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RESUMO 

 

Verifica-se, hodiernamente e em muitas situações, a aplicação de sanções administrativo-

tributárias excessivas e desmesuradas, o que tem contribuído para o aprofundamento da 

sensação de insegurança jurídica que cerca a matéria tributária, já caracterizada pela extensa 

quantidade e complexidade de suas normas. Assim, o objetivo do presente trabalho de 

dissertação foi demonstrar, mediante análise da doutrina e da jurisprudência, os limites que 

têm sido impostos às sanções administrativo-tributárias.  Dessa forma, partiu-se da noção de 

que a norma jurídica se constitui em elemento fundamental e imprescindível para a 

organização do corpo social, pois estabelece e delimita os direitos e deveres cabíveis a seus 

membros, carregando, ainda, em seu bojo, os atributos da coatividade e da sanção, sem o que 

a norma se torna inócua. Em âmbito tributário, face à imprescindibilidade que a receita 

tributária representa para que o Estado possa cumprir suas funções e exercer as atividades que 

lhe são inerentes, demonstrou-se que a norma jurídica tributária assume inegável destaque, 

estabelecendo os direitos e deveres cabíveis às partes, nesse caso, de um lado, os contribuintes 

e, de outro lado, a Fazenda Pública, dispondo também acerca da sanção aplicável no caso de 

seu descumprimento. Não há dúvida de que o inadimplemento, pelo contribuinte, de 

obrigações tributárias principais e/ou acessórias, contidas na norma jurídica tributária, pode 

ocasionar efeitos deletérios para o desempenho da atividade estatal, do que resulta que as 

sanções administrativo-tributárias apresentam inegável importância, tanto sob o aspecto 

ressarcitório, quanto sob o prisma punitivo, podendo, ainda se revestir de caráter 

desincentivador ou corretivo. Contudo, as sanções impostas, quer pecuniárias, quer não 

pecuniárias, não podem ser abusivas ou excessivas e, por essa razão, o presente trabalho 

demonstrou como a aplicação de princípios constitucionais tributários, tais como os princípios 

da legalidade, da vedação de confisco, da liberdade de exercício de atividade econômica, da 

livre concorrência, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da segurança 

jurídica atuam para a limitação das sanções administrativo-tributárias. Nesse contexto, 

também foi objeto de análise a forma como os postulados da proporcionalidade, da proibição 

de excesso e da razoabilidade têm orientado e auxiliado a tarefa jurisdicional no tocante à 

aplicação dos princípios constitucionais tributários, com o desiderato de avaliar a 

excessividade e/ou impor limites às mencionadas sanções.  

 

Palavras-chave: Sanções administrativo-tributárias. Princípios constitucionais tributários. 

Proporcionalidade. Proibição de excesso. Razoabilidade. 



 

ABSTRACT 

 

Nowadays and in many situations, excessive administrative-tax sanctions have been applied, 

which has contributed to the deepening of the sense of legal insecurity surrounding tax 

matters, already characterized by the large quantity and complexity of its rules. So, the 

objective of this dissertation was to demonstrate, through analysis of doctrine and 

jurisprudence, the limits that have been imposed on administrative-tax sanctions. Thus, it was 

based on the notion that the juridical norm constitutes a fundamental and indispensable 

element for the organization of the social body, since it establishes and delimits the rights and 

duties applicable to its members, still bearing, in its bulge, the attributes of coactivity and of 

sanction, without which the norm becomes innocuous. In the tax area, due to the essentiality 

that the tax revenue represents in order for the State to fulfill its functions and carry out the 

activities that are inherent to it, it has been demonstrated that the tax legal norm assumes 

undeniable prominence, establishing the rights and duties applicable to the parties, in this 

case, on the one hand, the taxpayers and, on the other hand, the Public Treasury, also 

providing for the applicable sanction in case of noncompliance. There is no doubt that the 

default by the taxpayer of the main and / or accessory tax obligations contained in the tax law 

can cause deleterious effects to the performance of the state activity, and as a result the 

administrative-tax sanctions are undeniable, both under the compensatory aspect and under 

the prism of punishment, and may even have a disincentive or corrective character. However, 

sanctions imposed, whether pecuniary or non-pecuniary, cannot be abusive or excessive, and 

for this reason the present work has demonstrated how the application of constitutional 

principles of taxation, such as the principles of the legality, prohibition of confiscation, 

freedom of economic activity exercise, free competition, due process, ample defense, 

contradiction and legal certainty act to limit administrative-tax sanctions. In this context, it 

was also analyzed how the postulates of proportionality, prohibition of excess and 

reasonability have guided and aided the jurisdictional task regarding the application of 

constitutional principles of taxation, with the purpose of evaluating excessiveness and / or 

imposing sanctions. 

 

Keywords: Administrative-tax sanctions. Constitutional principles of taxation. 

Proportionality. Prohibition of excess. Reasonability. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Verifica-se na atualidade um grau de insegurança jurídica crescente, mormente em 

matéria tributária, situação em que o contribuinte se depara com textos normativos 

cambiantes, complexos, pontuados de termos dúbios e ambíguos, em relação aos quais lhe 

cabe a árdua tarefa de interpretação e aplicação. Acrescente-se ainda um cenário tributário 

complexo, marcado por infindáveis normas legais e/ou administrativas, objeto de frequentes 

alterações, sem olvidar-se das constantes oscilações jurisprudenciais.  

 Dessa forma, não é de se estranhar que o contribuinte, ao exercer a função 

interpretativa, incorra em equívocos ou enganos, quer no tocante ao cumprimento da 

obrigação tributária principal, como por exemplo, no cálculo do valor do tributo a recolher, ou 

ainda nos créditos a considerar nos casos de não-cumulatividade de tributos, quer no 

adimplemento de obrigações acessórias, tais como preenchimento de declarações, guias e 

informes, só para ficar com alguns exemplos.  

 Igualmente, há que se destacar as situações nas quais o contribuinte 

propositadamente não cumpre suas obrigações tributárias, nesse caso, motivado por diversos 

fatores, que vão desde dificuldades financeiras, passando pelo desejo de economia tributária, 

até a intenção de simplesmente sonegar o tributo para auferir ganho financeiro. 

Fato é que, ao não cumprir suas obrigações tributárias, o contribuinte incorre em 

ilícito ou infração tributária, ou ainda, a depender do caso, em crime fiscal, sendo que, em 

qualquer dessas hipóteses, fica o contribuinte sujeito à imputação de sanções que, por sua vez, 

devem guardar relação com a gravidade do ilícito praticado. 

Nesse lanço, cumpre destacar que o presente estudo abordará apenas as sanções 

administrativas decorrentes de ilícitos administrativo-tributários, deixando de tratar os ilícitos 

e as sanções de caráter penal.  

É de se observar que, no Brasil, infelizmente, em que pese haver intensa 

normatização acerca das obrigações tributárias principal e acessória, não raras vezes o 

contribuinte se depara com uma miríade de manifestações, quer de autoridades 

administrativas, quer do Poder Judiciário, impondo sanções administrativas abusivas, 

descabidas e excessivas, com flagrante desrespeito à boa-fé, ao direito de propriedade, ao 

livre exercício de atividade econômica, ao princípio constitucional que veda o confisco, 

dentre outros.  

Importante que se diga que não se advoga in casu pela não responsabilização do 

contribuinte que descumpre suas obrigações. Muito pelo contrário, o descumprimento de 



11 

 

qualquer obrigação legalmente estabelecida deve ser punido, para que a própria norma 

tributária não se torne vazia e sem efetividade. 

Ora, o Estado, para financiar suas atividades, necessita de receita, inclusive 

tributária, e dela não pode prescindir, sob pena de não poder cumprir as suas obrigações, 

inclusive quanto à formulação e à implementação de políticas públicas, em observância aos 

objetivos estatuídos no artigo 3º
1
 do texto constitucional.  

No entanto, é inegável que o Estado brasileiro e os estados-membros da federação 

vivenciam um profundo déficit em diversas áreas de atuação. Nessa esteira, o Estado tem 

claramente atuado de forma a aumentar a arrecadação e, nesse intento, as sanções tributárias, 

precipuamente as de caráter pecuniário, têm atuado como instrumentos preventivos e 

repressivos.   

Dessa forma, o que se propõe com este estudo é responder à seguinte pergunta: quais 

os critérios de limitação que devem ser considerados para a aplicação das sanções 

administrativo-tributários, para que as mesmas não sejam excessivas ou abusivas? 

A primeira hipótese para a solução do problema supra elencado advém da utilização 

dos princípios constitucionais, tais como o princípio da vedação do confisco, que se encontra 

intrinsicamente relacionado ao princípio da capacidade produtiva e à garantia ao direito de 

propriedade, além dos princípios da liberdade de exercício de atividade econômica, da livre 

concorrência, da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, 

como limites e mecanismos de controle à aplicação das sanções administrativo-tributárias. 

Outra hipótese aventada seria a utilização dos postulados da proporcionalidade, da 

proibição de excesso e da razoabilidade a orientar a aplicação dos princípios constitucionais. 

Sendo assim, a primeira seção se debruçará sobre os conceitos de norma jurídica, 

ilícito e sanção, segundo a doutrina, mediante abordagem das linhas teóricas formuladas por 

Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Miguel Reale e Robert Alexy. 

Em seguida, será dado enfoque ao tratamento dispensado pela doutrina à norma 

jurídica, ao ilícito e à sanção, mas sob o aspecto tributário, assim como será trazido a lume o 

debate doutrinário acerca do caráter obrigacional da relação jurídica tributária. 

                                                         
1
 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. 
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Com o fito de discutir os parâmetros norteadores das sanções administrativo-

tributárias, para que seja afastada a adoção de medidas extremas, descabidas e excessivas, 

precipuamente no tocante ao quantum e à extensão da punição, a seção 3 será destinada à 

análise da função dos princípios constitucionais e dos postulados da proporcionalidade, da 

proibição de excesso e da razoabilidade, como limitadores às sanções administrativo-

tributárias. 

Por fim, a seção 4 tratará das principais espécies de sanções administrativo-

tributárias e, para tanto, se debruçará no estudo tanto das sanções de caráter pecuniário, 

quanto das sanções de caráter não pecuniário, assim como abordará as denominadas sanções 

políticas, demonstrando, ademais, o posicionamento atual da jurisprudência quanto ao tema.  

Feitas as considerações supra, pode-se afirmar que o presente trabalho se enquadra 

na linha de pesquisa “O Poder Econômico e seus Limites Jurídicos", posto que a incerteza 

quanto aos limites norteadores à imputação de sanções administrativo-tributárias, assim como 

os excessos cometidos nessa matéria, inegavelmente, acarretam efeitos deletérios aos custos 

da atividade empresarial, além de acarretarem uma sensação de insegurança jurídica, 

impactando negativamente a atividade econômica. 

Ora, não se pode negar os efeitos que o poder sancionador tem ocasionado, mediante 

a imputação de sanções desmesuradas e excessivas, não apenas sob o prisma individual, isto 

é, considerando-se apenas o contribuinte propriamente dito, mas também sob o prisma 

socioeconômico, na medida em que indigitados excessos acabam por se refletir nos custos da 

atividade econômica, na geração de empregos, influindo, em última análise, no chamado 

“Custo Brasil”. 

No mais, o presente estudo se justifica, quer sob o aspecto jurídico, quer sob o 

aspecto social.  

Sob o aspecto jurídico, no caso brasileiro, infelizmente, as sanções administrativo-

tributárias se caracterizam por uma normatização que impõe punições desmesuradas e 

exageradas. Nessa situação, é que assumem relevância os princípios constitucionais e os 

postulados da proporcionalidade, da proibição de excesso e da razoabilidade, tudo com vistas 

a repudiar a imputação de sanções excessivas e desmedidas. 

O presente trabalho também socialmente se justifica na medida em que a adoção de 

sanções exageradas pode implicar em efeitos nefastos sobre o contribuinte, ainda mais se 

consideradas as pessoas jurídicas, pois os ônus excessivos e desmesurados implicam em 

custos que podem levar inexoravelmente à redução de investimentos, quando não 

inviabilizam o próprio negócio. Obviamente que, nesse aspecto, repita-se, não se trata de 
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defender a sonegação fiscal, que deve ser punida e repudiada com todo o rigor, mas de se 

estabelecer um critério lídimo e justo, que puna adequadamente o contribuinte inadimplente e 

que, ao mesmo tempo, ressarça adequadamente o Estado, afastando-se o risco de 

estrangulamento da própria atividade econômica. 

 Para a elaboração do trabalho será adotado o método dedutivo, pois a partir das 

formulações teóricas gerais acerca da sanção e de sua funcionalidade, proceder-se-á à análise 

e à formulação de solução para o caso concreto.    

 Para tal finalidade, a pesquisa será desenvolvida mediante pesquisa bibliográfica, 

com consulta a doutrina nacional e estrangeira, livros, periódicos, artigos científicos e 

trabalhos acadêmicos, da área jurídica, além de pesquisa documental, mediante recurso à 

legislação e à jurisprudência.  
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1 NORMA JURÍDICA, ILÍCITO E SANÇÃO: UM CONTRAPONTO PRELIMINAR 

 

Antes que se adentre ao estudo das condições, das premissas, das hipóteses e dos 

efeitos decorrentes da imputação das sanções administrativo-tributárias, há que se dedicar 

parte do trabalho ao estudo da norma jurídica, dos ilícitos e das sanções, segundo o tratamento 

conferido pela doutrina, tanto alienígena quanto nacional. 

Genericamente, pode-se dizer que o direito tem por escopo ordenar a vida em 

sociedade, estabelecendo direitos e deveres que, quando descumpridos, implicam na prática 

de uma ilicitude que, por sua vez, ensejará a aplicação de uma penalidade. 

Tal assertiva demonstra a relevância em se trazer ao presente estudo as diversas 

abordagens construídas pela doutrina quanto à norma jurídica, passando pelos elementos de 

coação e coerção, bem como as ilicitudes e as sanções daí decorrentes.  

Várias são as denominações atribuídas às correntes jusfilosóficas que abordam o 

temário, sendo as mais relevantes o jusnaturalismo, o positivismo jurídico e o pós-

positivismo, também denominado de neoconstitucionalismo. 

Outra corrente jusfilosófica, que costuma ser citada, é a do realismo ou pragmatismo 

jurídico que, ao adotar uma visão sociológica, defende que o direito válido é o direito 

efetivamente observado e aplicado pela sociedade, tanto sob o aspecto psicológico, isto é, a 

convicção de sua obrigatoriedade pelos sujeitos, quanto no tocante à sua aplicação pelos 

tribunais. Aliás, afastando-se do jusnaturalismo e do juspositivismo, indigitada corrente 

atribui notável importância à atividade judicial na definição das normas jurídicas, com 

atribuição de profunda discricionariedade aos juízes que, ademais, contariam com liberdade 

na tarefa de interpretar os textos legais e normativos, pois estariam adstritos a limitações 

apenas de cunho social e não jurídico.
2
 

De qualquer forma, o presente trabalho não abordará os autores ou nuances 

existentes na corrente supracitada, preferindo, assim, cingir-se ao embate existente entre a 

prevalência do direito e da moral, a ordenar o convívio social. 

