seção do Código Tributário Nacional destinada à 

responsabilidade por infrações tributárias. 

                                                      
39 “Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação 
de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas 
de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.” 
40 Súmula 554-STJ: “Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange 
não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas 
referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.” (STJ. 1ª Seção. Aprovada em 
09/12/2015. DJe 15/12/2015). 
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Diante disso, vale pôr em cheque o art. 136 do CTN que, ao dispor sobre o 

tema “responsabilidade por infrações da legislação tributária”, dispensa, salvo 

disposição em lei em contrário, a prova da intenção do agente ou responsável. 41 

A partir da leitura de estudos despendidos sobre mencionado artigo, é 

possível encontrar autores que defendam ser a responsabilidade por infrações 

tributárias, objetiva. 

Entretanto, não é esse o entendimento de boa parte da doutrina brasileira, 

muito menos da corrente que será defendida nesse trabalho. Sobre o dispositivo, é 

possível realizar uma melhor e mais coerente interpretação, a partir da qual se 

conclui que o art. 136 “exclui, por certo, a necessidade de que se constate a 

presença do elemento doloso para a configuração da responsabilidade. Nada diz 

quanto à dispensa do elemento culposo”. 42 

Eis então uma notória diferença entre a responsabilidade penal e a 

responsabilidade tributária. Enquanto na primeira a forma culposa é exceção, na 

segunda é regra. Entretanto, essa não é razão para deixar de aplicar princípios 

penais às sanções tributárias, uma vez que, conforme será amplamente 

demonstrado, a permeabilidade de princípios é necessária ao controle das 

potestades punitivas do Estado. 

Assim, inicia-se o estudo da responsabilidade por infrações, levando em 

consideração que ela é subjetiva, ou seja, deve-se demonstrar a existência de culpa 

em sentido estrito, uma vez que a lei tributária apenas dispensa o dolo da regra 

geral, ficando a necessidade de demonstração do dolo restrita aos casos em que 

assim determine a lei. 

A necessidade de demonstração de culpa para aplicação de sanção tributária 

pode ser detectada da análise de institutos do Código Tributário Nacional, como a 

remissão por erro escusável (art. 172 do CTN), ou então o disposto no parágrafo 

                                                      
41 Art. 136, CTN: “Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação 
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão 
dos efeitos do ato”. 
42 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 897. 
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único do artigo 100 do CTN, que afasta a penalidade quando o sujeito passivo 

demonstra boa-fé na observância de normas complementares. 43 

Nesse mesmo sentido, dispõe Luciano Amaro que: 

[o art. 136] diz, em verdade, que a responsabilidade não depende da 
intenção, o que torna (em princípio) irrelevante a presença de dolo 
(vontade consciente de adotar a conduta ilícita), mas não afasta a 
discussão da culpa (em sentido estrito). Se ficar evidenciado que o 
indivíduo não quis descumprir a lei, e o eventual descumprimento se 
deveu a razões que escaparam a seu controle, a infração ficará 
descaracterizada, não cabendo, pois, falar em responsabilidade. 44 

Tendo em mente que a responsabilidade por infrações não é objetiva, segue-

se para o próximo artigo da seção, art. 137. 

Referido artigo carrega hipóteses em que o agente responde pessoalmente 

pela infração tributária. Segundo Amaro, “na prática, o que frequentemente ocorre é 

que o agente atua em nome e por conta de terceiro, mas ardilosamente, fugindo aos 

deveres de sua função, age no seu próprio interesse” 45. Para punir essas atitudes, é 

que serve esse artigo. 

Vale ressaltar, ainda sobre o artigo 137, que uma das disposições (inciso III, 

c) diz respeito à responsabilidade dos diretores, gerentes ou representantes de 

pessoas jurídicas de direito privado, quando atuam contra a pessoa jurídica. 

Conforme se extrai do artigo, esses somente serão responsáveis por infrações que 

decorram diretamente de seu dolo específico.  

Assim, quando analisado o artigo 137 conjuntamente ao artigo 135, conclui-se 

que esses agentes somente responderão, seja por tributo seja por multa, quando 

houver dolo. Entretanto, as hipóteses de aplicabilidade de cada artigo não se 

confundem. Em resumo, Schoueri explica que: 

Não se confunde a hipótese (do 137) com a do artigo 135, já que 
enquanto este versa sobre atos ainda no interesse dos 
representados, o artigo 137 pressupõe um agente que atua em 
interesse próprio, contrário a seu representado. Não seria, com 
efeito, aceitável fosse a pessoa jurídica punida se ela mesma foi 
vítima do ilícito praticado pelo agente. 46 

                                                      
43 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 898. 
44 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 13ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 444. 
45 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 13ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 448. 
46 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 900. 
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Essa conclusão será relevante para o desfecho do trabalho que, adiante-se, 

demonstrará que os sócios não poderão responder por multa da empresa sem que 

haja sua responsabilização nos termos desses artigos. 47 

Por fim, o artigo 138 é destinado ao instituto da denúncia espontânea que, 

consiste em um encorajamento ao infrator, para que, antes de qualquer 

procedimento de fiscalização, pague o tributo devido e os juros de mora. Para isso, 

prevê a exclusão da responsabilidade, ou seja, tem-se afastada a multa tributária, 

até mesmo a multa moratória, por entendimento doutrinário e jurisprudencial, 

conforme será posteriormente abordado. 

Assim, feito os estudos sobre as características da sanção tributária, bem 

como elencados os casos de responsabilidade por infrações, avança-se para o 

estudo das normas gerais da repressão, ao que se destinará o capítulo seguinte, 

com foco, sobretudo, no princípio da pessoalidade da pena. 

 

  

                                                      
47 A responsabilidade dos sócios em falência será direta quando a sociedade for de responsabilidade 
ilimitada, pois nesse caso a falência da sociedade acarreta a falência dos sócios (art. 81 da LREF). 
Entretanto, tratando-se de sociedade limitada, existe procedimento próprio para apuração da 
responsabilidade dos sócios. 
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CAPÍTULO 3 – NORMAS GERAIS DA REPRESSÃO 

 

Conforme demonstrado, as sanções tributárias não se confundem com as 

sanções penais. Entretanto, é reconhecido que mesmo as sanções estritamente 

tributárias, ou seja, aquelas que não configuram delitos, se sujeitam a princípios 

básicos, reconhecidos por Georges Dellis, autor do direito francês, como “princípios 

gerais da repressão”.48 

Esses princípios estão previstos na Constituição Federal e, por tratarem de 

repressão, têm ampla aplicabilidade no Direito Penal. Seu estudo é de suma 

importância para esse trabalho, uma vez que serão aplicáveis sempre que for 

possível observar uma manifestação das potestades repressoras do Estado, 

independentemente de ser a infração penal, administrativa, tributária ou outra. 

Silva acrescenta que é possível perceber “a permeabilidade de princípios 

oriundos do Direito Penal e do Processo Penal, decorrente da prevalência de um 

feixe de princípios gerais de repressão, cuja observância é imperativa quando se 

tenha cominado ou se pretenda imputar uma sanção punitiva”. 49 

Frise-se aqui, que, conforme já visto, a multa tributária tem caráter punitivo e, 

portanto, nos termos do autor supracitado, sofre aplicação de princípios gerais de 

repressão, sobretudo daqueles aplicáveis ao Direito Penal. 

Sobre isso, é de suma importância a lição de Silva: 

A subordinação das regras pertinentes ao Direito Tributário 
Sancionador aos princípios e normas gerais comuns da repressão, 
comumente oriundos do Direito Penal, não implica qualquer relação 
subordinativa entre os referidos ramos da Ciência Jurídica, que 
tendem a ser, ao menos didaticamente, autônomos. As normas 
tributárias sancionadoras não são, por sua natureza ou qualquer 
outra razão de essência, subordinadas ao Direito Penal, mas sua 
notável sujeição à influência principiológica é contingente e 
temporária, decorrendo de mera oportunidade e conveniência 
atribuíveis à maior maturidade e superioridade desse ramo no 
tratamento do ilícito. 50 

                                                      
48 DELLIS, Georges. apud. SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: 
Quartier Latin do Brasil, 2007, p. 29. 
49 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 
2007, p. 295. 
50 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 
2007, p. 149. 
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A partir disso, pode-se concluir que é possível a utilização de princípios gerais 

da repressão, principalmente aplicáveis no Direito Penal, quando do tratamento da 

sanção tributária, sem, contudo, indicar qualquer submissão do Direito Sancionador 

Tributário ao Direito Penal. 

Outra importante observação a ser feita em relação à aplicação dos princípios 

gerais de repressão é que esses sempre devem respeitar as particularidades da 

esfera jurídica na qual serão aplicados. 

Um relevante exemplo da aplicação de um princípio geral da repressão, 

usualmente utilizado no âmbito do Direito Penal ocorre no que tange à pena de 

perdimento concernente ao Direito Aduaneiro, que tem sido afastada judicialmente 

em alguns julgados51 por ausência de tipificação, sob a justificativa de que “não há 

pena sem prévia cominação legal” 52, princípio originalmente penal. 

Além disso, a fim de melhor demonstrar a validade da aplicação ao ilícito 

tributário de princípios gerais de repressão ordinariamente aplicáveis ao ilícito penal, 

é preciosa a verificação dos fatores de aproximação desses ilícitos, que influem na 

permeabilidade dos princípios. 

Assim, tem-se que, embora existam fatores de distanciamento entre o ilícito 

tributário e o ilícito penal, como, por exemplo, a competência e o regime jurídico, é 

inegável a existência de fatores de aproximação53, como as funções das sanções 

aplicáveis a esses ilícitos, tema já amplamente abordado, e a antijuricidade única e 

comum às esferas sancionadoras. 