Nessa senda, enquanto os jusnaturalistas defendem a prevalência da moral sobre o 

direito, ao argumento de que o direito natural faz parte da essência humana, para a corrente 

positivista, a construção normativa prescinde das leis naturais e da moral, afastando-se de 

eventual conteúdo axiológico quanto ao que é certo ou errado, justo ou injusto.  

Importante que se diga que o jusnaturalismo foi praticamente suplantado pelas 

teorias juspositivistas a partir do século XIX, mas foi reavivado, ainda que com nuances, na 

                                                         
2
 FONTES, Paulo Gustavo Guedes. Filosofia do direito. São Paulo: Método, 2014. p. 81-82.   
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segunda metade do século XX, mais precisamente a partir do final da Segunda Guerra 

Mundial. Nesse período, tem surgimento a corrente pós-positivista, também denominada de 

neoconstitucionalista.  

Nesse contexto, apesar de sorverem conteúdo positivista, os pós-positivistas 

entendem haver conexão entre o direito e a moral. Assim, não tratou essa corrente de defender 

a prevalência da moral sobre o direito, tal como postulado pelos jusnaturalistas, mas de militar 

pela existência de uma conexão ou complementariedade entre tais conceitos.   

Em que pesem as diversas correntes jusfilosóficas existentes, bem como as 

construções teóricas propostas por diversos autores, para a finalidade a qual se presta o 

presente trabalho, será dado enfoque apenas às correntes do positivismo, com menção às 

teorias formuladas por Hans Kelsen, Norberto Bobbio e Miguel Reale, e do pós-positivismo, 

com citação aos estudos de Robert Alexy. 

 

1.1 HANS KELSEN E A DICOTOMIA ENTRE O SER E DO DEVER SER 

 

Coube ao jurista e filósofo Hans Kelsen, através da formulação da sua Teoria Pura do 

Direito, a separação entre o direito e a ciência do direito, partindo-se do direito como 

fenômeno social e manifestação bruta do direito, cuja ocorrência se dá no mundo dos fatos, o 

que o difere da ciência do direito que, a seu turno, reside em outro patamar, qual seja, o das 

normas estatais
3
.   

Da distinção entre direito e ciência do direito, decorre a dicotomia entre o ser e o 

dever ser, posto que, enquanto o ser decorre de um ato de vontade do ser humano, residindo, 

portanto, na concretude, no mundo dos fatos, o dever ser se manifesta no campo normativo. 

O dever ser, por assim dizer, se manifesta através da norma, que traz em seu bojo 

uma prescrição, um mandamento, uma conduta a ser desempenhada pelo ser humano, 

distanciando-se, assim, do ser, que reside nos atos efetivamente praticados no mundo dos 

fatos. 

 

O dever-ser – a norma – é o sentido de um querer, de um ato de vontade, e – 

se a norma constitui uma prescrição, um mandamento – é o sentido de um 

ato dirigido à conduta de outrem, de um ato, cujo sentido é que um outro (ou 

outros) deve (ou devem) conduzir-se de determinado modo.
4
 

 

                                                         
3
 MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do direito. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 340-341.   

4
 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Tradução José Florentino Duarte. Porto Alegre: Fabris, 

1986. p. 3.  
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É de se ressaltar que, na construção de seu arcabouço teórico, Kelsen situa a norma 

jurídica como base do Direito, preocupando-se muito mais com o que o Direito deve ser do 

que construir o Direito ideal, afastando-se, por assim dizer, dos valores do fenômeno jurídico, 

por entender que tal matéria estaria adstrita à Axiologia Jurídica e não ao Direito.  

De igual forma, distanciou-se Kelsen dos fenômenos sociais, por entender que estes 

estariam no mundo dos fatos, da concretude e, portanto, do ser. Sobre essa questão, Alysson 

Mascaro pontua que  

 

as palavras de Kelsen sobre a pureza do direito remetem, necessariamente, a 

um método de trabalho analítico quanto à ciência do direito. Tal postura 

analítica implica uma espécie de encerramento parcial dos fenômenos 

sociais. Na realidade, enquanto social, o direito é misturado com a totalidade 

dos demais fenômenos. Ocorre, no entanto, que o seu entendimento 

enquanto ciência pretende-se objetivo, cerrado, isolado a partir de algumas 

premissas.
5
 

 

 

É dizer, na medida em que expressa “[...] um dever ser, a norma traduz a conduta que 

um indivíduo deve assumir em determinadas circunstâncias”
6
, pois, nas palavras de Kelsen  

 

 

o Direito [...] é uma ordem normativa da conduta humana, ou seja, um 

sistema de normas que regulam o comportamento humano. Com o termo 

‘norma’ se quer significar que algo deve ser ou acontecer, especialmente que 

um homem se deve conduzir de determinada maneira
7
. 

 

 

Isso não quer dizer, porém, que a norma esteja desvinculada dos atos de vontade, 

pois a norma, que se revela como um comando, um mandamento, tem sua origem em um ato 

de vontade humana, quer decorra de um ato formal de fixação, quer decorra de costumes
8
. 

Decerto, outro aspecto fundamental da teoria kelseniana diz respeito aos conceitos de 

eficácia e validade da norma jurídica. 

No primeiro caso, o nível de observância e de aplicação da norma jurídica 

demonstrará se a norma jurídica é ou não eficaz. Já no segundo caso, a obrigatoriedade da 

                                                         
5
 MASCARO, op. cit., p. 345. 

6
 NADER, Paulo. Filosofia do direito. 22. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 240.  

7
 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução João Baptista Machado. 5. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2015. p. 5.  
8
 KELSEN, 1986, p. 3. 
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norma no mundo jurídico é que revelará o alcance e a extensão dessa mesma norma, assim 

como seu respaldo frente a normas superiores, obedecendo-se a uma hierarquia. 

A validade da norma decorre de a mesma se coadunar e se adequar formal e 

materialmente ao ordenamento jurídico como um todo, tanto que, para verificar-se se uma 

norma é válida ou não, há que se atentar para as normas hierarquicamente superiores, tais 

como as normas constitucionais, tidas como normas fundamentais.    

O Direito, assim, consubstancia-se em normas jurídicas obrigatórias, que balizam o 

comportamento humano, sendo certo que o indivíduo, ao se desviar da juridicidade, incorre 

em ilicitude, em infração.  

Sob essa perspectiva,  

 

[...] para Kelsen o ser e o dever ser constituem duas categorias 

independentes e irredutíveis. Do ser não se poderia derivar o dever ser 

conforme pretensão do jusnaturalismo, com base no conceito de natureza 

humana. Diferentemente das leis naturais, regidas pela causalidade, a relação 

existente entre causa e consequência na estrutura da norma jurídica seria de 

imputação, ou seja, de coação estatal. A norma jurídica seria a expressão de 

um mandamento ou imperativo. A conexão entre o ilícito e a sanção não é de 

ordem causal. O ilícito não é a causa da sanção, nem esta é a consequência 

do ilícito. Aplica-se a sanção pela prática do ilícito em razão de prescrição 

normativa. [...].
9
 

 

 

Kelsen defende que não é qualquer ação ou omissão que representará um ilícito, pois, 

a seu ver, faz-se imprescindível que a ação ou omissão esteja representada por um liame entre 

o ato ilícito e um ato de coação. Somente se materializará o ato ilícito se a ação ou omissão 

praticada pelo sujeito for passível de sanção ou punição pelo ordenamento jurídico
10

. 

Evitando a atribuição de eventual conteúdo axiológico, e até mesmo sociológico, à 

norma jurídica, esse mesmo filósofo e jurista veementemente rechaça as tentativas de imbuir 

valores morais aos atos ilícitos, apesar de não negar que há atos ilícitos que trazem consigo 

carga de imoralidade, com a ressalva de que o valor moral é específico e varia de sociedade a 

sociedade. Por isso, dentro de uma visão positivista, um fato que não tenha consequência 

prevista na ordem jurídica não pode ser tido por ilícito ou delito, o que permite a transposição 

do brocardo nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege do Direito Penal para outras áreas 

do direito
11

.  

                                                         
9
 NADER, op. cit., p. 239-240. 

10
 KELSEN, 2015, p. 124. 

11
 KELSEN, 2015, p. 125. 
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Nessa linha, partindo-se da premissa de que a norma válida encerra em si uma 

conduta que deve ser observada e cumprida, o descumprimento de tal comando implica em 

ilícito, que ensejará a aplicação de uma sanção, tudo com vistas a garantir a eficácia da norma. 

Por isso, Kelsen leciona que as sanções 

 

[...] são estatuídas por uma ordem normativa para garantir a eficácia dessa 

ordem. A eficácia de uma ordem normativa – segundo opinião usual – 

consiste em que suas normas impõem uma conduta determinada, e 

efetivamente são observadas, e quando não cumpridas são aplicadas.
12

  

 

E complementa, afirmando que 

 

quando uma ordem normativa estatui sanções, pressupõe-se que o desejo de 

evitar o mal estatuído para o caso de violação da norma, de obter o bem 

estatuído para o caso do cumprimento da norma, é um motivo da conduta 

adequada à norma.
13

 

 

 

Nesse sentido, ainda que a moral, imbuída de preceitos religiosos e sociais, possa 

atuar como elemento que leve o individuo a agir em conformidade com uma determinada 

conduta prescrita pela ordem jurídica, a sanção se reveste de um caráter, além de motivador, 

efetivamente condutor do comportamento humano, na medida em que o agir humano, em 

dissonância com a norma posta pelo Direito, implicará em sanção.   

Ainda, como supedâneo à aplicação da norma jurídica, não se pode olvidar da 

relevância atribuída à atividade hermenêutica, dentro do conjunto teórico kelseniano. Posta a 

norma jurídica, ao se deparar com uma variada gama de sentidos, compete ao julgador, ao 

exercer a função exegética, buscar o melhor sentido da norma jurídica. Em outras palavras, a 

norma traz em seu bojo indubitável carga de indeterminação, por não conter um único sentido 

ou uma só possibilidade de aplicação, deparando-se, assim, o intérprete com uma miríade de 

opções, o que revela o trabalho criativo do julgador na formação do Direito. 

Nessa linha, pontua Kelsen que 

 

a interpretação jurídico-científica tem de evitar, com o máximo cuidado, a 

ficção de que uma norma jurídica apenas permite, sempre e em todos os 

casos, uma só interpretação: a interpretação “correta”. Isto é uma ficção de 

que se serve a jurisprudência tradicional para consolidar o ideal da segurança 
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 KELSEN, 1986, p. 176. 
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 KELSEN, 1986, p. 176. 
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jurídica. Em vista da plurissignificação da maioria das normas jurídica, este 

ideal somente é realizável aproximativamente.
14

  

 

 

Por isso, Kelsen adverte que a atividade interpretativa científica se destina a 

demonstrar o quão longe está o legislador de alcançar a elaboração de normas inequívocas ou, 

quando menos, de normas que tragam menor margem de significações, para que o sistema 

jurídico se aproxime, o máximo possível, da segurança jurídica
15

.  

Por derradeiro, cumpre registrar que, em razão de seu distanciamento de conteúdos 

axiológicos e sociológicos e do próprio direito natural, o que dá margem a que a norma se 

coloque acima do bem e do mal, do justo e do injusto, do liberal e do despótico, a Teoria Pura 

do Direito tem sido vinculada a regimes totalitários. A esse respeito, Paulo Nader entende 

que, quando de sua formulação pelo legislador, a lei absorve material político e até mesmo 

ideológico. Assim, promulgada a lei, corre-se o risco de o Direito servir de afirmação a teses 

ideológicas. A par de estabelecer um conteúdo científico ao Direito, Kelsen dispensou os 

aspectos valorativos e, ao dizer que o Direito é norma, acabou por diminuir a importância do 

Direito, que passou a ser mero chancelador de práticas e ideologias políticas
16

. 

 

1.2  NORBERTO BOBBIO: JUSTIÇA, VALIDADE E EFICÁCIA COMO CRITÉRIOS DE 

VALORAÇÃO DA NORMA JURÍDICA 

 

De início, pontua Norberto Bobbio que o direito se revela como um conjunto de 

normas. É dizer, a vida se desenrola em um mundo de normas e engana-se o indivíduo que 

acredita ser livre, posto que, em realidade, está envolto em regras de conduta que direcionam 

as suas ações, desde o seu nascimento até a sua morte
17

. 

Para Bobbio, há três critérios de valoração da norma jurídica, calcados em três 

problemas distintos: justiça, validade e eficácia. Assim, como primeiro critério, avalia-se se a 

norma é justa ou injusta, isto é, se ela efetivamente realiza os valores supremos, sendo que a 

questão de avaliar-se se uma norma é ou não justa insere-se em um campo valorativo, 

exprimindo a visão deontológica do direito. O segundo critério, por sua vez, diz quanto à 

validade ou invalidade da norma, para o que se aplica o juízo de fato, partindo-se da 
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 KELSEN, 2015, p. 396. 
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 KELSEN, 2015, p. 396. 
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 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Tradução Fernando Pavan Baptista et al. 5.ed. rev. 
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verificação da norma, a fim de apurar se a mesma preenche todos os requisitos para ser tida 

como efetivamente jurídica. Para tal intento, observa-se se a norma emanou de um poder 

legítimo, se não foi ab-rogada por outra norma e, por fim, se é compatível com outras normas 

do ordenamento jurídico. Quanto à eficácia da norma, tida como terceiro critério de 

valoração, há que se indagar se a norma é ou não seguida pelas pessoas a quem se destina, 

assim como a existência de métodos coercitivos em caso de ser violada
18

. 

Dentre os inúmeros critérios desenvolvidos, visando a esclarecer a essência da norma 

jurídica e de sua funcionabilidade no direito, convém mencionar três importantes teorias que 

cercam a norma jurídica, quais sejam, a teoria estatualista, a teoria coacionista e a teoria da 

imperatividade. Para a teoria estatutalista, só são normas jurídicas aquelas cuja origem seja 

estatal, ao passo que para a teoria coativista, a coação ou coatividade se constitui em elemento 

primordial e necessário a caracterizar a norma jurídica. Já a teoria da imperatividade informa 

que as normas jurídicas se constituem em comandos ou imperativos
19

. 

Entrementes, Bobbio entende que, até o momento, as teorias propostas não lograram 

êxito em traçar os signos distintivos da norma jurídica. Por conseguinte, na busca de uma 

resposta satisfatória a tal incerteza, esse autor elenca e discorre sobre alguns possíveis 

critérios
20

.  

Como primeiro critério, busca-se avaliar a norma jurídica segundo o seu conteúdo e, 

para tal desiderato, adota-se o aspecto da bilateralidade, esta materializada pelas relações 

intersubjetivas existentes entre um sujeito detentor de um dever e um sujeito detentor de um 

direito.
21

 

O segundo critério decorre da insuficiência do critério baseado exclusivamente no 

conteúdo, para considerar-se a finalidade, isto é, o fim da norma jurídica. Assim, não basta 

que haja a relação intersubjetiva entre um sujeito e outro, permeada de direitos e deveres, 

devendo-se distinguir as ações tidas como essenciais à preservação da sociedade doutras 

ações prescindíveis à manutenção social.
22

  

Não sendo os critérios do conteúdo e do fim suficientes a caracterizar a norma 

jurídica, passa-se ao critério de verificação do sujeito a partir do qual emana a norma jurídica 
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 BOBBIO, op. cit., p. 47-50.   
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 BOBBIO, op. cit., p. 107-110. 
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 BOBBIO, op. cit., p. 145.   
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 BOBBIO, op. cit., p. 147. 
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e, nesse aspecto, o poder do qual emana a norma jurídica é considerado elemento principal, na 

medida em que a norma jurídica há que ser oriunda de um poder soberano.
23

  

Em contraponto aos critérios citados nos parágrafos precedentes, tidos por 

exclusivamente positivistas, o critério jusnaturalista busca a essência da norma jurídica nos 

valores que aspiram ao bem supremo maior, o qual se traduz na realização da justiça. É dizer, 

a norma jurídica há que ser justa, realizando valores supremos.
24

 

Porém, não há como se negar a dificuldade de se delimitar o conteúdo e a extensão, 

bem como o exato sentido do termo justiça. Daí partir-se para o quinto critério, este 

informado pela natureza da obrigação, segundo duas possíveis soluções, sendo a primeira 

kantiana, segundo a qual a norma jurídica é obedecida pelo sujeito tendo em vistas vantagens 

que possam por si ser auferidas, e a segunda proveniente da teoria esposada por Haesaert, 

segundo a qual a norma jurídica é aquela norma que o sujeito se sente obrigado a cumprir.
25

 

Bobbio adota o posicionamento de que os cinco critérios supra elencados não podem 

ser tidos de forma individualizada e sequer como falsos ou verdadeiros. Em sua essência, os 

critérios devem ser tidos de forma integrativa e utilizados segundo a oportunidade, haja vista 

que momentos há em que dado critério será mais útil à solução de um determinado 

problema.
26

  

Outro critério mencionado por Bobbio diz respeito à violação da norma jurídica que 

enceta a ocorrência de uma sanção, pois 

 

 

uma norma prescreve o que deve ser. Mas aquilo que deve ser não 

corresponde sempre ao que é. Se a ação real não corresponde à ação 

prescrita, afirma-se que a norma foi violada. É da natureza de toda 

prescrição ser violada enquanto exprime não o que é, mas o que deve ser. À 

violação, dá-se o nome de ilícito. O ilícito consiste em uma ação quando a 

norma é imperativo negativo e em uma omissão quando a norma é um 

imperativo positivo. No primeiro caso, afirma-se que a norma não foi 

observada, no segundo, que não foi executada. Porquanto os termos 

“observação” e “execução” de uma norma sejam usados 

indiscriminadamente para indicar o comportamento conforme a norma, o 

que se observa é uma proibição, o que se executa é um comando, daí dois 

modos diversos de violação, a inobservância em relação a um imperativo 

negativo, a inexecução em relação a um imperativo positivo
27

. 
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Destarte, Bobbio vê a sanção como uma resposta à violação da norma jurídica, com o 

fito de salvaguardar a lei de ser erodida por ações que lhe sejam contrárias. Daí decorre a 

estreita correlação entre norma e sanção dentro do sistema normativo, com a ressalva de que a 

sanção jurídica não se confunde com as sanções moral e social.
28

 

Toda sanção se externaliza mediante a violação de uma norma, mas não é toda norma 

que violada ensejará uma sanção jurídica.  

É de se notar que, a sanção moral é puramente interior, pois se exprime através do 

sentimento de culpa, incômodo, perturbação, remorso ou arrependimento experimentado pelo 

indivíduo. De outra monta, na sanção social, a reprovação do indivíduo é externa, pois advém 

do grupo social, quando da inobservância ou descumprimento de normas de costume, de 

educação, de vida em sociedade, ou seja, normas que tornam mais fácil a convivência social. 

Por fim, a sanção jurídica, além de ser externa, como reação do grupo social, é também 

institucionalizada mediante a existência de normas que regulam tanto o comportamento dos 

cidadãos quanto as condutas contrárias
29

.  

Ao se considerar a sanção como um dos elementos primordiais e constitutivos do 

ordenamento jurídico, não se pode deixar de mencionar a existência de normas que não 

abrigam qualquer sanção em caso de violação. Nesses casos, adverte Bobbio que, apesar das 

singularidades que permeiam as normas desprovidas de sanção, há que se considerar o 

ordenamento jurídico como um todo e não apenas situações particulares
30

.  

 

1.3 MIGUEL REALE: FATO, VALOR E NORMA 

 

Qualquer abordagem da norma jurídica, sob a ótica de Miguel Reale, quedaria 

incompleta sem uma sucinta exposição sobre a Teoria Tridimensional do Direito, fulcrada em 

três pilares: fato, valor e norma.  

Com efeito, aludida teoria se funda na constatação de que: 

 

a) onde quer que haja um fenômeno jurídico, há, sempre e necessariamente, 

um fato subjacente (fato econômico, geográfico, demográfico, de ordem 

técnica etc.); um valor, que confere determinada significação a esse fato, 

inclinando ou determinando a ação dos homens no sentido de atingir ou 

preservar certa finalidade ou objetivo; e, finalmente, uma regra ou norma, 

que representa a relação ou medida que integra um daqueles elementos ao 

outro, o fato ao valor; 
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b) tais elementos ou fatores (fato, valor e norma) não existem separados um 

dos outros, mas coexistem numa unidade concreta; 

c) mais ainda, esses elementos ou fatores não só se exigem reciprocamente, 

mas atuam como elos de um processo [...] de tal modo que a vida do Direito 

resulta da interação dinâmica e dialética dos três elementos que a integram.
31

 

 

 

Nesse sentido, tem-se que fato, valor e norma são elementos cuja integração 

promove a ordenação das relações intersubjetivas, com o desiderato de viabilizar a 

convivência social e de promover o bem comum. 

Portanto, o mundo jurídico é formado de contínuas ‘intenções de valor’, incidentes 

sobre uma ‘base de fato’, gerando várias proposições ou direções normativas, uma das quais 

acaba por se converter em ‘norma jurídica’ em razão da atuação do poder. Por isso, pode-se 

afirmar que a norma jurídica decorre de uma integração entre a realidade social e a estrutura 

regulativa obrigatória.
32

  

Sorvendo da linha teórica kelseniana, Miguel Reale afirma que a norma jurídica 

enuncia um dever ser, traduzindo-se como “[...] uma estrutura proposicional enunciativa de 

uma forma de organização ou de conduta, que deve ser seguida de maneira objetiva e 

obrigatória”
33

. 

Quanto à sua validade, a norma jurídica pode ser enfocada sob três dimensões: 

validade formal ou técnico-jurídica (vigência), validade social (eficácia ou efetividade) e 

validade ética (fundamento). Para ter vigência, a norma há que ter emanado de órgão legítimo 

e competente para a matéria e, ademais, mediante procedimento legítimo. Quanto à validade 

social, trata-se do reconhecimento da norma pela sociedade ou sua correspondência aos 

anseios coletivos. Por fim, o fundamento assume um caráter axiológico, pois se expressa pela 

finalidade da norma, que deve ser orientada para a realização de valores e fins que tenham 

como norte a realização da justiça
34

.  

Como há de se ver, a obrigatoriedade da norma jurídica assume relevância inconteste 

para a organização social, viabilizando a convivência entre os indivíduos. Assim, o 

ordenamento jurídico, como um conjunto de regras de observância obrigatória, requer dois 

outros atributos para sua efetividade: a coação e a sanção.  
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Aproximando-se da vertente teórica preconizada por Kelsen, Reale leciona que a 

coação é um importante ponto distintivo entre o Direito e a Moral. Para viabilizar a vida em 

sociedade e propiciar a convivência entre os indivíduos, o Direito requer o cumprimento 

obrigatório das normas, o que implica em uma organização de poder para que a norma seja de 

fato cumprida, não bastando, portanto, a adesão espontânea dos cidadãos
35

. 

Ademais, outro conceito de suma importância no contexto da normatividade jurídica 

é a sanção e, nessa seara, Reale pontua que todas as normas, sejam morais, jurídicas, 

religiosas ou de etiqueta, trazem em seu bojo a noção de sanção. Nas normas morais, por 

exemplo, a adesão é espontânea e não obrigatória, sendo certo que o descumprimento de uma 

norma dessa espécie acarreta uma sanção na forma de arrependimento ou, em última análise, 

uma sanção de foro íntimo. A sanção social, a seu turno, tem força superior à sanção moral, 

pois advém do grupo social, que reage diante de um comportamento individual dissonante dos 

valores defendidos. Trata-se da reprovação social ou da opinião pública diante de um 

determinado comportamento que esteja em desacordo ao quanto propalado pela sociedade
36

.  

Nessa linha, esclarece Reale que o ato de matar alguém, por exemplo, fere tanto um 

mandamento de dimensão ético-religiosa, quanto um mandamento legal, mas o que diferencia 

o plano jurídico do plano moral e ético é que, na esfera jurídica, há a atuação de órgãos postos 

e organizados pela sociedade, tais como o aparelhamento policial e o Poder Judiciário. É 

dizer, aplica-se a sanção na forma organizada e predeterminada pela sociedade, de tal sorte 

que incumbe ao Estado, na qualidade de detentor do monopólio da coação, sob uma prisma 

objetivo e transpessoal, aplicar a sanção, mediante o estabelecimento de formas e processos 

de execução do Direito.
37

  

 

1.4  ROBERT ALEXY: AS DIMENSÕES DA NATUREZA DO DIREITO E AS NORMAS 

DE DIREITO FUNDAMENTAL 

 

De início, convém destacar que a construção teórica proposta por Alexy sofreu 

expressiva influência dos postulados e ideias defendidos por Hans Kelsen, inclusive no 

tocante ao conceito de norma. 

  Embora se empenhe por demonstrar certa diferenciação em relação ao arcabouço 

teórico kelseniano, nota-se que Alexy acaba por concordar com a premissa de que a norma 
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encerra em seu conteúdo o dever ser, para demonstrar o comportamento que se espera do 

destinatário da norma.  

Ao tratar da natureza do direito, porém, Alexy se preocupa em solucionar três 

problemas.  

O primeiro problema diz respeito aos tipos de entidade que o direito representa e 

como tais entidades estão conectadas entre si. Para solucionar esse problema, Alexy se 

socorre nas respostas clássicas formuladas por Kelsen, ao afirmar o direito como norma 

carregada de significado na direção do um dever ser, acrescentando, ainda, que as normas e, 

portanto, o direito, não podem ser reduzidos a eventos físicos ou psíquicos, pois que 

pertencem à realidade ideal, em contraposição à realidade natural.
38

 

O segundo problema levantado se refere à realidade social do direito, em sua 

dimensão real e fática, notadamente quanto à relação entre direito e força ou coerção e, nesse 

aspecto, ao defender que a estrutura do direito inclui o conceito de coerção, dispõe que 

 

a coerção será necessária enquanto o direito for uma prática social que 

cumpre suas funções formais básicas definidas pelos valores da segurança 

jurídica e da eficiência. Compreender uma prática social pressupõe 

compreender os seus valores subjacentes e concebê-la como uma tentativa 

de fazer o melhor desses valores em vista dos obstáculos e valores colidentes 

que lhe são exteriores. Esse princípio hermenêutico explica porque o 

presente significado da expressão direito inclui o conceito de coerção. A 

prática social a que nos referimos quando empregamos o conceito de direito 

deve ter o uso da coerção à sua disposição para ser tão boa quanto ela pode 

ser. Enquanto o mundo e os seus habitantes humanos sejam como eles são, a 

necessidade prática de normas asseguradas por meio de ameaças de coerção 

existirá. Essa necessidade prática é refletida na necessidade conceitual da 

presente estrutura do conceito de direito.
39

 

 

 

O terceiro problema, sobre o qual se debruça Alexy, diz respeito à relação entre o 

direito e a moral e, nessa linha, discorre sobre a tese da separabilidade, propugnada pelos 

positivistas, e a tese da conexão, defendida pelos jusnaturalistas ou não positivistas, com 

supedâneos nos argumentos da correção e da injustiça extrema. 

O argumento da correção se propõe a demonstrar que o direito carrega em seu âmago 

uma pretensão de correção. Em linha com esse raciocínio, pode-se, inclusive, afirmar que o 

dever ser, tal como preconizado por Kelsen, implica na obrigação de o destinatário da norma 

agir de acordo com o mandamento aí insculpido. É dizer, o que se espera é que o destinatário 
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da norma faça aquilo que é tido por correto, pois o dever ser é mais do que mera expressão de 

vontade, por carregar um conceito de correção.
40

 

Ao abordar o argumento da injustiça extrema, Alexy propõe uma reflexão sobre a 

fórmula de Radbruch, para quem ‘a extrema injustiça não é direito’ e demonstra que, apesar 

de o argumento da correção rechaçar a extrema injustiça como direito, não resta afastada a 

dificuldade de lidar com a retroatividade nas hipóteses de rompimento do sistema dito 

injusto.
41

 

 A seu ver, esse é um problema prático que envolve a ponderação do princípio da 

nulla poena sine lege com o princípio da justiça material, pois 

 

a confiança na imunidade jurídica contra a ação penal por parte dos que 

desempenharam ou irão desempenhar um papel ativo em um Estado injusto 

está protegida pelo princípio da nulla poena sine lege, ao passo que os 

direitos das vítimas passadas e futuras de atos de extrema injustiça impostos 

pelo direito está protegida pelo princípio da justiça material.
42

   

 

 

Diante do quanto supra abordado, a despeito de respaldar o seu cabedal teórico na 

fórmula kelseniana do ser e do dever ser, de caráter marcadamente positivista, Alexy 

vislumbra certa conexão entre o direito e a moral, mormente diante da constatação de que há 

valores axiológicos que devem estar embutidos no dever ser, com fulcro na postulada tese da 

correção. 