Logo, a permeabilidade de princípios é necessária à garantia da unidade do 

sistema jurídico, conforme leciona Silva: 

                                                      
51 BRASIL. Tribunal Regional Federal. 3ª Região. Mandado de Segurança nº 96.03.000970-9. Relator: 
Des. Roberto Jeuken. São Paulo, 29 de novembro de 2006. “É que a importação de mercadoria 
erroneamente descrita como de certo fabricante, por si só, não pode acarretar a aplicação da pena de 
multa, justamente, por ausência de tipificação legal. Somente deve ser punido o fato típico. Assim, só 
se pune a infração que corresponder à descrição do preceito. O que não é o caso, já que há 
imprecisão na letra do inciso IX, do art. 526, do Regulamento Aduaneiro e na alínea d, inciso III, do 
art. 169, do Decreto-Lei nº 37/66”. 
52 Art. 5º, inciso XXXIX, CF: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 
cominação legal”.  
53 Paulo Roberto Coimbra Silva realiza um extenso estudo das proximidades entre o ilícito penal e o 
ilícito tributário em sua obra Direito Tributário Sancionador, destacando a identidade ontológica, 
substancial, funcional e teleológica entre eles. 
 



34 
 

 
 

Apesar da existência de subsistemas no sistema do Direito, assim 
compreendidos os seus ramos dotados de relativa autonomia 
didática, não se pode esquecer de que a unidade sistêmica interna é 
característica essencial do sistema jurídico. No contexto de uma 
ordenação sistêmica, é preciso compreender que quando se trata de 
aplicar um determinado dispositivo de lei, aplica-se toda a lei, 
devendo intervir no processo decisório em torno de um único artigo o 
conteúdo geral da ordem jurídica. 54 

Com isso, tem-se a possibilidade de aplicação de alguns princípios penais à 

infração estritamente tributária, respeitando as particularidades do sistema tributário.  

Com o estudo será possível observar que alguns dos princípios gerais de 

repressão utilizados na seara tributária são de inegável inspiração penal como é o 

caso do princípio da legalidade. Outros, entretanto, carecem da doutrina para 

demonstrar a possibilidade de sua aplicação uma vez que não estão explícitos no 

sistema tributário, como é o caso do princípio da pessoalidade da pena, também 

denominado intranscendência da pena, que dentre aqueles que serão estudados, 

merece especial destaque. 

Passa-se, portanto, a exposição de alguns dos princípios gerais da repressão 

que “forjados, em sua maioria, no âmbito do Direito Penal e do Processo Penal, são 

não somente aptos, mas predispostos a se imiscuírem por todos os subsistemas do 

Direito nos quais possam ser verificadas manifestações repressivas”.  55 

Inicia-se, então, pelo princípio da legalidade que, no Direito Penal, dispõe que 

não há crime sem prévia cominação legal. Do mesmo modo, no Direito Tributário 

também está sujeito a sua influência, de acordo com o previsto no Art. 150, I, da 

CF56 e Art. 97 do CTN57, que dispõem que para a cobrança de tributo ou penalidade 

é necessária previsão legal. 

Outro princípio típico do Direito Penal em matéria de infrações que também se 

encontra na legislação tributária é o princípio do “in dubio pro reo”. Esse princípio foi 

                                                      
54 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 
2007, p. 270. 
55 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 
2007, p. 271. 
56 Art. 150, da CF. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 
aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o 
estabeleça. 
57 Art. 97, do CTN. Somente a lei pode estabelecer: I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; (...) 
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para 
outras infrações nela definidas. 

https://www.direitoeleis.com.br/index.php?title=Limita%C3%A7%C3%B5es_constitucionais_ao_poder_de_tributar&action=edit&redlink=1
https://www.direitoeleis.com.br/index.php?title=Uni%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://www.direitoeleis.com.br/index.php?title=Estados&action=edit&redlink=1
https://www.direitoeleis.com.br/index.php?title=Munic%C3%ADpios&action=edit&redlink=1
https://www.direitoeleis.com.br/index.php?title=Distrito_Federal&action=edit&redlink=1


35 
 

 
 

inserido do Art. 112 do CTN para que, em casos de dúvida em relação à aplicação 

de penalidade pecuniária, faça-se uso da interpretação mais benéfica ao 

contribuinte. 

A retroatividade benigna também é outro princípio do Direito Penal que se 

estende ao Direito Tributário Sancionador, possibilitando a aplicação da lei tributária 

ao fato pretérito. Conforme já mencionado, a utilização de princípios gerais da 

repressão deve respeitar a particularidade do ramo em que estão sendo 

introduzidos. Assim, o princípio da retroatividade benigna é um exemplo de princípio 

geral que sofre limitação quando aplicado no âmbito tributário. 

Sobre isso, vale o artigo 106 do Código Tributário Nacional que limita a 

aplicação do referido princípio. Assim, em matéria de sanções tributárias, pela leitura 

do artigo mencionado, deduz-se que o dispositivo apenas se aplica no caso de ato 

não definitivamente julgado58, diferentemente da esfera penal, onde sua aplicação é 

mais ampla, permitindo até mesmo a revisão de sentença condenatória transitada 

em julgado. 

Apesar de o mencionado dispositivo ser alvo de amplas discussões 

doutrinárias, já existindo decisões que o flexibilizam, cabe aqui apenas evidenciar a 

existência de limites à aplicação dos princípios gerais da repressão ao âmbito 

tributário, o que não obsta, entretanto, a sua utilização. 

Sobre o instituto da denúncia espontânea, é possível dizer que foi inspirado 

no princípio do arrependimento posterior, uma vez que ambos, a fim de estimular o 

infrator a “se entregar”, preveem benefícios para aqueles que, após cometerem a 

infração desistem de tal conduta.  

No arrependimento posterior o infrator, antes da denúncia, deve reparar o 

dano ou restituir a coisa para ter direito à diminuição da pena (Art. 16 do CP). De 

modo similar, na denúncia espontânea, o infrator tem sua responsabilidade pela 

infração excluída mediante o pagamento do tributo e dos juros de mora, antes de 

iniciado qualquer procedimento de fiscalização (Art. 138 do CTN). 

Até o momento, demonstrou-se a existência de alguns princípios gerais da 

repressão que, por previsão expressa, aplicam-se ao Direito Tributário Sancionador. 
                                                      
58 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 886. 
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Entretanto, não é suficiente a utilização dos princípios com expressa previsão legal, 

pois há casos em que alguns princípios se encontram implícitos e sua aplicação se 

faz necessária para controle e limitação das potestades punitivas do Estado. 

Sobre isso, Silva explica que: 

É importante perceber que não é imprescindível a previsão explícita 
da aplicabilidade desses e outros princípios comuns à repressão 
para além das estreitas fronteiras do Direito Penal, grassando por 
todos os meandros do ordenamento jurídico nos quais se identifique 
alguma manifestação das potestades repressivas do Estado. Pode 
seu alcance decorrer, implicitamente, da necessária coerência 
exigida pela adequação valorativa e unidade sistêmica do direito. 59 

 A partir disso, dentre os diversos princípios de usual aplicação ao ilícito 

penal, alvos de extensos estudos doutrinários sobre sua aplicação às sanções 

tributárias, o estudo do princípio da pessoalidade da pena merece especial atenção, 

haja vista sua essencialidade para as conclusões desse trabalho. Sendo assim, os 

tópicos seguintes serão destinados ao estudo da sua aplicação à multa tributária. 

 

3.1. Princípio da pessoalidade da pena 

 

Conforme demonstrado, as normas gerais da repressão são princípios com 

ampla aplicabilidade no direito penal, em razão da sua maior proximidade com o 

ilícito. Assim, as sanções penais sofrem maior limitação à ação estatal, uma vez que 

é na seara penalista que se aplicam as sanções mais severas, como a pena 

privativa de liberdade. 

Nesse sentido, rememore-se que a matéria é alvo de extensas discussões 

doutrinárias e jurisprudenciais. Sendo assim, a análise do princípio constitucional da 

pessoalidade da pena, também conhecido como intranscendência da pena, é fator 

essencial para, em conjunto com o estudo das sanções e da responsabilidade, 

verificar a possibilidade de cobrança da multa tributária na falência do contribuinte. 

 

                                                      
59 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Direito Tributário Sancionador. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 
2007, p. 273. 
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Diante disso, confira-se em que termos o princípio da pessoalidade da pena 

está previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLV: 

Art. 5º – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens 
ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles 
executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. 

A partir do citado artigo, será demonstrado, de modo resumido, a aplicação do 

referido princípio na esfera penal, para, posteriormente, demonstrar sua aplicação 

no âmbito das infrações tributárias. 

Para a maioria dos penalistas, o princípio da intranscendência da pena está 

diretamente relacionado ao princípio da culpabilidade. Isso porque, nas palavras do 

doutrinador Guilherme Nucci: 

Culpabilidade é um juízo de reprovação social, incidente sobre o 
fato e seu autor, devendo o agente ser imputável, atuar com 
consciência potencial de ilicitude, bem como ter a possibilidade e a 
exigibilidade de agir de outro modo, seguindo as regras impostas 
pelo Direito. 60 

Ou seja, da própria definição de culpabilidade absorve-se que é insustentável 

a imputação de sanção à pessoa diversa do infrator, uma vez que a reprovação 

social recai sobre a conduta de um agente específico.  