Com esteio nos argumentos acima expendidos, pode-se afirmar que Alexy entende 

haver complementariedade entre o direito e a moral, na medida em que  

 

a moral serviria, nesse caso, como um parâmetro de correção do direito. Este 

preservaria uma ‘autonomia relativa’, na medida em que os padrões de 

legalidade, conformidade com o ordenamento e eficácia social, estariam 

mantidos, porém, na existência de algum tipo de lacuna ou até mesmo em 

casos de evidente injustiça, o discurso moral poderia corrigir o discurso 

jurídico.
43

 

 

 

Outro aspecto levantado por Alexy se refere ao conceito de norma fundamental. Para 

esse jurista e filósofo, as normas fundamentais são expressas por disposições de direitos 
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fundamentais que, por sua vez, se consubstanciam nos enunciados presentes no texto 

constitucional.
44

 

Tomando por base a Teoria dos Direitos Fundamentais, uma vez delineado o 

conceito de norma fundamental, esse jurista demonstra a existência de duas modalidades de 

norma: a norma deôntica, que comporta as regras e os princípios, e a norma axiológica, que 

encerra as regras de valoração e os critérios de valoração. 

Como sumarizam Abboud, Carnio e Oliveira, “Alexy restringe o âmbito em que os 

valores podem influir na argumentação jurídica, mas reconhece a influência que eles exercem 

por meio dos princípios”
45

. Assim sendo, “os princípios são normas deônticas que são 

aplicados a partir do procedimento da ponderação, através de um juízo valorativo que será o 

locus por onde o discurso prático ingressará no discurso jurídico"
46

.  

Ademais, convém registrar que a diferenciação entre regras e princípios, o 

mecanismo de solução de conflitos entre princípios e a aplicação do postulado da 

proporcionalidade assumem posição de destaque, constituindo-se em alicerce da Teoria dos 

Direitos Fundamentais, na formulação proposta por Robert Alexy.  

Outrossim, considerando que o presente trabalho se debruçará sobre importantes 

princípios constitucionais de índole tributária, assim como abordará o postulado da 

proporcionalidade, atualmente bastante empregado em decisões judiciais, inclusive no que 

pertine às sanções administrativo-tributárias, a teorização mencionada no parágrafo anterior 

será tratada em tópico específico.  

  

1.5 SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

Ao ensejo da conclusão da seção 1 deste trabalho, é possível concluir que, em linhas 

gerais, a norma jurídica é essencial e imprescindível à organização da sociedade.  

Contudo, para ser efetiva e eficaz, a norma deve trazer em seu bojo a coação como 

elemento a promover o cumprimento da norma pelo seu destinatário.  

Além disso, de nada adiantariam a norma e a coação, se o elemento sanção também 

não estivesse inserido no contexto normativo.  

Nesse lanço, tenha-se presente que, enquanto para os positivistas (Hans Kelsen, 

Norberto Bobbio e Miguel Reale), o Direito se sobrepõe à Moral, os pós-positivistas, a 
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exemplo de Robert Alexy, vislumbram a complementariedade entre o Direito e a Moral. 

 Como visto, Hans Kelsen, com a Teoria Pura do Direito, embasa seu arcabouço 

teórico na diferenciação entre o ser e o dever ser, demonstrando que enquanto o ser decorre 

de atos volitivos do ser humano, enquadrando-se no mundo da concretude, o dever ser se situa 

no campo normativo, se constituindo, assim, na base do Direito.  

Para esse jurista e filósofo, a norma, assim, situando-se no campo do dever ser e 

carregando carga de eficácia e validade, se descumprida, ocasiona um ilícito que, por sua vez, 

ensejará a aplicação de uma sanção, cuja finalidade é justamente propiciar que a norma 

jurídica seja observada e garantir a efetividade do ordenamento jurídico,  

Norberto Bobbio, a seu turno, postula que a norma jurídica, cujos critérios de 

valoração residem na realização da justiça, na validade e na eficácia, contem imperativos 

negativos e imperativos positivos. Em havendo a inobservância de imperativos negativos ou 

diante da inexecução de imperativos positivos, consuma-se um ilícito que enseja a aplicação 

de uma sanção. 

Finalizando a abordagem sob a ótica juspositivista, a Teoria Tridimensional do 

Direito, elaborada por Miguel Reale, demonstra a existência de uma interação dinâmica e 

dialética entre fato, valor e norma, sendo que é considerada válida a norma que preenche os 

requisitos formal (vigência), social (eficácia e efetividade) e ética (fundamento). Além disso, 

na caracterização da norma, os atributos da coação e da sanção assumem inafastável 

relevância.  

Sob o enfoque pós-positivista, optou-se pela abordagem dos estudos empreendidos 

por Robert Alexy, face à aderência dos conceitos e critérios propostos, por esse autor, aos fins 

colimados pelo presente trabalho, com destaque a sua Teoria dos Direitos Fundamentais e à 

aplicação do postulado da proporcionalidade. 

Ao demonstrar que o direito carrega uma pretensão de correção e considerando a 

fórmula de Radbruch de que ‘a extrema injustiça não é direito’, Alexy, diferentemente dos 

juspositivistas, vislumbra certa complementariedade entre o direito e a moral.  

Dessa forma, Alexy atribui carga axiológica ao dever ser, com preponderante ênfase 

na aplicação dos princípios constitucionais, os quais, por sua vez, encerram indubitável 

conteúdo valorativo. 

Ademais, a sua Teoria dos Direitos Fundamentais contribuiu para demonstrar que, 

sob o aspecto deôntico, as normas se classificam em regras e princípios, estes últimos 

impregnados de carga valorativa, prestando-se o postulado da proporcionalidade, a seu turno, 
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ao desiderato de orientar a aplicação dos princípios, mediante a adoção das máximas da 

adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito (sopesamento).  

A importância da formulação pós-positivista, notadamente aquela proposta por 

Alexy, é inegável para os objetivos do presente trabalho, posto que, como há de se ver mais 

adiante, boa parte das decisões judiciais, referentes às sanções administrativo-tributárias, 

abordam os princípios constitucionais tributários e aplicam para o seu deslinde o postulado da 

proporcionalidade, incluindo-se, nesse escopo, a realização do sopesamento para a solução de 

colisão entre princípios. 
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2 A NORMA JURÍDICA, O ILÍCITO E A SANÇÃO SOB ENFOQUE TRIBUTÁRIO 

 

Tendo por base os conceitos gerais sobre norma jurídica, ilícito e sanção, partir-se-á 

para a abordagem de tais conceitos sob o enfoque tributário. 

Diante das várias classificações encontradas na doutrina nacional quanto à essência 

da norma jurídica tributária, esta seção, primeiramente, se debruçará sobre a estrutura da 

norma jurídica tributária para, em seguida, analisar a questão atinente à incidência e os 

caracteres que cercam o caráter sancionatório.  

Além disso, considerando que a aplicação das sanções administrativo-tributárias 

decorre do inadimplemento obrigações tributárias principais e/ou acessórias, torna-se 

necessário trazer a lume a discussão doutrinária quanto à necessidade ou não de as obrigações 

conterem conteúdo econômico ou patrimonial.  

 

2.1 ESTRUTURA DA NORMA JURÍDICA TRIBUTÁRIA 

 

Leciona Geraldo Ataliba que a ciência do direito corresponde ao conjunto ou acervo 

de princípios, técnicas, categorias e fórmulas que têm por finalidade permitir a compreensão e 

apreensão do direito positivo, sendo que este, a seu turno, consiste em um sistema de normas 

jurídicas que disciplinam o comportamento humano. E, assim, o direito brasileiro, como um 

sistema de normas, é instrumento para que o Estado possa cumprir com o seu desiderato de 

promover o bem comum, a ordem social e o interesse público.
47

  

Dessa lição, se extrai que o direito positivo é marcadamente sistemático e unitário, 

posto que se traduz em um conjunto de normas que se relacionam entre si, de forma 

harmônica, não sendo possível, pela lógica que rege o sistema, por exemplo, que o 

cumprimento de uma norma jurídica leve ao descumprimento de outra norma jurídica.
48

  

Nessa linha de raciocínio, o sistema jurídico é pleno e fechado, não apresentando 

lacunas, pois estas, quando existentes, são da norma e não do sistema. É dizer, o sistema 

jurídico congrega todos os comandos e preceitos, ainda que não estejam escritos ou expressos 

de forma explícita, cabendo ao intérprete buscar tais preceitos e significados e desvendar os 

comandos contidos no sistema, a fim de suprir eventual lacuna da norma.
49
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No pensar de Geraldo Ataliba, o direito possui também caráter abstrato, inclusive em 

matéria tributária, não se podendo dizer que a publicação de uma lei possa ser expressão de 

concretude. E a elucidar a abstração que reveste o direito, fornece o seguinte exemplo, no 

campo tributário. 

 

[...] precisando o Estado de dinheiro, por estarem os cofres públicos vazios e 

existindo o dinheiro, em concreto, nos bolsos das pessoas, produz uma lei de 

natureza abstrata, contemplando um fato ao qual ligará a criação de um 

tributo. Dirá a lei, por exemplo: quem tem dinheiro deve transferir uma 

parcela deste aos cofres públicos. A lei continua a pertencer ao mundo do 

abstrato e o fato da existência do dinheiro das pessoas continua pertencendo 

ao mundo concreto. Instituída, no entanto, a obrigação, através da lei, de um 

comportamento concreto de levar dinheiro aos cofres públicos, o direito, 

como instrumento abstrato, consegue sua finalidade, a concreta transferência 

do dinheiro aos cofres do Estado.
50

  

 

 

Por esse exemplo, tem-se que a lei, que reside na abstração, ocasiona um resultado 

concreto, concernente no comportamento do contribuinte em entregar dinheiro ao erário 

público.  

Ataliba, igualmente, confere um caráter atributivo ao direito, pois, em seu 

magistério, as normas, ademais de estabelecerem direitos e obrigações, orientando a conduta 

humana, também se destinam a atribuir qualificação às pessoas, às coisas e às situações, pois 

de nada adiantaria estabelecer, por exemplo, deveres e direitos ao industrial, se este não 

estivesse devidamente qualificado e caracterizado.
51

  

No que respeita, especificamente, à norma jurídica, Geraldo Ataliba manifesta o 

entendimento de que o seu conteúdo essencial é justamente o seu mandamento principal e, 

nessa linha, a norma jurídica tributária contém uma ordem ou comando para que o 

contribuinte entregue ao Estado uma determinada quantia em dinheiro. Daí afirmar-se que a 

norma, que se encontra no núcleo do direito tributário, é aquela cujo comando determina a 

entrega de numerário ao Estado, sendo que esse comando de entregar dinheiro aos cofres 

públicos é o que diferencia as normas jurídicas tributárias das demais.
52

 

Como propõe Ataliba, toda norma possui uma hipótese e um comando, sendo que 

este só é obrigatório quando associado à hipótese que, a seu turno, congrega dois aspectos, a 

saber: 
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[...] um subjetivo: determinação do titular do comportamento colhido pelo 

mandamento e outra (outras) pessoa que o pode exigir; e um objetivo: 

determinação das circunstâncias (de tempo, modo, lugar, qualidade e 

quantidade, etc.) em que o mandamento incide (incidir quer dizer: colher o 

comportamento, obrigar o comportamento).
53

 

 

 

Não se pode, porém, olvidar de outro atributo de extrema relevância para o Direito, 

qual seja, a coatividade que permeia as normas jurídicas, com atribuição ao Estado da 

possibilidade de utilização da força para que se obtenha um determinado comportamento 

previsto no ordenamento jurídico.
54

 

Desta feita, extrai-se que a sanção, como outro elemento de inconteste relevância na 

estrutura da norma jurídica tributária, se manifesta quando do descumprimento do comando 

contido na norma. 

Do acima exposto, na visão de Geraldo Ataliba, tem-se que a norma tributária 

comporta a seguinte configuração:  

 

Hipótese – ‘se acontecer o fato Y’. 

Mandamento – ‘pague X, em dinheiro, ao estado’ (ou pessoa designada pela 

lei). 

Sanção – ‘se não pagar, incidirão as seguintes normas...’ 

Posta a norma, se e quando acontecerem os fatos descritos, incide o 

mandamento.
55

 

 

 

A hipótese contida na norma corresponde ao que Ataliba denomina de hipótese de 

incidência, que corresponde à descrição legal de um fato, com conteúdo hipotético, prévio e 

genérico e, por isso mesmo, mero conceito abstrato; trata-se, em suma, da previsão legal, 

manifestação legislativa. 

Destarte, “a hipótese de incidência é a descrição hipotética e abstrata de um fato. É 

parte da norma tributária. É meio pelo qual o legislador institui um tributo. Está criado um 

tributo, desde que a lei descreve sua h.i., a ela associando o mandamento ‘pague’”
56

. 
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Importante destacar que, no direito tributário brasileiro, por disposição 

constitucional, a hipótese de incidência encerra um conceito determinado e fechado, do qual 

decorre a inafastável obrigatoriedade de atendimento ao princípio da legalidade estrita.
57

  

Dentro do arcabouço teórico proposto por Geraldo Ataliba, tem-se o fato imponível, 

que se constitui em fato concreto, no tempo e no espaço, com rigorosa e estrita 

correspondência à descrição prévia e hipotética contida na hipótese de incidência, dando 

ensejo à obrigação tributária.
58

 

Para Paulo de Barros Carvalho, a seu turno, a ordenação da vida social é objetivo 

primordial do direito, na medida em que lhe compete disciplinar o comportamento humano 

em suas relações de intersubjetividade. Assim, a relação jurídica assume indiscutível 

relevância, pois da mesma emergem direitos e deveres, tidos como condutas sobre as quais se 

opera a regulação
59

.  

Partindo da Teoria Geral do Direito, para esse mesmo autor, a relação jurídica é 

definida como 

 

o vínculo abstrato, segundo o qual, por força da imputação normativa, uma 

pessoa, chamada de sujeito ativo, tem o direito subjetivo de exigir de outra, 

denominada sujeito passivo, o cumprimento de certa prestação. Nela se há de 

notar a exclusão de qualquer referência a relações do contexto social que 

viriam a ser juridicizadas pelo direito, o que equivale a afirmar que emerge o 

vínculo, apenas e tão somente por virtude da imputação normativa, 

indiferente à existência ou não de um laço de caráter sociológico, político, 

econômico, ético, religioso ou biológico, anterior à disciplina jurídica. O 

direito cria suas próprias realidades, não estando condicionado a atender, 

com foros de obrigatoriedade, à natureza das relações contidas no plano 

sobre o qual incide.
60

 

 

 

Assim, consoante entendimento de Paulo de Barros Carvalho, a relação jurídica é 

irreflexiva, pois envolve sujeitos ativos e sujeitos passivos, e é assimétrica, na medida em que, 

enquanto um sujeito tem o direito, o outro sujeito detém uma obrigação. As normas também, 

ao conferirem direitos, se apresentam no modo atributivo e, ao atribuírem deveres, se tornam 

imperativas. 
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Ao vislumbrar o aspecto dual da norma jurídica tributária, concernente em hipótese e 

consequência, Paulo de Barros Carvalho esclarece que 

 

a hipótese ou suposto prevê um fato de conteúdo econômico, enquanto o 

consequente estatui um vínculo obrigacional entre o Estado, ou quem lhe 

faça as vezes, na condição de sujeito ativo, e uma pessoa física ou jurídica, 

particular ou pública, como sujeito passivo, de tal sorte que o primeiro ficará 

investido do direito subjetivo público de exigir, do segundo, o pagamento de 

determinada quantia em dinheiro. Em contrapartida, o sujeito passivo será 

cometido do dever jurídico (ou dever subjetivo) de prestar aquele objeto.
61

 

 

Considerada a regra-matriz de incidência, o quanto acima descrito permite atribuir os 

critérios material, espacial e temporal à hipótese e os critérios pessoal e quantitativo à 

consequência.
62

 

Em tal contexto, torna-se possível aplicar a regra-matriz de incidência à relação 

jurídica sancionatória, pois, como coloca Carvalho: 

 

As normas jurídicas que põem no ordenamento as sanções tributárias 

integram a subclasse das regras de conduta e ostentam a mesma estrutura 

lógica da regra-matriz de incidência. Têm uma hipótese descritora de um 

fato do mundo real e uma consequência prescritora de um vínculo jurídico 

que há de formar-se entre dois sujeitos. A proposição-hipótese está ligada à 

proposição-tese ou consequência pelo conectivo dever-ser na sua função 

neutra, enquanto outro conectivo deôntico, modalizado nas formas 

permitido, obrigado ou proibido, une os sujeitos da relação – credor e 

devedor. 