Do mesmo modo, não é possível ao terceiro evitar o ato ilícito, por isso, 

também, sobre ele não é constitucional a transferência de sanções de caráter 

punitivo. Aqui, percebe-se, mais uma vez, a importância do estudo das funções das 

sanções (matéria abordada nos capítulos anteriores), uma vez que são as sanções 

com função punitiva que não podem ser transferidas.  

Nesse sentido, tem-se que as sanções com função indenizatória, ou seja, 

aquelas aplicadas para ressarcir o dano causado, não encontram grandes óbices à 

sua transmissibilidade, conforme é possível observar na segunda parte do Art. 5º, 

inciso XLV, da CF, que permite que a obrigação de reparar o dano se estenda aos 

sucessores do infrator, até o limite do valor do patrimônio transferido. 

                                                      
60 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: parte geral; parte especial. 7. Ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 300. 
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3.2. O princípio da pessoalidade da pena aplicado à multa tributária 

 

Primeiramente, vale reforçar que o estudo do Direito Tributário Sancionador 

não pode ficar limitado às normas estritamente tributárias, devendo se reconhecer 

que a observância do ordenamento jurídico como um todo é essencial à correta 

aplicação do direito. 

Tendo isso em mente, o princípio da pessoalidade da pena, também chamado 

de princípio da intranscendência da pena, apesar de comumente aplicado à esfera 

penal, também deve ser observado quando da aplicação das normas do direito 

tributário, pois as normas gerais de repressão são de observância obrigatória 

sempre que o Estado manifestar o seu ius puniendi (no caso do tributário inclui o ius 

tributandi).  

Anteriormente demonstrou-se também que a utilização desses princípios deve 

observar as especificidades e limitação de cada caso. Assim, para um melhor 

controle das potestades punitivas do Estado e com a devida razoabilidade e 

adequação, é possível a aplicação desses princípios à sanção tributária. 

Diante disso, tem-se que, no que tange ao direito tributário, conforme visto em 

tópico específico destinado ao estudo da responsabilidade por infrações, a atribuição 

legal de responsabilidade a um terceiro é um caso excepcional, em que se permite 

que se impute sanção à pessoa diversa do infrator, desde que exista algum vínculo 

e determinação legal. 

Não havendo, portanto, previsão legal para responsabilização, agente diverso 

do infrator não poderá responder por infração a qual não deu causa. Esse é um dos 

pontos centrais para a aplicação do princípio da pessoalidade da pena às infrações 

tributárias. 

Ademais disso, nos primeiros capítulos desse trabalho restou demonstrado 

que a multa tributária tem caráter punitivo. Esse é outro ponto de suma importância, 

pois, conforme mencionado, apenas as sanções punitivas não podem ser 

transferidas. 



39 
 

 
 

Assim, tem-se que se aplica à multa tributária o princípio da pessoalidade da 

pena, não podendo, salvo por disposição legal atributiva de responsabilidade, 

agente diverso do infrator responder pela multa. 
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CAPÍTULO 4 – TRATAMENTO DA MULTA TRIBUTÁRIA NA FALÊNCIA 

 

 De acordo com os dizeres de Marcelo Sacramone a falência é um 

“procedimento de execução coletiva, em que os ativos do devedor serão 

arrecadados e liquidados para a satisfação de seus credores, cujos créditos deverão 

ser satisfeitos em igualdade de condições aos créditos semelhantes”. 61 

 A partir dessa definição é possível extrair que com a falência do contribuinte 

surgirá a massa falida, que se divide em objetiva e subjetiva, entidades que não se 

confundem com a falida.  Sobre o conceito de cada uma delas, reproduz-se a lição 

de Marcelo Bertoldi e Márcia Ribeiro: 

Massa falida objetiva é, então, o conjunto de bens que tem como 
peculiaridade serem todos de propriedade do empresário, cujo titular 
não detém mais sua posse e administração, que estarão nas mãos 
do Estado. A massa falida objetiva é uma universalidade de direito 
sujeita a um novo regime jurídico incidente a partir da decretação da 
falência. 
A massa falida subjetiva é o conjunto de sujeitos de direito 
constituído, segundo a previsão normativa, unidos pelo interesse 
comum quanto à sorte dos bens do falido. Logo é o conjunto dos 
credores do devedor falido, devidamente habilitados. 62 
 

Ou seja, a partir dessa definição conclui-se que a massa falida objetiva é 

representada pelo patrimônio do falido e a massa falida subjetiva corresponde ao 

conjunto de credores. 

 Com isso, parte-se para o segundo ponto relevante que se extrai da definição 

de Sacramone: um importante princípio que rege a falência, o princípio da par 

conditio creditorum. Tal princípio estabelece que os credores de uma mesma classe 

de créditos devem ser satisfeitos em igualdade de condições. Ou seja, esclarece 

que os créditos deverão seguir uma ordem para pagamento e, os credores de uma 

mesma classe, serão tratados igualmente. 

 À vista disso, resta nítido um dos importantes anseios da Lei de Recuperação 

de Empresas e Falência, impedir a existência de pagamentos fora do juízo 

                                                      
61 SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p.324. 
62 BERTOLDI, Marcelo; RIBEIRO, Márcia Clara Pereira. Curso avançado de direito comercial. 3. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 557. 
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falimentar, devendo todos os créditos, inclusive os tributários, serem submetidos ao 

direito material dessa lei, ou seja, quando ocorrer a falência do devedor, nenhum 

credor receberá seu crédito sem respeitar a ordem de pagamento por lei 

estabelecida. 

 Como se pode perceber, os créditos tributários sujeitam-se às normas 

materiais falimentares. Entretanto, conforme será posteriormente melhor aduzido, 

não estão sujeitos às regras processuais. Com isso, uma das consequências é a 

possibilidade da Fazenda Pública executar judicialmente o falido, mesmo após a 

falência. Caso o débito se confirme, esse será pago respeitando a regra material do 

art. 83 da LREF, em concurso de credores. 

 Relevante se faz ressaltar que, apesar de controvertido o tema sobre a 

natureza jurídica da massa falida, se detém personalidade jurídica ou não, esse 

trabalho não entrará nas discussões que giram em torno desse aspecto. Será 

adotado o entendimento majoritário de que “não constitui a massa pessoa jurídica, 

pois os bens que passam a compô-la não lhe são transmitidos”. 63 

 Assim, tendo em mente que a massa falida é entidade não dotada de 

personalidade jurídica que se divide em objetiva (patrimônio) e subjetiva (credores), 

destinada ao pagamento igualitário dos credores, passa-se a análise de alguns 

critérios e classificações impostos pela Lei n. 11.101/2005. 

 

4.1. Sujeitos da Lei de Recuperação de Empresas e Falência 

 

 Ao observar o disposto na atual Lei de Recuperação de Empresas e Falência 

(LREF), Lei n. 11.101/05, logo no seu artigo 1º percebe-se a existência de uma 

restrição do seu alcance. Referida lei aplica-se apenas aos empresários e 

sociedades empresárias. 

 Quanto ao conceito jurídico de empresário e de empresa, observa-se a lição 

de Marcelo Barbosa Sacramone: 

                                                      
63 GUIMARÃES, Maria Celeste Moraes. Recuperação judicial de empresas e falência à luz da lei n. 
11.101/2005. 2.ed. Belo Horizonte: Del Ray, 2007, p.84 
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O conceito vulgar de empresa não se identifica com o seu conceito 
jurídico. Enquanto habitualmente se conceitua empresa como a 
pessoa jurídica que desenvolve a atividade (o que juridicamente se 
identifica como empresário), em termos técnicos empresa é 
predominantemente a própria atividade desenvolvida pelo 
empresário. A empresa, como atividade, portanto, será desenvolvida 
pelo empresário como sujeito que pratica os atos. 

O empresário poderá ser pessoa natural, se exercer os atos em 
nome próprio, ou pessoa jurídica, a qual pode ou não ser 
sociedade.64 

Assim, as sociedades empresariais, com exceção daquelas previstas no 

artigo 2º da lei, independente do tipo adotado (em nome coletivo, em comandita 

simples, em comandita por ações, limitada ou anônima), podem se submeter à 

falência. 

Conforme mencionado, em seu artigo 2º, a lei restringe ainda mais o seu 

alcance ao dispor que a lei não se aplica às empresas públicas, sociedades de 

economia mista, instituições financeiras públicas ou privadas, cooperativa de crédito, 

consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de 

assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras 

entidades legalmente equiparadas às anteriores65. 

Sacramone, seguindo a classificação de Fábio Ulhoa Coelho66, explica que 

essa exclusão pode ser parcial ou total. Isso, porque para as empresas públicas, 

sociedades de economia mista e entidades fechadas de previdência complementar a 

exclusão é total, uma vez que a elas são vedadas tanto a falência quanto a 

recuperação. 

Quanto às demais entidades previstas no artigo 2º da LREF, a exclusão é 

apenas parcial, uma vez que, apesar de não poderem fazer uso da recuperação, 

podem falir, porém não diretamente, devendo submeter-se a um procedimento 

administrativo prévio que poderá resultar no pedido de autofalência. 67 

                                                      
64 SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p.48. 
65BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Lei 
11.101/2005 comentada artigo por artigo. 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p.70. 
66 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 157-158. 
67 SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 54-55. 
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 Feitas essas breves considerações sobre os sujeitos da Lei de Recuperação 

de Empresas e Falência, é mister diferenciar os créditos concursais e 

extraconcursais para conclusão do tema proposto. 

 

4.2. Classificação dos créditos: diferença entre crédito concursal e 

extraconcursal 

 

 A classificação dos créditos foi o modo encontrado pela lei de evitar que 

alguns credores fossem beneficiados em prejuízo dos demais. Assim, essa 

sistemática permite que os credores sejam tratados de modo semelhante “conforme 

a identidade de natureza de seus créditos e satisfeitos na mesma proporção com os 

ativos do devedor. É o chamado princípio da par conditio creditorum”. 68 

 Vale ressaltar que a igualdade ocorre entre os credores de mesma classe. A 

Lei, entretanto, estabelece quais créditos devem ser pagos com prioridade, sendo a 

primeira divisão possível de se realizar, aquela entre créditos concursais e 

extraconcursais. 

 Em regra, os créditos extraconcursais, previstos no art. 84 da LREF, deverão 

ser satisfeitos anteriormente à satisfação dos créditos concursais. Diz-se “em regra”, 

em razão da exceção prevista no artigo 151 da LREF, que prevê que “os créditos 

trabalhistas [que são concursais] de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 

(três) meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 (cinco) salários-

mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa”. Ou 

seja, esses créditos, por serem pagos assim que haja disponibilidade em caixa, 

preferem aos créditos extraconcursais. 

 Descartando mencionada exceção, os demais créditos extraconcursais serão 

satisfeitos antes dos concursais. Isto, pois os créditos extraconcursais são aqueles 

que foram “constituídos em função da necessidade de administração da massa e 

                                                      
68 SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 324. 
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dos interesses a ela relacionados, durante o processo de falência” 69. Ou seja, foram 

necessários para o processo falimentar. 

 Ressalte-se que, diferente dos créditos concursais, os extraconcursais, por 

terem fatos geradores posteriores à decretação de falência, não se sujeitam à 

habilitação de crédito. 

 Isto posto, passa-se à definição dos créditos concursais.  

 Os créditos concursais são divididos em classes de credores, conforme o 

artigo 83 e incisos, da LREF. O pagamento dos credores deve obedecer a seguinte 

ordem: créditos trabalhistas70; créditos com garantia real até o limite do bem 

gravado; créditos tributários, excetuadas as multas; créditos com privilégio especial; 

créditos com privilégio geral; créditos quirografários; multas contratuais e penas 

pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas 

tributárias; e, por fim, os créditos subordinados. 

 Existem inúmeras regras para o pagamento dos créditos de cada classe. 

Entretanto, não sendo esse escopo do presente trabalho, o estudo será concentrado 

apenas na diferenciação dos créditos concursais e extraconcursais, que terá 

verdadeira importância na análise das interpretações possíveis do inciso VII, do 

artigo 83, bem como na aplicação do princípio da pessoalidade da pena ao 

mencionado inciso, conforme será posteriormente demonstrado. 

 Assim, já conceituado o que são créditos extraconcursais e elencado quais 

são os créditos concursais, resta conceituar os créditos concursais como sendo 

“aqueles créditos originários de atos ou fatos ocorridos durante o período de 

exercício da atividade empresarial do falido, cujo pagamento será necessariamente 

sujeito à concurso”. 71 

                                                      
69 Comentários à lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005 Coord. Francisco Satiro 
de Souza Junior, Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 
366. 
70 Só terão prioridade até o limite de 150 salários mínimos por credor. O valor individual que 
ultrapassar essa quantia será classificado como quirografário. (Comentários à lei de recuperação de 
empresas e falência: Lei 11.101/2005 Coord. Francisco Satiro de Souza Junior, Antônio Sérgio A. de 
Moraes Pitombo - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 356). 
71 Comentários à lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005 Coord. Francisco Satiro 
de Souza Junior, Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 
356. 
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 Importante observar que, no tocante aos créditos extraconcursais 

correspondentes às obrigações contraídas após a decretação da falência, inclusive 

para tributos com fatos geradores posteriores à falência, o pagamento se sujeita a 

concurso e segue a mesma ordem estabelecida para os créditos concursais, 

conforme previsão do artigo 84, inciso V, da Lei 11.101/05. 

 Acrescente-se que, alguns autores distinguem os credores de referidos 

créditos em “credores da massa” e “credores da falida”. Os primeiros como sendo 

àqueles que possuem créditos correspondentes a encargos e dívidas da massa 

falida; os segundos refere-se àqueles que já eram credores antes da decretação da 

falência. 72 

 De todo modo, é possível concluir, de maneira resumida, que os créditos 

extraconcursais são aqueles cuja dívida foi contraída pela própria massa falida, 

portanto após a decretação da falência. Já os créditos concursais, correspondem às 

dívidas contraídas pelo falido e já existentes anteriormente à decretação da falência. 

Lembrando que os extraconcursais preferem aos concursais. 

 Assim, feitas essas breves considerações sobre o instituto da falência, sendo 

o objeto do presente estudo o tratamento da multa tributária na falência do 

contribuinte, segue-se para a análise histórico normativo e jurisprudencial a respeito 

do tema proposto. 

 

4.3. Evolução normativa e jurisprudencial do tratamento da multa tributária na 

falência  

 

Feitas as considerações sobre o instituto da falência, tem-se que há muito se 

discute a natureza jurídica da multa tributária, bem como a possibilidade da sua 

inclusão na falência. Nesse tópico do presente trabalho demonstrar-se-á a lógica 

construída pelos tribunais superiores durante a vigência do antigo Decreto 

Falimentar (Decreto n. 7.661/45), posteriormente substituído pela Lei 11.101/05, 

atualmente aplicada. 

                                                      
72 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. 17ª edição, São Paulo, Saraiva, 1998, p. 325. 
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Com isso pretende-se demonstrar a importância dos estudos realizados e 

concluir sobre a constitucionalidade ou não da alteração promovida pela nova lei, no 

que tange a exigibilidade da multa tributária após a falência do contribuinte. 

 

4.3.1. A multa tributária na falência durante a vigência do Decreto nº 7.661/45 

 

O Decreto nº 7.661/45 previa em seu artigo 23, parágrafo único, inciso III, que 

as penas pecuniárias por infração das leis penais e administravas não poderiam ser 

reclamadas na falência. 73 

Esse dispositivo suscitou um grande debate sobre a inclusão ou não das 

multas tributárias nessa previsão. Diante das divergências interpretativas, o 

Supremo Tribunal Federal editou as súmulas 191 e 192. A primeira dispunha o 

seguinte: “inclui-se no crédito habilitado em falência a multa fiscal simplesmente 

moratória”; e a segunda complementava que “não se inclui no crédito habilitado em 

falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa”. 

Disso, depreende-se que o Supremo Tribunal Federal entendia haver uma 

divergência entre a multa tributária moratória e as demais multas tributárias. Isso, 

porque, de um lado excluiu da falência a multa com efeito de pena, de outro 

manteve a multa moratória, consolidando o entendimento inicial de que a multa 

moratória não teria caráter de pena e, portanto, seria exigível na falência. 

Esse entendimento foi superado após o advento do Código Tributário 

Nacional em 25 de outubro de 1966 e elaboração da súmula 565 do STJ, conforme 

se verá adiante. Com isso, restou reconhecida a natureza única (punitiva) da multa 

tributária, inclusive da moratória. A jurisprudência posicionou-se pela corrente 

defendida no presente trabalho, qual seja, “para indenização de mora estão 

                                                      
73 Art. 23. Ao juízo da falência devem concorrer todos os credores do devedor comum, comerciais ou 
civis, alegando e provando os seus direitos. Parágrafo único. Não podem ser reclamados na falência: 
(...) III - as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas. 
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previstos os juros” 74, estando presente em todas as multas tributárias o caráter 

essencialmente punitivo, desprovido de função indenizatória. 

Diante da reconhecida função punitiva da multa moratória, abordada em 

capítulo anterior, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 79.625, 

cancelou a súmula 191 acima mencionada, editando a súmula 565 cujo texto dispõe 

que “a multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no 

crédito habilitado em falência”. 

Importante mencionar aqui as razões que levaram o Supremo Tribunal 

Federal a decidir pela inexigibilidade da multa tributária na falência do contribuinte, 

inclusive a moratória, durante a vigência do citado decreto falimentar. Para tanto, 

vale conferir trechos retirados do referido julgado - RE nº 79.625/SP - precedente da 

Súmula 565: 

MULTA MORATÓRIA. SUA INEXIGIBILIDADE EM FALÊNCIA, ART. 
23, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI DE FALÊNCIAS. A PARTIR 
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, LEI Nº 55.172, DE (SIC) 
25.10.1966, NÃO HÁ COMO SE DISTINGUIR ENTRE MULTA 
MORATÓRIA E ADMINISTRATIVA. PARA INDENIZAÇÃO DA 
MORA SÃO PREVISTOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 
NÃO CONHECIDO. 

(...) figura no nosso direito falimentar desde a lei 2.024 de 1908, e 
provém da lei alemã sobre falências, que, no § 63, n. 3, ordena a 
exclusão do concurso dos créditos por penas pecuniárias, porquanto 
se eles pudessem ser incluídos na falência, feririam não tanto o 
devedor, quanto os credores dela, contrariando, ainda hoje, o 
princípio que não necessita estar mais nos códigos, de que a 
responsabilidade penal é absolutamente pessoal (...) 

(...) a partir da vigência do código Tributário Nacional, não obstante o 
disposto em seu artigo 184 e 134, parágrafo único, toda multa fiscal é 
punitiva, e, consequentemente, inexigível em falência (...) 

(...) Nessa conformidade, a sanção fiscal aplicada ao falido, 
compensada a mora pela correção monetária do tributo exigido e 
pelos juros moratórios, é sempre punitiva, pois que a sanção 
aplicada, não o é pela mora, mas pelo simples fato do 
inadimplemento, daí considerar a sua natureza como punitiva, e não 
moratória (...) 