O antecedente da regra sancionatória descreve fato ilícito qualificado pelo 

descumprimento de um dever estipulado no consequente da regra-matriz de 

incidência. É a não prestação do objeto da relação jurídica tributária. Essa 

conduta é tida como antijurídica, por transgredir o mandamento prescrito, e 

recebe o nome de ilícito ou infração tributária. 

[...] 

No terreno do estudo das infrações e sanções também é utilíssimo o esquema 

metodológico da regra-matriz, permitindo uma análise minuciosa do 

suposto, que traz a descrição hipotética do ato ilícito ou infração, e bem 

assim do consequente, que nos leva à prescrição dos elementos que 

compõem o nexo sancionatório. [...].
63

 

 

 

Assim, enquanto Geraldo Ataliba vislumbra a sanção como um dos elementos 

constitutivos da norma jurídica, ao lado da hipótese de incidência, do comando e da 

coatividade, Paulo de Barros Carvalho adota postura ligeiramente diversa ao entender que a 
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sanção é norma jurídica, contendo hipótese e consequência próprios, passível, portanto, de se 

encaixar na regra-matriz de incidência de forma autônoma em relação à norma jurídica que 

estatui a obrigação de pagar tributo. 

Outro aspecto que merece reflexão diz respeito à classificação das normas em 

primárias e secundárias, sendo que, enquanto aquelas prescrevem um dever, uma obrigação 

decorrente da ocorrência de um fato previsto e estatuído, estas trazem uma providência 

sancionatória, aplicada pelo Estado, mediante o exercício da atividade jurisdicional, quando 

do descumprimento da norma primária.
64

  

Interessante observar, porém, que Carvalho adota o entendimento de que as sanções 

ditas extrajudiciais ou administrativas, correspondentes à imputação de multa ou outras 

penalidades pelo descumprimento de uma obrigação tributária, são consideradas normas 

primárias e não secundárias. Tal posicionamento tem por premissa o fato de que a aplicação 

de multa ou a imputação de outras penalidades não demanda atividade jurisdicional, que seria 

justamente o traço distintivo entre a norma primária e a norma secundária.
65

  

Destarte, Paulo de Barros Carvalho pontua que a norma sancionatória não pode 

apresentar tipologia aberta, sob o risco de comprometer a segurança jurídica. Por isso, o 

“tipo” de tais normas há que estar sempre descrito de forma precisa e restrita sob o aspecto 

subjetivo, isto é, quanto aos sujeitos da norma sancionatória e também sob o prisma 

quantitativo, para orientar o cálculo do montante da penalidade ou a forma de cumprimento da 

sanção, quando se tratar de obrigação de fazer ou não fazer.
66

  

Sacha Calmon Navarro Coêlho, por sua vez, parte da premissa de que tanto as 

normas de conduta, imbuídas de um mandamento, um comando, quanto as normas punitivas 

que disciplinam a aplicação de penalidades, possuem estrutura hipotética, haja vista que o 

mandamento contido na norma jurídica, assim como a pena prevista, somente se materializam 

quando verificada a hipótese de incidência.
67

 

Dessa forma, as normas tributárias são, a exemplo do que se dá no campo penal, 

profundamente marcadas pelos princípios da legalidade e da tipicidade, posto que tanto o ato 

lícito quanto o ato ilícito devem estar previstos e tipificados.
68
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Nesse aspecto, com base nos ensinamentos de Sacha Calmon, as normas de conduta, 

em matéria tributária, podem ser de duas espécies: as normas impositivas e as normas 

sancionantes
69

. 

As normas impositivas são sempre condicionais e compreendem duas partes: a 

hipótese e a consequência. O ordenamento jurídico, ao determinar um comportamento a ser 

adotado, o faz através de uma norma que traz uma hipótese prevendo um fato em abstrato. 

Trasladando essa noção ao direito tributário, a norma traz uma previsão hipotética de um fato 

jurígeno, ao qual se tem atribuído inúmeras denominações, tais como fato gerador, hipótese 

de incidência e fato tipo
70

. 

Além disso, as normas impositivas se alicerçam em fatos jurígenos lícitos que 

impõem direitos e deveres em relações jurídicas obrigacionais
71

. 

Destarte, a norma impositiva é aquela que estabelece o dever de a pessoa física ou 

jurídica pagar determinado tributo em razão da ocorrência do respectivo fato gerador ou 

hipótese de incidência. Como exemplo, tem-se a situação em que a pessoa jurídica deve pagar 

aos cofres municipais o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) quando da 

prestação de serviços. Nesse caso, a hipótese é ter ocorrido a prestação de serviços previstos 

no ordenamento jurídico e a consequência é o dever de pagar ao Município o montante 

estabelecido em lei. Em outros termos, ocorrida a hipótese, tem-se a consequência, qual seja, 

a de pagar o tributo.  

   De outra monta, tem-se a norma sancionante, que apresenta um fato ilícito como 

hipótese de incidência ou fato jurígeno, provocando como consequência a aplicação de uma 

sanção.  

Nessa esteira, observe-se que a hipótese de uma norma sancionante corresponde, por 

exemplo, ao sujeito passivo deixar de pagar tributo, o que acarreta a imputação de sanção, que 

pode se revestir de diversas formas, tais como a aplicação de multas.  

Note-se que, diversamente da norma impositiva, que tem por hipótese um ato lícito, a 

norma sancionante tem em seu âmago a hipótese calcada em ato ilícito (deixar de pagar 

tributo ou deixar cumprir obrigação de fazer ou não fazer).  

Em apertada síntese, observe-se que: 

 

Num e noutro tipo de norma, basta ocorrer o “fato típico” descrito na 

hipótese para que as consequências jurídicas previstas se instalem no meio 
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social. Analisando-se as duas formas normativas há pouco retratadas, à guisa 

de exemplo, verifica-se que uma prescreve um dever a cargo do contribuinte 

ao mesmo tempo em que confere um direito ao ente tributante, enquanto a 

outra comina uma punição ao infrator. A primeira prevê um procedimento 

obrigatório: pagar tributo. A segunda prescreve uma sanção visando a 

reprimir comportamento ilícito: Não se ter pago o tributo (que deveria ter 

sido pago). A primeira produz consequências jurídicas em virtude de fatos 

lícitos e a segunda possibilita efeitos punitivos em virtude de ter sido 

praticada uma ação ilícita contra a ordem jurídica. A primeira é impositiva 

porque acarreta ao seu destinatário um dever (há a imposição de um dever). 

A segunda é sancionante porque prevê a aplicação, ao seu destinatário, de 

uma sanção, contra-ataque da ordem jurídica aos que a desrespeitam (há a 

aplicação de uma sanção). A norma sancionante contém o poder dissuasório 

e punitivo que o Direito direciona àqueles que descumprem os deveres 

legais.”
72

 

 

 

Assim, o descumprimento da norma tributária, cujo caráter é impositivo, implica na 

ocorrência de um ilícito que traz, como consequência lógica, a imputação de uma penalidade 

ou sanção prevista no ordenamento jurídico.  

Pode-se afirmar que a hipótese de incidência da sanção tributária é a prática de uma 

infração de caráter tributário. Sendo assim, deixar de pagar tributo, ou fazê-lo em valor 

inferior ao devido ou fora de prazo ou, ainda, praticar ato vedado pela lei tributária ou não 

praticar ato obrigatório, implica na ocorrência de ilícito tributário, com a consequente 

aplicação da sanção prevista em lei
73

.  

Aliás, Ruy Barbosa Nogueira
74

 e Sacha Calmon
75

 classificam as infrações em 

substanciais e formais, a depender do tipo de obrigação que se descumpre. Sendo assim, será 

substancial a infração à obrigação tributária principal, atingindo diretamente o poder de 

tributar, ao passo que a infração à obrigação tributária acessória
76

 será de ordem formal, 

atingindo diretamente o poder de regular ou regulamentar.    

Ruy Barbosa Nogueira também aponta que as infrações fiscais podem ser 

classificadas, conforme o grau de responsabilidade, em objetivas e subjetivas, enquadrando-

se, dentro desta última, as infrações fiscais culposas e dolosas.
77
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As infrações objetivas seriam as infrações cometidas pelo agente de forma 

involuntária, isto é, despidas de culpa ou dolo. Por essa razão, Nogueira critica expressamente 

a imputação de qualquer punição nesse tipo de infração. De outra monta, as infrações 

culposas são as decorrentes de ação ou omissão do agente por negligência, imprudência ou 

imperícia, ao passo que as infrações dolosas são verificadas quando o agente age contra a lei, 

de forma deliberada, com vistas a atingir o evento ilícito.
78

  

Abordando a questão do ilícito ou infração, em âmbito tributário, Eduardo Jardim 

destaca que a sua ocorrência decorre de ato omissivo ou comissivo, que implique no 

descumprimento da legislação tributária.
79

 

Nessa linha, dois são os tipos de infração: “a) infração puramente tributária, apurada 

pela autoridade administrativa, sem necessidade de processo penal; b) infração tributária e 

penal em virtude do delito repercutir simultaneamente nas duas searas do direito, conquanto a 

apuração penal tenha caráter autônomo”
80

.  

Como exemplo da ocorrência do primeiro tipo de infração, pode-se citar o não 

recolhimento de tributo, que ensejará a aplicação de penalidades pecuniárias e, até mesmo, 

não pecuniárias, como, por exemplo, a não obtenção de Certidão Negativa de Débito (CND). 

O segundo caso pode ser exemplificado pelo não recolhimento do tributo em decorrência de 

saída de mercadoria sem a emissão de nota fiscal, o que revela obviamente uma situação de 

fraude com o intuito de evasão fiscal e, em tal hipótese, o infrator estará sujeito a sanções, 

tanto de caráter puramente tributário, pelo não recolhimento do tributo devido, quanto de 

caráter penal, pela conduta de dolosamente deixar de emitir nota fiscal na saída de 

mercadoria.  

Nessa senda, ao tratar da infração no campo administrativo, Eduardo Jardim pondera 

que a inobservância da legislação tributária leva a repercussões, que podem revestir-se ou não 

de caráter pecuniário. Assim, pode a infração levar à imputação de multas, penalidade essa de 

caráter claramente pecuniário, ou outras penalidades, tal como perdimento de bens ou 

mercadorias, protesto de dívida ativa, dentre outras, que serão melhor abordadas em seção 

própria, no presente trabalho.
81
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2.2 A RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA E O SEU CARÁTER OBRIGACIONAL 

 

Como exposto no tópico precedente, a relação jurídica tributária envolve sempre (i) 

um sujeito passivo ou devedor, in casu aquele que possui um dever, (ii) um sujeito ativo ou 

credor, nessa qualidade aquele que detém um direito e (iii) um objeto. 

O objeto da relação jurídica, por sua vez, pode ser imediato, quando representado 

pela conduta ou comportamento que se espera do sujeito passivo, consistente em dar, fazer ou 

não fazer, ou mediato, quando se refere ao objeto sobre o qual recai a prestação devida pelo 

sujeito passivo ao sujeito ativo. A esse respeito, Sílvio de Salvo Venosa fornece exemplo 

bastante elucidativo, a seguir transcrito. 

 

Em um contrato de mandato, por exemplo, o objeto imediato da prestação é 

a execução de serviços, atos ou atividades do mandatário em nome do 

mandante. [...] o objeto mediato da prestação são os próprios serviços ou a 

própria atividade material desempenhada pelo mandatário, como a assinatura 

de uma escritura, a quitação dada etc.
82

 

 

 

Direcionando o tema à seara tributária, tem-se o Estado, na posição de sujeito ativo, 

concentrando o direito de receber o pagamento, o contribuinte
83

, como sujeito passivo, cujo 

dever é entregar dinheiro ao Estado, o objeto imediato, correspondente à conduta do sujeito 

passivo em pagar o tributo e o objeto mediato, nesse caso, o tributo propriamente dito, 

expresso materialmente em dinheiro.  

Questão que evoca debate diz respeito à exigência ou não de uma relação jurídica 

implicar em conteúdo patrimonial ou econômico para ser considerada obrigacional e, nesse 

aspecto, há que se buscar o conceito de obrigação, recorrendo-se à doutrina de direito privado.  

Socorrendo-se do conceito fornecido por Maria Helena Diniz,  

 

 

[...] a obrigação é uma relação jurídica, excluindo deveres alheios ao direito, 

como o de gratidão ou cortesia, visto que o devedor pode ser compelido a 

realizar a prestação. Possui caráter transitório, porque não há obrigações 

perpétuas; satisfeita a prestação prometida, amigável ou judicialmente, 
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exaure-se a obrigação. O objeto da obrigação consiste numa prestação 

pessoal; só a pessoa vinculada está adstrita ao cumprimento da prestação. 

Trata-se de relação jurídica de natureza pessoal, pois se estabelece entre duas 

pessoas (credor e devedor), e econômica, por ser necessário que a prestação 

positiva ou negativa (dar, fazer ou não fazer) tenha um valor pecuniário, isto 

é, seja suscetível de aferição monetária.
84

 

 

 

 

É de se notar que, na ótica de Maria Helena Diniz, a relação jurídica deve conter 

conteúdo economicamente aferível, para ser tida como obrigacional. 

Como explica Diniz, ainda que a obrigação se restrinja a uma prestação pessoal do 

devedor, em havendo inadimplemento da obrigação compromissada, a execução recairá sobre 

os bens deste e, por essa razão, não haveria como se negar a essência econômica que permeia 

uma relação de fulcro obrigacional.
85

 

No mesmo sentido, Arnoldo Wald conceitua obrigação como “a relação jurídica em 

virtude da qual uma ou mais pessoas determinadas devem, em favor de outra ou de outras, 

uma prestação de caráter patrimonial”
86

.  

Posicionamento similar é esposado por Caio Mário da Silva Pereira, que conceitua 

obrigação como “o vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa pode exigir de outra 

prestação economicamente apreciável”
87

.   

Tanto Wald
88

, quanto Pereira
89

, advogam que o conteúdo patrimonial está presente 

em todas as obrigações, ainda que se trate de obrigações de fazer, sob o argumento de que 

mesmo o dever jurídico, de uma parte a outra, que não esteja expresso em valor patrimonial, 

se descumprido, cria o dever de indenizar em dinheiro, o que conduz ao conteúdo econômico. 

Assumindo posicionamento relativamente divergente, Sílvio de Salvo Venosa, por 

sua vez, pondera que o objeto da prestação pode ou não ter conteúdo patrimonial, por 

entender que, uma prestação de cunho moral, por exemplo, em sendo passível de coerção, 

assume caráter jurídico e, assim se traduz em uma obrigação, ainda que sem cunho 

patrimonial. Se a obrigação moral, contudo, é descumprida ou se sua realização se revelar 

impossível ou inconveniente, caberá indenização em perdas e danos, esta de caráter 
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eminentemente patrimonial. Mas como anota Venosa, a indenização não equivale à obrigação, 

mas mero substitutivo da obrigação não cumprida. Daí afirmar-se que a divergência se 

restringe exclusivamente à patrimonialidade ou não da prestação em si, não havendo 

controvérsia quanto ao interesse do credor, que será sempre patrimonial.
90

 

Assim, no âmbito do direito privado, resta demonstrada a existência de certo 

dissenso, quanto à necessidade ou não de conteúdo patrimonial para que uma relação jurídica 

seja tida como obrigacional. E citada divergência também é encontrada em direito tributário, 

como a seguir será exposto.  

Como preceitua Geraldo Ataliba, a ocorrência do fato previsto como hipótese de 

incidência dá origem à obrigação tributária. É dizer, a ocorrência da hipótese de incidência, tal 

como descrita na lei, dá ensejo ao nascimento da obrigação tributária.
91

 

Nessa esteira, diante da ocorrência do fato imponível, que é o fato concreto, 

correspondente à descrição legal, prévia e hipotética contida no dispositivo legal, tem-se o 

nascimento da obrigação tributária. 

É de se notar que, diversamente, do que ocorre no direito privado, onde as obrigações 

podem emanar do acordo entre particulares, a obrigação tributária é ex lege, derivando, 

portanto, da lei, conforme se depreende do disposto no artigo 3º do Código Tributário 

Nacional (CTN).  

No que tange ao aspecto patrimonial, Geraldo Ataliba disserta que a relação jurídica 

será obrigacional apenas quando a prestação, devida pelo sujeito passivo ao sujeito ativo, se 

revestir de conteúdo econômico, quer mediante entrega de dinheiro, quer pela entrega de 

bens, tais como imóveis ou automóveis, assim como serviços.
92

  

Essa também é a linha adotada por Paulo de Barros Carvalho, ao dissertar que a 

relação jurídica somente será obrigacional quando o objeto contiver essência econômica; não 

se podendo atribuir valor econômico ao objeto, estar-se-á diante de uma relação jurídica não 

obrigacional. Nas suas palavras, a obrigação como relação jurídica de conteúdo econômico é  

 

 

[...] um vínculo abstrato, que surge pela imputação normativa, e consoante o 

qual uma pessoa, chamada de sujeito ativo, credor ou pretensor, tem o direito 

subjetivo de exigir de outra, denominada sujeito passivo ou devedor, o 

cumprimento de prestação de cunho patrimonial.
93
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Diante dos elementos até o momento expostos, convém trazer à baila a redação do 

artigo 113 do CTN e alguns pontos que têm gerado debate, quando se trata de obrigação 

tributária.  

 

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por 

objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se 

juntamente com o crédito dela decorrente. 

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto 

as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da 

arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-

se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. 

 

 

Pela dicção do caput do artigo transcrito, a obrigação tributária pode ser principal ou 

acessória.  

Pela inteligência do §1º do artigo 113, a obrigação principal nasce com o fato 

gerador e pode ter dois tipos de objeto: o pagamento do tributo ou o pagamento da penalidade 

pecuniária. 

Em primeiro plano, discute-se se a penalidade pecuniária, que se traduz no 

pagamento de multas e acréscimos moratórios, decorrentes da falta de pagamento ou do 

pagamento a destempo do tributo, pode ser corretamente enquadrada como sendo obrigação 

tributária principal.  

A esse respeito, Eduardo Marcial Ferreira Jardim destaca a incoerência do CTN em 

considerar a penalidade pecuniária como obrigação tributária, na medida em que o artigo 3º, 

do mesmo diploma legal, expressamente afirma que tributo é a prestação pecuniária 

compulsória que não constitua sanção de ato ilício. De tal sorte, tributo e penalidades 

pecuniárias não se confundem, até porque o tributo tem por pressuposto fato lícito, ao passo 

que as penalidades pecuniárias têm por pressuposto fato ilícito, decorrente do inadimplemento 

de obrigação tributária.
94

 

É de se indagar também se as chamadas obrigações acessórias, nos termos do artigo 

113, §2º, do CTN, teriam efetivamente caráter obrigacional.  
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Como resposta a essa pergunta, Geraldo Ataliba pondera que para haver obrigação, é 

imprescindível que esteja presente o elemento da patrimonialidade, sem o que se tem 

meramente um dever de cunho administrativo.
95

  

Como supedâneo ao seu posicionamento, Ataliba cita o exemplo da obrigatoriedade 

de emissão de nota fiscal quando da realização de uma venda. Nesse caso, há aparentemente 

uma obrigação que se traduz na obrigação de o vendedor emitir a nota fiscal, mas não se trata 

de obrigação, pois a essa conduta falta o caráter patrimonial.
96

  

Ainda que se argumente que o descumprimento na emissão da nota fiscal acarrete a 

imputação de uma multa, esse fato não tem o condão de promover a conduta exigível quanto à 

emissão de nota fiscal à posição de obrigação, pois, como dito alhures, faltar-lhe-ia o cunho 

patrimonial.
97

 

Seguindo essa linha de raciocínio, também não mereceria guarida, na visão de 

Ataliba, a alegação de que, por força do artigo 113, §3º, do CTN, a obrigação acessória se 

converteria em obrigação principal, posto que multa não é e não se converte em tributo. 
98

 

Pelas razões supra expendidas, Geraldo Ataliba conclui que não há, no direito 

tributário, obrigações acessórias, mas meros deveres acessórios de caráter administrativo.  

Esse também é o posicionamento de Paulo de Barros Carvalho, ao defender que, em 

se tratando de direito tributário, há dois tipos de relação: as de conteúdo patrimonial e as que 

implicam em deveres administrativos. No primeiro caso, tem-se uma relação de conteúdo 

obrigacional e, no segundo caso, há os deveres instrumentais ou formais que tornam possível 

a operacionalidade tributária. 

Para esse jurista, o artigo 113, §2º, do CTN, utiliza de forma imprecisa a expressão 

obrigação acessória, pois in casu se trata de comportamentos positivos ou negativos, isto é, 

deveres de fazer ou não fazer, que não possuem conteúdo econômico, consubstanciando-se 

meramente em deveres instrumentais ou formais que possibilitam ao Estado fiscalizar, 

acompanhar e controlar a atividade tributário-fiscal.
99

  

Diferente é o posicionamento esposado por Eduardo Marcial Ferreira Jardim, que 

parte da premissa de que obrigação, como termo sinônimo de relação jurídica, representa “o 

vínculo abstrato pelo qual uma pessoa – sujeito ativo – fica investida do direito subjetivo de 
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exigir o cumprimento de uma prestação de outra pessoa – sujeito passivo –, sobre a qual recai 

o dever jurídico correspondente”
100

. 

E trasladando tal noção para o campo do direito tributário, tem-se que a obrigação 

tributária ou a relação jurídica tributária se consubstancia mediante um vínculo que se 

estabelece entre o Estado, que assume a posição de sujeito ativo, o qual detém o direito de 

exigir do contribuinte, na qualidade de sujeito passivo, uma prestação de caráter tributário.
101

 

Releva destacar que Eduardo Jardim, ao endossar o entendimento de que a obrigação 

tributária pode se revestir como uma obrigação de dar (pagar o tributo), de fazer (elaborar 

declaração de rendimento, por exemplo) ou de não fazer (não obstar a atividade fiscalizatória 

dos agentes fiscais, por exemplo), diverge do posicionamento de Paulo de Barros Carvalho
102

, 

para quem a obrigação tributária exsurge apenas quando contém conteúdo econômico
103

.  

Assim é que, enquanto Paulo de Barros Carvalho critica a terminologia ‘obrigação 

acessória’ por entender não se ter in casu efetivamente uma obrigação, face à ausência de 

conteúdo patrimonial, Eduardo Jardim caminha em sentido diverso ao entender que as 

obrigações acessórias possuem caráter obrigacional, por se consubstanciarem em obrigações 

de fazer ou não fazer.   

De qualquer forma, quer a norma jurídica tenha conteúdo obrigacional ou 

simplesmente embuta um dever instrumental ou formal
104

, fato é que o seu descumprimento 

ensejará a aplicação de uma sanção que, por sua vez, poderá ou não conter cunho patrimonial, 

a exemplo das sanções pecuniárias e das sanções não pecuniárias, que serão tratadas mais 

adiante. 

 

2.3 SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

Como visto, enquanto Geraldo Ataliba adota o entendimento de que a norma jurídica 

tributária engloba sempre a hipótese de incidência, o comando ou mandamento, a coatividade 

e a sanção, Paulo de Barros Carvalho leciona que a norma jurídica contém a hipótese de 
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incidência e a consequência, sendo certo que a norma jurídica que estatui uma sanção também 

carregaria em seu bojo uma hipótese de incidência e uma consequência. 

Destaque-se que, em ambas correntes, a sanção é vista como uma consequência do 

descumprimento de uma obrigação tributária; o ponto central do debate, porém, cinge-se em 

saber se a sanção é norma jurídica autônoma ou mero elemento da norma jurídica tributária.  

Note-se que, para Geraldo Ataliba, a sanção é elemento constitutivo da norma 

jurídica, que se manifesta quando do descumprimento de obrigação tributária. 

Diferentemente, Paulo de Barros Carvalho considera a sanção como norma jurídica, 

com caracteres próprios e autônomos o que, inclusive, permite encaixá-la em sua própria 

regra-matriz de incidência. 

A despeito da compreensão de que a sanção decorre do descumprimento da 

obrigação tributária, entende-se ser perfeitamente factível a sua inserção na regra-matriz de 

incidência, até porque a sua hipótese de incidência é um fato ilícito, diferentemente, portanto, 

da norma jurídica não sancionatória, cuja hipótese de incidência é um fato lícito. 

Outrossim, partindo da premissa de que a relação jurídica tributária envolve sempre 

um sujeito ativo, um sujeito passivo e um objeto, questão que merece reflexão diz respeito a 

saber se o objeto da relação jurídica, para ser considera obrigacional, requer ou não conteúdo 

patrimonial ou econômico para que a relação jurídica seja considerada obrigacional. 

Nessa esteira, parece que tal ponto não oferece maiores dificuldades no tocante ao 

cumprimento da obrigação tributária principal, pois o objeto mediato presente em tal 

modalidade de relação jurídica será sempre o pagamento de tributo, de conteúdo 

inegavelmente patrimonial. 

Por outro lado, a questão oferece maiores dificuldades quanto à abordagem do 

cumprimento das obrigações tributárias acessórias. 

Como já demonstrado, boa parte da doutrina adota o entendimento de que a 

prestação de informações, mediante a entrega de declarações, informes e guias, se 

consubstanciaria meramente em dever instrumental e formal, não podendo sequer lhe atribuir 

a denominação de obrigação, dada a inexistência de um objeto de conteúdo monetário.  

Assim, para essa corrente doutrinária, a redação do artigo 113, §2º, é imprecisa, pois 

qualificou deveres instrumentais e formais como se fossem obrigações.  

Entretanto, parte da doutrina, minoritariamente diga-se, adota posicionamento 

diverso ao entender que o objeto não requer, necessariamente, conteúdo patrimonial, para que 

a relação jurídica seja tida como obrigacional. E os que se filiam a essa posição, o fazem sob a 
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premissa de que as obrigações podem ser de dar, fazer ou não fazer, sendo que, no caso das 

obrigações de fazer ou não fazer, o objeto normalmente não contém conteúdo patrimonial.   

Diante dos argumentos apresentados por ambas as partes, apesar de entender que, na 

linha da doutrina majoritária, tanto em direito privado, quanto no direito tributário, o objeto 

deva se revestir de conteúdo patrimonial para que a relação jurídica seja considerada 

obrigacional, o presente trabalho adotará a expressão obrigação tributária acessória. 

A opção pela denominação obrigação tributária acessória, a despeito de o objeto, 

nesse caso, prescindir de conteúdo aferível monetariamente, decorre de uma opção muito 

mais pedagógica do que conceitual, haja vista a utilização corrente de tal nomenclatura tanto 

no CTN, quanto na jurisprudência, o que facilitará a abordagem do assunto. 
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3 OS LIMITES ÀS SANÇÕES ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIAS 

 

Feitas as devidas considerações atinentes à norma jurídica, ilícito e sanção, sob os 

prismas geral e tributário e, diante da noção de que as normas jurídicas são fundamentais para 

a organização e a sobrevivência do corpo social, parte-se, nessa seção, à abordagem dos 

limites às sanções administrativo-tributárias.  

Primeiramente, dada à posição de destaque que os princípios constitucionais e os 

postulados assumem para o tratamento do tema, o presente trabalho se dedicará em esclarecer 

o conceito e o alcance dos princípios, das regras e dos postulados, ademais de levantar os 

pontos que os diferenciam entre si.  

Delimitados o alcance e a diferenciação dos princípios, das regras e dos postulados, 

passar-se-á a tratar dos princípios constitucionais e dos postulados da proporcionalidade, da 

proibição de excesso e da razoabilidade, como balizas limitadoras à aplicação das sanções 

administrativo-tributárias.  

 

3.1 PRINCÍPIOS, REGRAS E POSTULADOS: CONTEÚDO DE APLICAÇÃO E 

CRITÉRIOS DE DIFERENCIAÇÃO 

 

Vários são os critérios que apontam os caminhos para a diferenciação e para a 

aplicação dos princípios, das regras e dos postulados. 

Dando início ao tema, Humberto Ávila, partindo da premissa de que as normas 

decorrem do labor interpretativo dos dispositivos constantes nos textos normativos e 

apontando que as normas, por sua vez, se classificam em regras e princípios, indica três 

critérios, usualmente adotados pela doutrina, para a sua diferenciação.
105

 

O primeiro critério, baseado no caráter hipotético-condicional, coloca as regras como 

imbuídas de uma hipótese e uma consequência que, por sua vez, dão ensejo a uma decisão, ao 

passo que os princípios apenas revelariam o fundamento a ser considerado, pelo aplicador do 

direito, como base para a atribuição da regra ao caso concreto. É dizer, enquanto as regras 

apresentam caráter descritivo, os princípios se prestam a oferecer uma diretriz.  