(...) as sanções fiscais são sempre punitivas, uma vez asseguradas a 
correção monetária e os juros moratórios. O princípio da lei de 
falências é de que não se deve prejudicar a massa, o interesse dos 

                                                      
74 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário nº 79.625. Relator: Min. 
Cordeiro Guerra. São Paulo, 8 de julho de 1976. 
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credores. O que se assegura é o imposto devido, não as sanções 
administrativas. Esta a inteligência que dou ao art. 184 do CTN. 75 

 

Como é possível perceber, durante a vigência do antigo decreto falimentar, os 

argumentos para afastar a exigibilidade da multa tributária na falência do 

contribuinte, ultrapassam a mera citação do art. 23, parágrafo único, inciso III, do 

mencionado decreto e embasam o afastamento da multa tributária, em caso de 

falência, no princípio constitucional da pessoalidade da pena, que, como visto 

anteriormente é plenamente aplicável às sanções tributárias. 

Disso, depreende-se que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal que 

a exigibilidade da multa tributária na falência do contribuinte ofende o princípio 

constitucional da pessoalidade da pena, sendo esse o principal motivo para o seu 

afastamento. 

Importante ressaltar que, as súmulas 192 e 565, que sustentam a 

inexigibilidade da multa tributária na falência foram aprovadas anteriormente à 

Constituição Federal de 1988, sendo a primeira súmula mencionada aprovada em 

1963 e a segunda em 1976. 

Entretanto, tendo sido amplamente alegado pela Fazenda Pública a não 

recepção das referidas súmulas pela Constituição atual, o STF já decidiu pela sua 

recepção de modo reiterado, confira-se um julgado a título exemplificativo: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA MORATÓRIA - 
HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE 
OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. (...) 
A multa fiscal moratória, por qualificar-se como sanção de caráter 
administrativo, não se inclui no crédito habilitado em falência. A 
Súmula 565/STF, por revelar-se compatível com a Constituição de 
1988, foi por esta integralmente recepcionada. Precedentes. 76 

 

Ademais disso, mesmo a Constituição Federal de 1988 sendo posterior à 

aprovação das referidas súmulas, o princípio da pessoalidade da pena está presente 

no ordenamento constitucional brasileiro desde a Constituição de 1824, o que 

                                                      
75 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário nº 79.625. Relator: Min. 
Cordeiro Guerra. São Paulo, 8 de julho de 1976. 
76 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Agravo de Instrumento nº 415.986, Relator: 
Min. Celso de Mello, São Paulo, 22 de agosto de 2003. 
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auxiliou na consolidação do entendimento de que a multa tributária é inexigível após 

a falência do contribuinte reafirmado pelo art. 23, parágrafo único, inciso III, do 

antigo decreto falimentar. 

A Constituição de 1924 previa referido princípio nos seguintes termos: 

“Nenhuma pena passará da pessoa do delinqüente. Por tanto, não haverá, em caso 

algum, confiscação de bens; nem a infâmia do Réo se transmittirá aos parentes em 

qualquer gráo que seja”. As demais constituições, com exceção da Constituição de 

1937 que nada dispôs sobre o princípio, o previam com a seguinte expressão: 

“nenhuma pena passará da pessoa do delinquente”, seguindo, portanto, a mesma 

lógica do diploma constitucional atual, abordada no capítulo destinado ao estudo do 

princípio da pessoalidade da pena segundo a CF/88. 

Assim, conclui-se que durante a vigência da antiga lei de falências (Decreto n. 

7.661/45) as multas tributárias, inclusive as moratórias, contraídas pelo falido, eram 

inexigíveis da massa falida. Tal vedação fundamentava-se não apenas na antiga Lei 

de Falências, como também no princípio constitucional da pessoalidade da pena, 

uma vez que restou reconhecido o caráter punitivo da multa tributária, inclusive da 

multa moratória. 

 

4.3.2. As alterações promovidas pela atual lei de falências - lei 11.101/05 – no 

tocante à multa tributária  

 

Antes de adentrar nas modificações trazidas pela atual Lei de Recuperação 

de Empresas e Falência no tocante à multa tributária, vale mencionar o tratamento 

dos tributos. 

O advento da nova lei falimentar foi acompanhado pela edição da lei 

complementar n. 118/05 que ensejou alterações no Código Tributário Nacional, entre 

elas a atual redação do artigo 187 do CTN que dispôs que os créditos tributários, 

apesar de concursais, não se sujeitam a habilitação de crédito. E estabeleceu, 

ainda, uma ordem de preferência entre os créditos tributários, tendo a União 

preferência no recebimento, seguida dos Estados, Distrito Federal e territórios; e, por 

último, os Municípios. 
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Ainda no tocante aos créditos tributários, relembre-se que, a Lei de 

Recuperação de Empresas e Falência determina que, com a falência, sejam 

suspensas as execuções contra o falido. Entretanto, as execuções fiscais são 

exceção à regra. Isso, porque, conforme explicado no início desse capítulo, em que 

pese o fisco esteja sujeito às normas materiais falimentares, não está sujeito às 

normas processuais. Ou seja, a cobrança judicial do débito não fica impedida pela 

decretação da falência (art. 187, CTN), podendo ser executado e, caso seja 

confirmada a existência de uma dívida tributária, essa será paga conforme ordem 

estabelecida pelo CTN e pela Lei 11.101/05. 

Feitas algumas importantes considerações sobre o atual tratamento do crédito 

tributário na falência, passa-se às alterações no tocante a multa, objeto central 

desse estudo. 

Com o advento da nova Lei de Recuperação de Empresas e Falência, Lei 

11.101 de 2005, as multas tributárias, bem como as multas contratuais e as penas 

pecuniárias por infração às leis penais e administrativas, foram incluídas na 

classificação dos créditos na falência, confira-se: 

Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte 
ordem: 
(...) 
VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das 
leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias. 

 

Ou seja, nesse momento o legislador optou pela exigibilidade da multa 

tributária após a falência do contribuinte, contrariando o disposto no art. 23, 

parágrafo único, inciso III, do antigo decreto falimentar, bem como as súmulas 

anteriormente comentadas, súmulas 192 e 565 do STF, que, conforme já visto, 

vedavam expressamente tal exigência. 

Ademais disso, a mencionada LC nº 118/05, alterou a redação do artigo 186 

do CTN que, em seu parágrafo único, inciso III, passou a reafirmar que a multa 

tributária prefere aos créditos subordinados, alocados no inciso VIII, da ordem de 

preferência estabelecida pelo artigo 83 da LREF. 
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Eis aqui um aspecto que merece especial atenção para conclusão do 

presente trabalho: a preferência da multa tributária aos créditos subordinados. 

Passa-se, então, à conceituação desses créditos. 

Créditos subordinados, mencionados no art. 83, inciso VIII, da lei 

11.101/2005, nos dizeres de Sacramone, “são os definidos por lei ou contrato, ou, 

ainda, os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício”. 77  

Um exemplo seria o do art. 58, §4º, da Lei nº 6.404/76, que estabelece a 

possibilidade de, por acordo das partes, haver emissão de debênture com cláusula 

de subordinação, correspondendo, portanto, a um crédito subordinado. 

Quando se menciona os créditos de sócios e administradores, é indispensável 

a diferenciação entre os créditos dos sócios que são considerados subordinados e 

aqueles que somente serão percebidos após satisfação de todas as obrigações da 

falida. 

Assim, tem-se que os créditos dos sócios e administradores que são 

considerados créditos subordinados, são aqueles não advindos de contribuição ao 

capital social, ou seja, são aqueles que também caracterizam obrigação social, 

como, por exemplo, pro labore ou empréstimos realizados à sociedade. 

Os demais créditos dos sócios, que não sejam créditos subordinados, ou seja, 

aqueles relacionados à contribuição ao capital social, somente serão recebidos após 

o pagamento de todas as obrigações sociais, ou seja, após o pagamento de todos 

os credores, inclusive dos juros, lembrando que, por disposição legal os valores 

decorrentes de direito de sócio ao recebimento de sua parcela do capital social na 

liquidação da sociedade sequer são oponíveis à massa falida. 78 

Assim, é possível concluir que os credores subordinados, sejam eles 

terceiros, sócios ou administradores, têm direito ao recebimento de seus créditos. 

Entretanto, os créditos dos sócios que estejam relacionados ao capital social não 

são créditos subordinados e seu recebimento está condicionado à existência de 

                                                      
77 SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. São 
Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 337. 
78 Art. 83, §2º da Lei 11.101/05.  
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ativos após o pagamento de todos os credores, conforme disposto no artigo 153 da 

Lei 11.101/05.79 

Feita essa diferenciação retome-se o fato de a alteração promovida pela lei 

11.101/05 ter, na ordem dos créditos do artigo 83, estabelecido que as multas 

tributárias (inciso VII) preferem aos créditos subordinados (inciso VIII). 

Esse aspecto traduz a verdadeira razão de se concluir pela 

inconstitucionalidade do artigo 83, inciso VII da Lei 11.101/05, no que tange às 

multas tributárias, uma vez que, em caso de insuficiência de ativo para pagamento 

dos credores subordinados, a multa tributária, que é pena, recairá sobre os credores 

subordinados, entre eles os sócios, sem que esteja presente hipótese legal de 

responsabilidade (art. 134, 135 e 137 do CTN), configurando assim, nítida violação 

ao princípio constitucional da pessoalidade da pena (art. 5º, inciso XLV, da CF/88). 

 Assim, em seguida será demonstrado, minuciosamente, como todo o estudo 

aqui despendido conduz à referida conclusão. Entretanto, antes de concluir, vale 

observar o próximo tópico que será destinado à realização de um paralelo entre o 

presente tema e o tratamento da multa tributária na morte da pessoa física, a fim de 

demonstrar a diferença entre os temas e reforçar a inconstitucionalidade defendida. 