Importante frisar, porém, que esse primeiro critério, na visão de Ávila, pecaria por 

traduzir toda norma como uma regra, na medida em que toda norma traz em seu âmago uma 
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formulação hipotética, não se prestando, portanto, tal critério à finalidade de diferenciar regras 

e princípios.
106

 

Outro critério a informar o tema se refere ao modo final de aplicação das regras e dos 

princípios. Nesse caso, “as regras são aplicadas de modo absoluto tudo ou nada, ao passo que 

os princípios, de modo gradual mais ou menos”
107

.  

Ao tecer comentários a esse critério, Ávila critica o fato de que a distinção entre 

regra e princípio, nessa hipótese, só seria possível após a aplicação da norma e não antes. 

Como o objetivo da diferenciação entre regra e princípio está centrado em facilitar a tarefa de 

aplicar as normas, o fato de retirar-se do aplicador a possibilidade de analisar, com segurança, 

a estrutura da norma em momento anterior a sua aplicação, torna indigitado critério útil, 

apenas e tão somente, em plano conclusivo, pois não permite a demonstração antecipada, mas 

sim apenas conclusiva, sobre a aplicação quer de uma regra, quer de um princípio.
108

 

Por fim, o terceiro critério elencado por Ávila diz respeito ao conflito normativo 

entre as regras e os princípios. Nessa linha, enquanto um conflito entre regras é solucionado 

declarando-se a invalidade de uma das regras em conflito ou mediante a abertura de uma 

exceção, em havendo conflito de princípios, este se resolve adotando-se a ponderação com a 

atribuição de um peso para cada um dos princípios conflituosos.
109

 

A despeito de pontuar a importância desse critério, Ávila ressalta que a noção de que 

o conflito entre princípios só ocorre no plano concreto, ao passo que o conflito entre as regras 

seria observável apenas no plano abstrato, há que se afastada.  

Ao defender a possibilidade de conflito abstrato entre princípios, ainda que de forma 

parcial, Ávila discorre que  

 

 

[...] mesmo no plano abstrato, pode-se encontrar um âmbito afastado, à 

primeira vista, da aplicação de um princípio pela análise simultânea de 

outro(s) princípio(s). O exame da relação entre o princípio da liberdade de 

expressão e o princípio da proteção da esfera privada revela, mesmo em 

nível abstrato, que a liberdade de expressão não pode comprometer 

excessivamente a vida íntima do cidadão. É concebível, inclusive, pré-

selecionar hipóteses de conflito.
110
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E ao embasar a possibilidade de conflito entre regras no plano concreto, Ávila 

leciona que 

 

[...] há regras que abstratamente convivem, mas que somente no plano 

concreto entram conflito. No caso [...] do médico, os deveres de dizer a 

verdade e de adotar todos os meios para curar seu paciente convivem 

harmonicamente em abstrato, embora possam entrar em conflito diante de 

um caso concreto, quando, por exemplo, dizer a verdade pode piorar o 

estado de saúde do paciente.
111

 

 

 

Por sua vez, os postulados diferenciam-se das regras e dos princípios, pois se 

destinam a orientar a aplicação de outras normas e, por isso, são dirigidos ao intérprete e 

aplicador do direito. Além disso, não se situam os postulados no mesmo nível das regras e dos 

princípios, mas em um metanível, servindo como orientadores na aplicação dos princípios e 

das regras.
112

 

Além disso, os postulados podem ser classificados em hermenêuticos e normativos 

aplicativos. 

Os postulados hermenêuticos se destinam à compreensão do ordenamento jurídico, a 

exemplo do postulado da coerência que exige do intérprete a consideração das normas como 

relacionadas com outras de vocação superior, formal ou materialmente. Outro postulado 

hermenêutico que merece citação é o postulado da hierarquia, que impõe ao intérprete a 

observância do escalonamento ou hierarquia normativa, com a Constituição em seu ápice.
113

  

Os postulados normativos aplicativos, a seu turno, são utilizados para solucionar 

problemas que surgem com a aplicação do Direito em casos concretos. Exemplos marcantes 

dos postulados, enquadrados em tal categoria, são a proporcionalidade, a razoabilidade e a 

proibição de excesso.
114

 

Diante do elencado, Humberto Ávila propõe a dissociação heurística para o fito de 

estabelecer a distinção não apenas entre regra e princípio, mas também para diferenciar o 

postulado. 

Com efeito, a proposta heurística permite que as espécies normativas (regras, 

princípios e postulados) coexistam em um mesmo dispositivo, afastando-se, destarte, a visão 
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exclusivista dos modelos normativos, o que equivale a afirmar que os dispositivos podem 

albergar, simultaneamente, mas de uma espécie normativa.
115

 

A título de exemplo, cite-se o dispositivo constitucional que disciplina a exigência de 

lei para a instituição e aumento de tributo, que pode ser tida como regra, princípio ou 

postulado, como a seguir esclarece Ávila. 

 

 

Como regra, porque condiciona a validade da criação ou aumento de 

tributos à observância de um procedimento determinado que culmine com a 

aprovação de uma fonte normativa específica – a lei. Como princípio, 

porque estabelece como devida a realização dos valores de liberdade e de 

segurança jurídica. E como postulado, porque vincula a interpretação e a 

aplicação à lei e ao Direito, preexcluindo a utilização de parâmetros alheios 

ao ordenamento jurídico.
116

 

 

 

Desta feita, a partir do arcabouço teórico elaborado, Humberto Ávila formula os 

seguintes conceitos para regras e princípios.  

 

As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente 

retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja 

aplicação se exige a avaliação da correspondência, sempre centrada na 

finalidade que lhes dá suporte ou nos princípios que lhes são 

axiologicamente sobrejacentes, entre a construção conceitual da descrição 

normativa e a construção conceitual dos fatos.  

Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente 

prospectivas e com pretensão de complementariedade e de parcialidade, para 

cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o estado de 

coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como 

necessária à sua promoção.
117

 

 

 

 

Questão de suma relevância diz respeito à força contida nos princípios e sua 

aplicação ao caso concreto, para o que se releva indagar a importância do sopesamento e da 

ponderação para tal mister. 

Defende Ávila não ser cabível a adoção do critério da ponderação nos casos de 

colisão de princípios, posto que, nem todos os princípios exercem a mesma função, se situam 

no mesmo nível ou têm a mesma eficácia. A seu ver, “nem todos os princípios são aplicados 
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de maneira concorrente com outros e nem todos podem ser ‘calibrados’ de tal modo a receber 

um ‘peso’ maior ou menor diante do caso concreto”
118

. 

Em defesa de seu posicionamento, Ávila elucida não ser o critério de ponderação 

elemento essencial para a definição e conceituação dos princípios, por indevidamente levar à 

presunção de ser possível a afastabilidade de princípios que sejam colidentes com outros 

princípios.  

Melhor explicando, com a ponderação, “os princípios, antes indefectíveis, passam a 

ser defectíveis; aquelas normas, antes caracterizadoras metaforicamente como ‘fundamentos’ 

ou ‘bases’ do ordenamento jurídico e da atuação estatal, passam a poder ser descartadas 

quando há ‘razões contrárias mais significativas’”.
119

 

Aliás, Ávila critica o chamado relativismo axiológico, que se tem visto no Brasil, em 

que a adoção da ponderação tem conduzido ao afastamento de princípios, alguns dos quais 

fundamentais e que jamais poderiam ser descartados.  

Nessa toada, para caracterizar os princípios, afastando-se do critério baseado no 

conflito entre princípios que dá base ao critério da ponderação, Humberto Ávila prefere adotar 

o critério da justificação.  

Na sua visão, a justificação permite caracterizar os princípios como 

 

[...] normas prescritivas de fins a serem atingidos e que servem de 

fundamento para a aplicação de outras. Os princípios deixam de ser 

caracterizados como normas carecedoras de ponderação e passam a ser 

qualificados como normas fundamentais e genéricas que demandam 

complementação por outras normas, quer em nível horizontal, quer em nível 

vertical. A capacidade de afastamento é elemento meramente contingente, 

não necessário dos princípios.
120

 
 

 

Ainda quanto à diferenciação entre regras e princípios, Canotilho, a seu turno, aponta 

diferenças qualitativas entre ambos, no âmbito do superconceito de norma.  

A seu ver, os princípios, sob o prisma qualitativo, correspondem a normas jurídicas 

impositivas de otimização, que englobam exigências ou standards que, prima facie, devem 

ser observados e implementados.
121
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Ainda sob o critério qualitativo, Canotilho descreve as regras como fixações 

normativas que prescrevem imperativamente uma exigência, implicando em uma imposição, 

uma permissão ou uma proibição.
122

  

Canotilho também aponta distinções quanto à forma de solução dos conflitos entre 

princípios e normas.  

Nesse aspecto, por se constituírem em exigências de otimização, os princípios, em 

caso de conflito, coexistirão, mediante a aplicação do balanceamento de valores e interesses, 

levando-se em conta o seu peso e aplicando-se o critério de ponderação. Por outro lado, por 

serem antinómicas, em caso de conflito, as regras se excluem, adotando-se a lógica do tudo ou 

nada, pois se a regra tem validade, deve ser estritamente cumprida, acatando-se os seus 

andamentos, não se admitindo que normas contraditórias tenham validade simultânea.
123

  

Robert Alexy, por sua vez, esclarece que regras e princípios encontram-se reunidos 

sob a denominação de norma e, desta feita, é possível afirmar que regras e princípios são, em 

realidade, duas espécies de normas.
124

  

No que tange à diferenciação entre regras e princípios, a despeito da variada gama de 

critérios existentes, Alexy defende que o critério qualitativo é o mais adequado para 

demonstrar a citada diferenciação.
125

  

O critério qualitativo permite, assim, conceituar os princípios como 

 

 

[...] normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível 

dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por 

conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por 

poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida 

de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas 

também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é 

determinado pelos princípios e regras colidentes.
126

 

 

 

Alexy também disserta sobre a proximidade existente entre os princípios e os 

valores, ao demonstrar que, os princípios, além de atuarem como mandamentos de otimização 

em âmbito deontológico, realizam valores, dentro de um prisma axiológico.
127
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As regras, por sua vez, são normas que podem ou não ser satisfeitas, mas em sendo 

válidas, deve-se fazer exatamente aquilo que é exigido, nem mais e nem menos, o que conduz 

à afirmação de que as regras são determinações daquilo que é fática e juridicamente 

possível.
128

  

Alexy também aborda as formas para a solução do conflito entre regras e entre 

princípios.  

Diante de um conflito entre regras, o caminho proposto por Alexy é a introdução de 

uma cláusula de exceção, a exemplo do que ocorre quando há duas regras que, em 

determinada situação, são contraditórias, e na impossibilidade de adoção dessa solução, o 

caminho passa a ser tornar uma das regras inválida.
129

 

A título de exemplo, cite-se a regra que determina a proibição de os alunos saírem de 

sala de aula antes do toque do sinal e outra regra que determina a imediata saída dos alunos de 

sala de aula, em caso de soar o alarme de incêndio. Nesse caso, aplicando-se a regra da 

exceção, tem-se que os alunos não podem sair da sala de aula enquanto não toque o sinal, 

salvo em caso de alarme de incêndio, ocasião em que ficam os alunos autorizados a deixar 

imediatamente a sala de aula.
130

  

Contudo, não é sempre que é possível valer-se da introdução de uma regra de 

exceção, como exposto no exemplo acima citado, e, por isso, nessas situações, faz-se 

necessário tornar uma das regras inválida, extirpando-a do ordenamento jurídico.  

A questão que se coloca é qual das regras deve ser invalidada e, como resposta, são 

propostas algumas alternativas, como considerar que a regra mais recente derroga a regra 

mais antiga ou que a lei especial derroga a lei geral.
131

  

Porém, para Alexy, em havendo conflito entre princípios, este não se resolve pela 

regra da exceção ou tornando uma dos princípios inválido, mas mediante a consideração de 

precedência de um princípio, ao qual seja atribuído maior peso, em relação a outro princípio 

colidente que tenha peso menor, de acordo com o caso concreto.
132

 

 Assim sendo, enquanto um conflito entre regras se resolve pelo critério da exceção 

ou da validade, a colisão entre princípios encontra solução no sopesamento, mediante a 

atribuição de pesos aos princípios e sempre tendo em vista o caso concreto.  
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Coube também a Alexy a realização de estudos acerca da proporcionalidade que, 

pela relevância que apresenta no presente trabalho, será apresentada em tópico específico. 

Dando continuidade ao tema, ora em debate, Ronald Dworkin também fornece 

critérios para a diferenciação entre regras e princípios, ao demonstrar que os mesmos se 

distinguem de forma lógica, mormente quanto à orientação que propõem para a solução do 

caso concreto. Enquanto as regras são ou não válidas, à maneira do tudo ou nada, os 

princípios possuem uma maior amplitude, dimensão, peso e importância.
133

 

Como sumariza Luís Virgílio Afonso da Silva, 

 

Dworkin argumenta que, ao lado das regras jurídicas, há também os 

princípios.  Estes, ao contrário daquelas, que possuem apenas a dimensão da 

validade, possuem também uma outra dimensão: o peso. Assim, as regras ou 

valem, e são, por isso, aplicáveis em sua inteireza, ou não valem, e portanto, 

não são aplicáveis. No caso dos princípios, essa indagação acerca da 

validade não faz sentido. No caso de colisão entre princípios, não há que se 

indagar sobre problemas de validade, mas somente de peso. Tem prevalência 

aquele princípio que for, para o caso concreto, mais importante, ou, em 

sentido figurado, aquele que tiver maior peso. Importante é ter em mente que 

o princípio que não tiver prevalência não deixa de valer ou de pertencer ao 

ordenamento jurídico. Ele apenas não terá tido peso suficiente para ser 

decisivo naquele caso concreto. Em outros casos, porém, a situação pode 

inverter-se.
134

 

 

 

Ao formular a teoria do direito como integridade (law as integrity), Dworkin propõe 

um modelo interpretativo que se utiliza do presente, recorrendo ao passado apenas em casos 

em que o enfoque contemporâneo assim o exija.  

Por essa razão, os princípios são adotados, considerando-se a visão presente e não de 

acordo com a visão pretérita, pois como disserta Dworkin, 

 

quando um juiz declara que um determinado princípio está imbuído no 

direito, sua opinião não reflete uma afirmação ingênua sobre os motivos dos 

estadistas do passado, uma afirmação que um bom cínico poderia refutar 

facilmente, mas sim uma proposta interpretativa: o princípio se ajusta a 

alguma parte complexa da prática jurídica e a justifica; oferece uma maneira 

atraente de ver, na estrutura dessa prática, a coerência de princípio que a 

integridade requer.
135
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 Convém ressalvar que os ensinamentos propostos por Dworkin foram formulados 

em um ambiente jurídico de common law, em que a jurisprudência assume irrefutável 

relevância, se comparado a um ambiente de civil law, em que a jurisprudência, ainda que 

aplicável, se encontra adstrita aos mandamentos insculpidos em lei. 