 

4.4. Um paralelo com a transmissibilidade da multa fiscal na sucessão 

tributária da pessoa física 

 

Conforme visto no item destinado ao estudo da responsabilidade por 

infrações, o Código Tributário Nacional não é preciso ao fazer uso das expressões 

“crédito tributário”, “tributo” e “penalidade pecuniária”, tendo a jurisprudência se 

desenvolvido para determinar o alcance da transmissibilidade em diversos casos. 

No caso da sucessão empresarial, por exemplo, a súmula 554 do STJ 

consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica resultante da operação 

                                                      
79 Art. 153. Pagos todos os credores, o saldo, se houver, será entregue ao falido. 
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societária (da incorporação, por exemplo) responde não apenas pelos tributos, mas 

também pelas multas tributárias contraídas pela sucedida. Para tal conclusão, foi 

preciso realizar uma interpretação diversa do art. 132 do CTN, que dispõe que a 

sucessora responderia somente pelos “tributos”.  

Da leitura de um dos precedentes da referida súmula, Recurso Especial nº 

959.389/RS, é possível observar que um dos argumentos que sustentaram essa 

interpretação do art. 132 se embasou no art. 129 do CTN80. Reproduz-se abaixo 

trecho do referido julgado: 

A responsabilidade tributária não está limitada aos tributos devidos 
pelos sucedidos, mas abrange as multas moratórias, ou de outra 
espécie, que, por representarem penalidade pecuniária, 
acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor. (...) A 
responsabilidade do sucessor abrange, nos termos do art. 129 do 
CTN, os créditos definitivamente constituídos, em curso de 
constituição ou constituídos posteriormente aos mesmos ato, desde 
que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data. 81 

Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a expressão “crédito 

tributário” constante no art. 129 do CTN se estenderia para os demais artigos sobre 

responsabilidade por sucessão. Apesar de questionável, esse foi um dos 

argumentos adotados para estender a responsabilidade às multas tributárias. Cita-se 

também, a existência de outros argumentos como a necessidade de se evitar a 

fraude e a ideia de que a pessoa jurídica resultante seria apenas uma nova 

“roupagem”, não haveria sucessão real, apenas legal, e por isso não haveria o que 

se falar em transferência da multa, uma vez que a sucedida ainda existiria e deveria 

arcar com as multas por ela contraídas. 82 

Ademais, ressalta-se que somente seriam transmitidas as multas contraídas 

pela sucedida que já tiverem sido lançadas anteriormente ao ato sucessório, pois, 

somente nesse caso, vê-se que a sucessora assumiu esse passivo quando da 

operação societária, por exemplo, da incorporação.83 Esse argumento merece 

                                                      
80 Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente 
constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos, e aos constituídos 
posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida 
data. 
81 Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 959.389 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 
07.05.2009, D.J. 21.05.2009. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 167, ago. 2009, p.198. 
82 Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 923.012 MG, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, j. 
09.06.2010, D.J.U. 24.06.2010. 
83 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 598. 
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especial destaque, pois serve de base para o estudo da transmissibilidade da multa 

na sucessão da pessoa física. 

Feita essa breve introdução, parte-se para o tema da transferência da multa 

fiscal ao espólio com a morte do contribuinte. A respeito disso, grandes foram as 

discussões doutrinárias e jurisprudenciais para que, hoje, se estabelecesse o 

posicionamento majoritário de que essa transferência é possível e não viola o 

princípio constitucional da pessoalidade da pena. Inclusive, o Ministério da 

Economia atribuiu, em 01 de abril de 2019, caráter vinculante à súmula nº 11384, que 

estabelece que a responsabilidade do sucessor abrange, também, a multa tributária 

cujo fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão. 

Antes de se demonstrar as razões que levaram a esse posicionamento 

dominante e sua diferença em relação ao tema proposto, vale reproduzir o artigo do 

Código Tributário Nacional sobre a responsabilidade do espólio: 

Art. 131. São pessoalmente responsáveis: 
(...) 
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da 
abertura da sucessão. 
 

Como se vê, o artigo, ao fazer uso da palavra “tributo”, leva à interpretação de 

que o espólio somente responderia pelos tributos devidos pela pessoa física até a 

data do seu falecimento. Entretanto, conforme mencionado, o entendimento 

jurisprudencial dominante é de que, apesar do uso do termo “tributo” e do artigo 3º 

do CTN ser claro ao dispor que tributo não pode ser sanção por ato ilícito, a multa 

tributária também deve ser transferida ao espólio.  

Grande parte do raciocínio utilizado para defender a exigibilidade da multa 

tributária lançada anteriormente ao ato sucessório, na sucessão empresarial, pode 

ser utilizado na sucessão da pessoa física, do qual se destaca o fato do patrimônio 

transferido englobar, também, as penalidades pecuniárias. 

Assim, do mesmo modo, tem-se que quando se fala em responsabilidade do 

espólio, no patrimônio transferido incluem-se as multas tributárias. Logo, o espólio, 

                                                      
84 CARF. Súmula nº 133: “A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos 
devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido 
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento 
de ofício, antes ou depois do evento sucessório”.  
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sendo um “conjunto de bens que integra o patrimônio deixado pelo ‘de cujus’” 85, 

responderá, também, pelas multas tributárias que tenham fato gerador ocorrido até a 

abertura da sucessão (falecimento). Isso, porque se tem “o próprio patrimônio 

respondendo por seus débitos”. 86  

Os herdeiros, portanto, receberão o patrimônio que restar após o 

cumprimento das obrigações do espólio, e esse patrimônio responderá pelo crédito 

tributário contraído pelo espólio até a partilha, no limite do quinhão a que tem direito. 

Assim, não há o que se falar em violação do princípio da pessoalidade da pena uma 

vez que é o patrimônio que responde pelas obrigações e o direito do sucessor é de 

receber o que restar após a assunção das obrigações. Por fim, vale citar a 

conclusão de Schoueri sobre o tema: 

No caso do sucessor, tem-se que ao herdar o patrimônio, este surge 
como uma universalidade de direitos e obrigações, incluindo as 
últimas as de natureza tributária inclusive as penalidades pecuniárias 
já impostas. Noutras palavras, se o patrimônio estava afetado pelo 
tributo ou pela penalidade, é dessa forma que se transmite aos 
sucessores. No espólio, tem-se é o patrimônio respondendo por seus 
débitos.  
Confirma-se com isso que não obstante tenha o legislador 
complementar adotado a expressão “tributos”, fazendo crer que a 
sucessão não se estenderia às penalidades pecuniárias, não é este o 
melhor entendimento tendo em vista que a sucessão se faz de todo o 
patrimônio do ‘de cujus’, incluindo as penalidades.87 
 

Feita essas considerações, demonstrar-se-á na sequência, a principal 

diferença dessa situação e do tema do presente trabalho. 

Seguindo a mesma lógica, a massa falida figura-se, assim como o espólio, 

como um conjunto de bens e direitos; e esse patrimônio engloba a multa tributária. 

Partindo dessa premissa, observa-se que inexiste empecilho para se falar que a 

massa falida deveria responder por todas as obrigações da falida. De fato, em tese 

não há problemas para tanto, a questão é que, o pagamento das obrigações pela 

Massa Falida deve seguir ordem estabelecida pela Lei 11.101/05.  

                                                      
85 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. 5ª Ed, v. II, São 
Paulo: Saraiva, 2009. 
86 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 599. 
87 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 600. 
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Assim, conforme mencionado, o problema surge quando não houver ativo o 

suficiente para o pagamento de todos os credores e se dá preferência ao pagamento 

da multa tributária. Com isso, passa-se a violar o princípio da pessoalidade da pena, 

uma vez que quem estará sofrendo o ônus será o credor que deixou de receber seu 

crédito em razão do pagamento preferencial da multa tributária, recaindo sobre ele a 

verdadeira pena. 

 

CAPITULO 5 - PROPOSTAS DE INTERPRETAÇÃO E ALTERAÇÃO DA LEI 

11.101/05. 

 

Antes de iniciar as sugestões para superar a inconstitucionalidade do art. 83, 

inciso VII, da LREF, vale recapitular, de modo sucinto, os importantes motivos que 

levaram a tal conclusão. 

Conforme demonstrado nos dois primeiros capítulos desse trabalho, as 

sanções podem ter diferentes naturezas jurídicas e diferentes funções. Essas variam 

de acordo com o fato praticado e sua consequência. Assim, por exemplo, a sanção 

civil tem como precedente a prática de um ato lícito ou ilícito que ocasione um dano. 

Já a sanção tributária, por outro lado, tem como pressuposto a prática de um ato 

necessariamente ilícito e independe da existência de dano. 

Exatamente por ocasionar um dano, a função da sanção civil é 

predominantemente indenizatória, visando compensar aquele que o suportou. Como 

visto, outra característica da função indenizatória é que o cumprimento da sanção 

exime o infrator do cumprimento da obrigação inadimplida que gerou o dano.  

No que tange à sanção tributária concluiu-se que esta se aproxima da sanção 

penal tendo em vista o caráter preponderantemente punitivo de ambas as sanções. 

Vale relembrar que, ao estudar as sanções tributárias, viu-se que está tem 

natureza tributária quando não configurar delito e natureza penal quando delitiva. Na 

sequência, sendo o estudo focado nas sanções estritamente tributárias, portanto não 

delitivas, viu-se que estas se dividem em sanções não pecuniárias e sanções 

pecuniárias, referindo-se a última à multa e ao juro. 
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No que se refere à função da multa tributária, tem-se que é 

preponderantemente punitiva, não cabendo falar em função indenizatória por duas 

razões principais: o pressuposto da multa tributária é a ocorrência de um ilícito e não 

de um dano; e o pagamento da sanção imposta não exime o infrator do cumprimento 

da obrigação inicialmente inadimplida, ou seja, o pagamento da multa pela não 

emissão de documentação fiscal, por exemplo, não exime o contribuinte da 

obrigação de emiti-la. 

Entretanto, embora reconhecido nesse trabalho o caráter punitivo das multas 

tributárias, tem-se que os juros são espécie de sanção tributária de caráter 

indenizatório. Exatamente por essa razão, defendeu-se que a multa moratória, 

apesar da nomenclatura, não tem como finalidade compensar o erário pela mora do 

contribuinte, uma vez que essa é a função dos juros de mora, tendo a multa 

moratória, portanto, função essencialmente punitiva do atraso. 

Tendo em mente, portanto, o caráter punitivo da multa tributária, demonstrou-

se, na sequência, que a ela aplicam-se os princípios gerais de repressão - que tem 

como finalidade o controle das potestades punitivas do Estado - entre eles o 

princípio da pessoalidade da pena, amplamente aplicado na esfera penal., 

Em que pese ser previsível a tentativa da Fazenda Pública alegar a 

prevalência do interesse geral do Estado, esse argumento não merece prosperar. 

Sobre isso, reproduz-se o comentário de Misabel Derzi: 

É costume buscarem as Fazendas Públicas, exatamente no 
desequilíbrio de uma equação inadequadamente posta (desrespeito 
a direito individual de determinado contribuinte x interesses gerais da 
arrecadação), leitura mais favorável dos princípios gerais do Direito 
Tributário aos interesses fiscais. É evidente o equívoco a que 
balanceamentos dessa natureza podem levar. Ao se preferirem as 
vantagens imediatistas dos compromissos fiscais ao argumento de 
que prejudica-se apenas um contribuinte em benefício do povo em 
geral, esconde-se o fato relevante da similaridade. É que por detrás 
de cada direito individual fundamental, em certo caso concreto, está 
o precedente, o critério principiológico aplicável a todos os cidadãos. 
A afronta a um direito individual abala certamente os princípios 
estruturais, alicerces da República e do Estado Democrático de 
Direito. 88 

 

                                                      
88 DERZI, Misabel Abreu Machado. Dos princípios gerais do Direito Tributário. In: Tratado del derecho 
tributário. Lima: [s.e.], 2003, p. 115. 
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Ou seja, embora demonstrado que a multa tributária não tem interesse 

arrecadatório, mesmo se tivesse não se poderia violar um direito individual, ao 

afastar o princípio da pessoalidade da pena, com base na prevalência dos 

interesses gerais de arrecadação.  

Tendo essas premissas como base, demonstrou-se que a lei nº 11.101/05 

alterou o antigo decreto falimentar nº 7.661/45 e, dentre as alterações promovidas, 

inseriu a multa tributária no concurso dos créditos habilitados em falência, ou seja, a 

multa tributária, que anteriormente era inexigível na falência, passou a ser exigível, o 

que foi reafirmado pela LC 118/05 que alterou o art. 186 do CTN. 

Como se viu, a alteração normativa foi contrária a duas súmulas do STF: 192 

e 565. Da análise do precedente da súmula 565, depreende-se que esta declarava a 

inexigibilidade da multa tributária na falência não apenas com base no art. 23, 

parágrafo único, inciso III, do antigo decreto falimentar, mas também no princípio 

constitucional da pessoalidade da pena. 

Assim, analisando minuciosamente os efeitos de referida alteração, percebeu-

se que ao incluir a multa tributária como crédito subquirografário, esta foi 

posicionada preferencialmente aos créditos subordinados. Rememore-se: 

Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte 
ordem: 
(...) 
VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das 
leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias; 
VIII – créditos subordinados, a saber: 
a) os assim previstos em lei ou em contrato; 
b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo 
empregatício. 

 

Com isso, depreende-se que, no caso de existir insuficiência de ativo para o 

pagamento de todos os credores, há risco dos credores subordinados não 

receberem seu crédito em razão do pagamento preferencial da multa tributária. 

Diante disso, a conclusão que chega esse trabalho é a de que, em sendo a 

multa tributária essencialmente punitiva e sendo a ela aplicável o princípio da 

pessoalidade da pena, a sua inclusão na ordem de recebimento de crédito 

anteriormente aos créditos subordinados é inconstitucional. 
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Isto, pois é nítido que, no caso de insuficiência de ativo, os credores 

subordinados que sofrerão com a imposição da multa tributária, pois deixarão de 

receber o crédito que, por disposição legal, foi utilizado para o pagamento da multa 

tributária. 

Assim, sabendo-se que a única maneira de responsabilizar pessoa diversa do 

infrator é por responsabilidade tributária, devendo haver um vínculo do responsável 

com o fato gerador, e inexistindo qualquer previsão dos credores subordinados 

serem responsáveis pelo pagamento da multa tributária nesses casos, a conclusão 

pela inconstitucionalidade do referido artigo, no que se refere às multas tributárias, é 

imperiosa. 

Quanto à responsabilidade, frise-se que, estando os sócios entre os credores 

subordinados, existem hipóteses de sua responsabilização (art. 134, 135 e 137 do 

CTN), entretanto, a mera falência não caracteriza dissolução irregular da sociedade, 

não sendo suficiente para transferir ao sócio a obrigação pelo pagamento da multa 

tributária contraída pela falida. 

Observa-se assim, a importância do presente estudo para demonstrar que 

embora a jurisprudência atual exija a multa tributária após a falência por expressa 

previsão legal, nunca se deve se curvar à doutrina e jurisprudência existentes sem 

ao menos questioná-las. 

Surpreendente é, inclusive, o fato de inexistir até o presente momento uma 

ação direta de inconstitucionalidade em face do artigo objeto desse trabalho, o que 

não impediu de enfrentar o tema nem de apresentar as sugestões a seguir no intuito 

de superar a inconstitucionalidade demonstrada. 

 

5.1. A possibilidade de interpretação do art. 83, VII, da LREF, conforme a CF/88. 

 

Vinícius José Marques Gontijo89, ao enfrentar o presente tema, também se 

baseia no princípio da pessoalidade da pena para defender a inconstitucionalidade 

do art. 83, inciso VII, da LREF, suscitando que o princípio restaria violado ao 

                                                      
89 GONTIJO, Vinicius José Marques. Inexigibilidade das multas tributárias do contribuinte na sua 
falência. Revista de Direito Mercantil, v.141, São Paulo: Malheiros, jan a mar./06. 
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transferir a multa para a massa falida, que seria terceira em relação ao ilícito 

tributário. 

Entretanto, como restou demonstrado, o presente trabalho, embora tenha a 

mesma conclusão, qual seja, a inconstitucionalidade do referido artigo, parte de 

argumento diverso. Aqui não se entende como inconstitucional a mera transferência 

da multa tributária à massa falida, uma vez que se trata de ente não dotado de 

personalidade jurídica e representativo de um conjunto de bens, como é o espólio.  

Pelo contrário, a multa tributária do falido até poderia compor o conjunto de 

obrigações da massa. O problema é simplesmente o fato de preferir a outros 

créditos. Ou seja, diferente do defendido pelo autor, aqui se defende que o terceiro 

penalizado não é a massa falida e sim o credor dos créditos subordinados. 

Apesar dessa importante divergência argumentativa, vale analisar a proposta 

do autor de realizar uma interpretação conforme a Constituição, para que não haja a 

necessidade de declarar a inconstitucionalidade do inciso VII, do artigo 83 da Lei 

11.101/05. 

Nesse sentido, referido autor suscita que do mesmo modo que é possível o 

falido contrair obrigações tributárias, a massa falida também pode sofrer tributação, 

bem como ser sancionada com imposição de penas pecuniárias, no caso, multa 

tributária. 

Assim, para o autor, para uma interpretação conforme a Constituição Federal 

de 1988 seria preciso entender que as multas tributárias às quais se refere o artigo 

83, inciso VII da LREF, correspondem àquelas contraídas pela própria massa falida, 

sendo esse, na sua visão, o único modo e superar a inconstitucionalidade do 

dispositivo por violação ao princípio constitucional da pessoalidade da pena (Art. 5º, 

inciso XLV, da CF/88). 

Como visto em tópico introdutório à Lei 11.101/05, para o presente trabalho 

adota-se o entendimento de que créditos concursais são aqueles decorrentes de 

obrigações contraídas pelo falido, anteriormente a sua falência, já os 

extraconcursais são créditos derivados de obrigações que foram contraídas pela 

própria massa falida. 
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Entretanto, para sustentar sua proposta de interpretação, o autor revela 

conceituação diversa da adotada no presente trabalho em relação a esses créditos. 

Veja-se: 

Não é possível confundir as obrigações do falido e da massa falida. 
Tanto há obrigações de uma e de outra que são concursais e 
extraconcursais, não sendo a origem da assunção da obrigação o 
vetor que norteou nosso legislador ao prescrever a dicotomia 
estudada dos créditos na falência: concursais e extraconcursais, mas 
sim os interesses da própria comunidade de credores do devedor 
comum (falido e/ou massa falida). 90 

Ou seja, para o autor, o que teria orientado a nova lei de falências a realizar a 

divisão entre esses créditos não teria sido a origem da obrigação, se antes ou após 

a decretação da falência, e sim o interesse dos credores. 

Para sustentar essa tese, cita o art. 67 da LREF que dispõe que “Os créditos 

decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, 

(...) serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência,”. Com 

base nisso, suscita que os créditos de origem anterior à falência podem ser 

considerados extraconcursais e, portanto, a origem do crédito não seria parâmetro 

para essa classificação e sim o interesse da comunidade dos credores. 

Tendo esse entendimento como base, sustenta uma interpretação diversa do 

artigo 83, inciso VII da LREF, de modo a entender que, o texto legal, ao dispor que a 

multa tributária seria crédito concursal e subquirografário, na verdade refere-se 

apenas às multas contraídas pela própria massa falida, já que a multa contraída pela 

falida não poderia passar para a massa falida, na visão do mencionado autor. 

Entretanto, com todo respeito ao autor e com o contentamento de encontrar 

autores que se debruçaram sobre o tema proposto, discorda-se da possibilidade da 

interpretação sugerida por três razões. 

Primeiro porque se entende que o artigo 67 caracteriza apenas uma extensão 

à regra geral de conceituação dos créditos concursais e extraconcursais. Ademais, a 

conceituação adotada no presente trabalho, qual seja, a de que os créditos 

extraconcursais são aqueles decorrentes de obrigações adquiridas pela massa falida 

                                                      
90 GONTIJO, Vinicius José Marques. Inexigibilidade das multas tributárias do contribuinte na sua 
falência. Revista de Direito Mercantil, v.141, São Paulo: Malheiros, jan a mar./06. 
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e os créditos concursais são aqueles já existentes anteriormente à falência, tem uma 

razão de ser. 

Referido conceito foi dado pela percepção da intenção legislativa de incentivar 

os credores a investirem em empresas em recuperação ou em falência. Por isso a lei 

beneficia aqueles que contraem obrigações durante a recuperação ou a falência da 

empresa, garantindo que seu crédito seja classificado como extraconcursal e tenha 

preferência no recebimento. Quanto a isso, vale mencionar o disposto no artigo 47 

da lei:  

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação 
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de 
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 
econômica. 

O artigo supracolacionado reflete o princípio norteador da recuperação 

judicial, qual seja, o princípio da preservação da empresa que visa a utilização de 

mecanismos para superar a crise e evitar a falência. Com isso, é nítido concluir que 

o art. 67 tem como objetivo aumentar o investimento em empresas em recuperação 

e viabilizar a superação da crise, garantindo aos credores que, caso a crise não seja 

superada e seja decretada a falência, seu crédito tenha preferência no recebimento 

como extraconcursal. 

Assim, em verdade, mantém-se a classificação adotada no presente trabalho, 

apenas com a ressalva de que se deve considerar como crédito extraconcursal não 

apenas aqueles ocorridos após a falência, mas também os referentes às obrigações 

contraídas durante a recuperação judicial que veio a ser convolada em falência. 

Isto posto, parte-se para a segunda razão de discordância da sugestão 

interpretativa proposta pelo autor. Mesmo que se interpretasse o art. 83, inciso VII, 

como sendo referente apenas às multas contraídas pela massa falida, nada 

adiantaria para superar a inconstitucionalidade do artigo. Isso, porque, conforme 

mencionado, o problema aqui defendido não é a transmissibilidade da multa para a 

massa falida e sim a sua cobrança anteriormente aos créditos subordinados. Assim, 

a alteração proposta manteria o pagamento de multa punitiva anteriormente ao 

crédito subordinado, mantendo a inconstitucionalidade do dispositivo.  
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Por fim, a terceira razão de discordância consubstancia-se no fato de que o 

art. 84 da LREF, que trata do pagamento dos créditos extraconcursais, dispõe em 

seu inciso V que as obrigações e atos praticados após a decretação da falência, 

bem como os tributos com fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, 

serão extraconcursais e pagos na mesma ordem estabelecida pelo art. 83. 

Portanto, se para os tributos com fatos geradores ocorridos após a 

decretação da falência o legislador atribuiu condição de crédito extraconcursal, se 

assim quisesse fazer com as multas, teria aqui as incluído, o que não fez. 

Diante do exposto, embora não seja possível a interpretação proposta pelo 

autor, existe uma outra possibilidade de impedir que a cobrança da multa tributária 

após a falência desrespeite o princípio fundamental da pessoalidade da pena e seja 

declarada inconstitucional. 

 Essa possibilidade é muito bem exposta por Clóvis Fedrizzi Rodrigues e será 

melhor abordada no tópico seguinte, juntamente a uma terceira proposta de solução 

da inconstitucionalidade. 

 

5.2. Propostas de alteração para afastar a inconstitucionalidade do art. 83, VII 

da LREF 

 

 Clóvis Fedrizzi91 ao suscitar a inconstitucionalidade do art. 83, VII da LREF, 

igualmente defende que o que enseja referida inconstitucionalidade é a preferência 

da multa tributária aos créditos subordinados.  

No intuito de solucionar esse vício, primeiramente questiona a opção legal de 

incluir os créditos dos sócios sem vínculo empregatício como crédito subordinado, 

criticando que aparenta que essa opção deriva unicamente de um preconceito por 

parte do legislador com o sócio, de modo a presumir sua má-fé.  

Na sequência, propõe que, para que se mantenha a cobrança da multa 

tributária após a falência, mas de modo constitucional, deve-se reconhecer a 

exigibilidade da multa tributária na falência, mas reclassifica-la para o último lugar na 

                                                      
91 RODRIGUES, Clóvis Fedrizzi. A Inconstitucionalidade da Multa Tributária na Lei de 
Falências. Revista Brasileira de Direito Tributário e Finanças Públicas , v. 39, p. 61-81, 2013. 
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ordem de pagamento, ou seja, após o pagamento de todos os créditos, inclusive os 

subordinados. 92 

Essa proposta não é somente viável como suficiente para solucionar a 

inconstitucionalidade do artigo questionado. Com as multas sendo as últimas a 

serem pagas, não haveria credor com risco de não receber seu crédito, não havendo 

o que se falar em transferência do pagamento da multa a terceiro e portanto, a 

cobrança da multa tributária na falência deixaria de violar o princípio da 

pessoalidade da pena. 

Por fim, sem negar que a reclassificação proposta por Clóvis Fredizzi é um 

caminho possível para superar a inconstitucionalidade do referido artigo, este 

trabalho, na procura de alguma outra possibilidade, propõe uma segunda opção. 

Ao analisar o tratamento oferecido a cada crédito na lei 11.101/05, deparou-

se com o artigo 124, a seguir reproduzido: 

Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após 
a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo 
apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados. 

Parágrafo único. Excetuam-se desta disposição os juros das 
debêntures e dos créditos com garantia real, mas por eles responde, 
exclusivamente, o produto dos bens que constituem a garantia. 

Como se vê, referido artigo trata do pagamento dos juros vencidos após a 

decretação da falência, determinando que somente sejam pagos se o ativo apurado 

bastar para o pagamento dos credores subordinados, caso contrário, os juros são 

inexigíveis. 

Assim, a outra sugestão para se superar a inconstitucionalidade do artigo se 

traduz na possibilidade fazer com a multa tributária o mesmo que é realizado com os 

juros vencidos após a decretação da falência, ou seja, sujeitar o pagamento da 

multa tributária à suficiência de ativo para pagamento dos credores subordinados. 

Por esse ponto de vista, a multa tributária pode, inclusive, ser paga 

anteriormente aos créditos subordinados, desde que comprovada, anteriormente ao 

pagamento, a suficiência do ativo para pagamento dos créditos subordinados, de 

                                                      
92 RODRIGUES, Clóvis Fedrizzi. A Inconstitucionalidade da Multa Tributária na Lei de 
Falências. Revista Brasileira de Direito Tributário e Finanças Públicas , v. 39, p. 61-81, 2013. 
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modo que os últimos não deixem de receber seus créditos em razão da preferência 

conferida à multa tributária. 

Diante do exposto, propõe-se, em resumo, que se declare a 

inconstitucionalidade ou, ao menos, condicione o pagamento da multa tributária à 

suficiência de ativo ou a reclassifique para o último lugar na ordem de pagamento de 

modo a superar a violação ao princípio constitucional da pessoalidade da pena. 
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CONCLUSÃO 

 

Diante do estudo do tema proposto restou demonstrado que a multa tributária 

tem caráter punitivo e, portanto, sua transmissibilidade deve respeitar o princípio da 

pessoalidade da pena. Com isso, concluiu-se pela inconstitucionalidade da sua 

inclusão na ordem preferencial dos créditos, no art. 83, inciso VII, da lei 11.101/05, 

por violar referido princípio. 

Entretanto, demonstrou-se que a inconstitucionalidade não está na mera 

cobrança da multa tributária após a falência, mas no fato de que a Lei de 

Recuperação de Empresas e Falência, bem com o art. 186, III, do CTN (incluído em 

razão dessa lei), estabelecem que a multa tributária prefere aos créditos 

subordinados. 

Assim, tem-se que em caso de insuficiência de ativo, os credores 

subordinados que sofrerão com a imposição da multa tributária, pois deixarão de 

receber o crédito que, por disposição legal, foi utilizado para o pagamento da multa 

tributária, caracterizando nítida transferência de penalidade. 

Diante da referida inconstitucionalidade sugeriu-se duas maneiras de manter 

a cobrança da multa tributária após a falência sem, entretanto, violar o princípio da 

pessoalidade da pena: a alteração da ordem da multa tributária para o último crédito 

a ser pago; ou a criação de um dispositivo similar ao art.124 da LREF, na intenção 

de enunciar que a multa tributária só seja paga quando verificada a suficiência de 

ativo para adimplir com os credores subordinados. 
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