Paulo de Barros Carvalho, por sua vez, atribui quatro significados possíveis ao termo 

‘princípio’, quais sejam 

 

 

a) como norma jurídica de posição privilegiada e portadora de valor 

expressivo; b) como norma jurídica de posição privilegiada que estipula 

limites objetivos; c) como os valores insertos em regras jurídicas de posição 

privilegiada, mas considerados independentemente das estruturas 

normativas; e d) como o limite objetivo estipulado em regra de forte 

hierarquia, tomado, porém, sem levar em conta a estrutura da norma. Nos 

dois primeiros, temos “princípio” como “norma”; enquanto nos dois últimos, 

“princípio” como “valor” ou como “critério objetivo”.
136

 

 

 

Partindo da consideração de que os princípios possuem carga axiológica, Carvalho 

demonstra o peso que a intuição emocional assume, uma vez que o intérprete se deparará com 

um mundo de subjetividades, no qual os valores se entrelaçam de forma cada vez mais 

complexa, tornando, inclusive, árdua a tarefa de percepção quanto à hierarquia, o que, em 

última análise, acaba por permitir que ideologias dos sujeitos cognoscentes se manifestem. 

Exemplos de princípios com alta carga axiológica são a segurança, a justiça e a igualdade.
137

 

De outra monta, ao se considerar os princípios como limites objetivos, mais fácil se 

torna a atividade do intérprete, pois a aplicação do direito assume um caráter prático, com 

verificação pronta e imediata, como sucede com o princípio da anterioridade em matéria 

tributária.
138

  

Outro aspecto a destacar diz respeito à possibilidade de os princípios serem 

explícitos ou implícitos, sem, contudo, perderem a sua essência e importância na edificação 

do direito. E nessa acepção, Roque Carrazza discorre que 
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[...] princípio jurídico é um enunciado lógico, implícito ou explícito, que, por 

sua grande generalidade, ocupa posição de preeminência nos vastos 

quadrantes do Direito e, por isso mesmo, vincula, de modo inexorável, o 

entendimento e a aplicação das normas jurídicas que com ele se conectam. 

Não importa se o princípio é implícito ou explícito, mas, sim, se existe ou 

não existe.
139

  

 

 

 

Ao tratar do tema, Eduardo Jardim pontua que os princípios são os elementos mais 

importantes de um sistema normativo e, por se constituírem em pilares da realidade sistêmica, 

são normas que hospedam valores superlativos e fundamentais, tais como a forma de Estado e 

de Governo, os direitos e garantias, como os direitos à vida, à igualdade, à propriedade, à 

ampla de defesa, somente para citar alguns exemplos. Por isso, os princípios possuem a feição 

de regras diretoras, que propagam efeitos em todos os quadrantes do direito, ocupando 

posição acima das regras em geral, mas também das demais regras constitucionais tidas como 

simples normas.
140

 

Como resume Ruy Barbosa Nogueira, princípios são o “conjunto das proposições 

diretoras, características, às quais todo o desenvolvimento seguinte deve estar 

subordinado”
141

. 

Em que pese a existência de princípios legais e, até mesmo infralegais, o presente 

trabalho focará os princípios constitucionais, não só por sua importância, considerando-se o 

sistema jurídico brasileiro, mas também porque assumem especial relevância em matéria 

tributária, cerne do presente estudo. 

Aliás, a Constituição brasileira, em diversos momentos, frisa a importância dos 

princípios, alguns dos quais tidos como verdadeiras cláusulas pétreas, a exemplo do modelo 

federativo.   

Nessa linha, os princípios, por trazerem em seu bojo valores, podem ser considerados 

como elementos essenciais à estrutura do direito, funcionando como vigas-mestras, na medida 

em que orientam e atuam como verdadeiros guias na aplicação das normas jurídicas. 
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3.2 OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E AS LIMITAÇÕES AO PODER DE 

TRIBUTAR: SUA APLICABILIDADE ÀS SANÇÕES ADMINISTRATIVO-

TRIBUTÁRIAS 

 

Antes de se adentrar ao estudo dos princípios que se aplicam à matéria tributária e, 

mais especificamente, às sanções administrativo-tributárias, não se pode deixar de traçar 

algumas linhas sobre o sistema constitucional tributário, dado que é, justamente, nesse âmbito 

que se inserem os citados princípios.   

Partindo da premissa que o ordenamento jurídico funciona como um sistema, em que 

as normas interagem entre si, promovendo a integração dos diversos ramos do direito, pode-se 

afirmar que, nesse contexto, os princípios constitucionais assumem relevância inconteste, não 

só pela sua posição hierárquica, por constarem do texto constitucional, mas por se 

constituírem como verdadeiros alicerces do ordenamento jurídico. 

Ao sustentar que a ordem jurídica corresponde a um sistema de normas de 

comportamento e de estrutura, concebidas pelo homem, com vistas a motivar e alterar a 

conduta em âmbito social, Paulo de Barros Carvalho afirma que tal sistema  

 

 

é composto de subsistemas que se entrecruzam em múltiplas direções, mas 

que se afunilam na busca de seu fundamento último de validade semântica 

que é Constituição do Brasil. E esta, por sua vez, constitui também um 

subsistema, o mais importante, que paira, sobranceiro, sobre todos os 

demais, em virtude de sua privilegiada posição hierárquica, ocupando o 

tópico superior do ordenamento e hospedando as diretrizes substanciais que 

regem a totalidade do sistema jurídico nacional.
142

 

  

 

 

Com efeito, o ordenamento jurídico se encontra disposto em uma estrutura 

hierárquica, assim como uma pirâmide, onde as normas se organizam segundo a sua 

relevância e preponderância, com a Constituição ocupando o ápice dessa estrutura, devendo 

todas as demais normas, tais como leis, decretos, portarias, dentre outros, a ela se sujeitar, 

pois que inferiores.  

No magistério de Roque Antonio Carrazza, as normas constitucionais, por ocuparem 

o topo de pirâmide jurídica “caracterizam-se pela imperatividade de seus comandos, que 
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obrigam – reiteramos – não só as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou de direito 

privado, como o próprio Estado”
143

.  

Esse mesmo jurista apregoa que  

 

 
a localização no cume da ordem jurídica faz com que a Constituição não 

possa ser contrariada por qualquer outro ato normativo, que lhe deve, assim, 

obediência. Daí falar-se em “conformidade constitucional”, ou seja, que as 

normas inferiores (frutos da interpretação das leis, decretos, portarias, 

provimentos etc.) carecem de estar em harmonia com a norma normativa da 

ordem jurídica.
144

 

 

 

 

Nessa senda, ao discorrer sobre o princípio da supremacia constitucional, Luís 

Roberto Barroso demonstra que a primazia da norma constitucional decorre do poder 

constituinte que cria e refunda o Estado, por intermédio da Constituição. Nas suas palavras, 

promulgada a Constituição, a soberania popular se transmuta em supremacia constitucional e, 

assim, nenhuma lei ou ato normativo poderá sobreviver, se incompatível com o texto 

constitucional.
145

 

Seguindo esse raciocínio, a Constituição atua com um sistema amplo, superior e 

abrangente que oferece as linhas mestras e as diretrizes de organização do Estado e da 

sociedade. 

Tratando especificamente de tributação, é fundamental ter-se presente que, desde 

épocas remotas, o Estado se utiliza da arrecadação de tributos com a finalidade de obter os 

recursos financeiros necessários ao desenvolvimento das suas atividades. 

Certo é que, com a evolução do Estado de Direito, mais precisamente a partir do 

século XVIII, observa-se que a atividade financeira estatal apresentou mutações. 

Assim é que, durante os séculos XVIII e XIX, período em que prevaleceu o 

liberalismo econômico e o não intervencionismo estatal, a atividade financeira do Estado era 

bastante reduzida, mas, ainda assim, requeria recursos financeiros, obtidos pela via da 

tributação, para fazer frente às despesas estatais.  
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É de se observar que, durante o mencionado período, a tributação exercia função 

meramente fiscal, isto é, carreava recursos aos cofres do Estado, sem intervir nas esferas 

social e econômica.
146

  

Foi apenas no século XX, como decorrência das Guerras Mundiais e das crises 

financeiras, com destaque para a Grande Depressão, que o Estado passou a intervir nas esferas 

econômica e social, passando o tributo a ser utilizado também sob o viés extrafiscal.  

Dos fatos apontados, denota-se a importância que a tributação exerce na organização 

social, mormente em se considerando o Estado Social, cenário em que o ente estatal necessita 

de recursos financeiros, para fazer frente às suas despesas, estas decorrentes do exercício das 

atividades e funções que lhe são inerentes.  

Contudo, a tributação não pode ocorrer sob o alvedrio do Estado, sob pena de 

flagrante desrespeito aos direitos e garantias individuais e coletivos, dentre os quais o direito 

de propriedade, posto que, ao cobrar tributo, o Estado retira parcela patrimonial do particular 

e a transfere aos seus cofres.  

Convém destacar que, diferentemente do que se verifica no direito comparado, o 

sistema constitucional tributário brasileiro trata a matéria tributária de maneira extensiva e 

detalhada, trazendo uma quantidade abundante de preceitos, regras e princípios, deixando 

pouco espaço para que o legislador infraconstitucional possa legislar.  

E, sob esse enfoque, os princípios jurídicos, presentes no texto constitucional, que 

estabelecem limitações ao poder de tributar, se constituem em verdadeiras balizas que 

orientam a atividade estatal tributária, tanto no que concerne à atividade arrecadatória, quanto 

no que respeita aos direitos do contribuinte.  

A esse respeito, Ruy Barbosa Nogueira discorre que  

 

esses princípios constitucionais da tributação mostram que o Direito 

Tributário conserva, nos seus traços principais, o caráter que conquistou no 

seu incessante desenvolvimento paralelo ao constitucionalismo: garantias e 

proporcionalidade para os cidadãos, por meio de limitações ao poder 

tributário. Numa palavra: o advento do cidadão-contribuinte e a 

transformação do “poder de tributar” no “direito de tributar”. 

Com esta explicação torna-se fácil compreender que o Direito Constitucional 

Tributário é o conjunto de normas e princípios que delimitam o conteúdo e 

alcance do próprio poder tributário, outorgando faculdades e distribuindo 

competências às pessoas jurídicas de direito público, para estas poderem 

criar, alterar ou extinguir tributos, exercer funções de administração direta 
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ou indireta e de jurisdição, tudo com base nas normas e princípios de 

garantia e limitações de ordem constitucional.
147

 

  

 

Convém ressaltar que, a despeito de o artigo 145, da Constituição Federal (CF), 

dispor que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir 

impostos, taxas e contribuições, essa competência não se faz de forma ilimitada, dada as 

limitações constitucionais do poder de tributar, insculpidas nos artigos 150 a 152 da CF.  

Assinale-se que  

 

[...] as limitações constitucionais ao poder de tributar visam a estabelecer um 

equilíbrio entre o poder de tributar e o direito de cidadania. Assim, essas 

limitações ao poder de tributar representam uma proteção constitucional ao 

contribuinte contra um excessivo poder impositivo pelo Estado. Daí serem 

consideradas garantias mínimas a serem observadas pelo legislador ao 

instituir ou majorar tributos, definir suas hipóteses de incidência, fixar suas 

alíquotas e bases de cálculo, determinar os sujeitos passivos da obrigação 

tributária etc.
148

 

 

 

Assim, a CF, ao elencar inúmeros princípios de natureza tributária, acabou por se 

constituir em verdadeiro sustentáculo à tributação, mormente ao estipular limitações ao poder 

de tributar.  

Em matéria tributária, frise-se, os princípios constitucionais atuam de forma 

constante e permanente, servindo como verdadeiros alicerces na edificação do sistema 

tributário nacional.  

Aliás, tenha-se presente que, diante da ausência de disposição expressa na legislação 

tributária, o próprio CTN, por disposição contida no artigo 108, permite à autoridade 

competente aplicar os princípios gerais de Direito Tributário e os princípios gerais de Direito 

Público, como métodos de integração. 

Obviamente o presente trabalho não se debruçará sobre todos os princípios que 

regem a matéria tributária ou que, indiretamente, lhe possam ser aplicados, mas apenas 

discorrerá sobre os princípios constitucionais que sejam aderentes e mais comumente 

utilizados na discussão das sanções administrativo-tributárias.  
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3.2.1 Princípio da legalidade 

 

Em âmbito jurídico, um dos princípios mais importantes e, por isso, abrigado em 

nível constitucional é o princípio da legalidade ou da reserva legal. 

Como sustentáculo do Estado de Direito, o primado da lei estabelece os direitos e as 

obrigações dos cidadãos, orientando e organizando o corpo social, conferindo certeza, 

estabilidade e previsibilidade e, em última análise, garantindo a concretização da segurança 

jurídica.  

Nesse aspecto, como esclarece Canotilho,  

 

através do conceito de reserva de lei (Vorbehalt des Gesetzes) pretende-se 

delimitar um conjunto de matérias ou de âmbitos materiais que devem ser 

regulados por lei (“reservados à lei”). Esta “reserva de matérias” significa, 

logicamente, que elas não devem ser reguladas por normas jurídicas 

provenientes de outras fontes diferentes da lei (exemplo: regulamentos). 

Ainda por outras palavras: existe reserva de lei quando a constituição 

prescreve que o regime jurídico de determinada matéria seja regulado por lei 

e só por lei, com exclusão de outras fontes normativas.
149

 

 

 

O princípio da legalidade é certamente um dos princípios mais importantes do direito 

brasileiro e com indubitável papel de destaque no direito tributário. 

Partindo-se do pressuposto de que a tributação implica a transferência de parte do 

patrimônio do particular ou contribuinte aos cofres do Estado, as normas jurídicas, ao 

estabelecerem os direitos e as obrigações das partes, trazem em seu bojo tanto o elemento 

coação, para levar o particular ao cumprimento do quanto estabelecido em lei, como também 

protegem o particular contra eventuais arbitrariedades.  

Ao tratar da importância da legalidade, no escopo da atividade financeira 

desempenhada pelo Estado, Luiz Emygdio F. da Rosa Junior acentua que  

 

 

[...] somente através do estabelecimento de normas jurídicas, revestidas, 

portanto, de caráter de obrigatoriedade, o Estado pode legitimar sua atuação, 

tornando compulsório o acatamento pelo particular das diretrizes emanadas 

da sua atividade financeira. Desse modo, essas mesmas normas jurídicas, se, 

de um lado, visam a legitimar a atuação do Estado, de outro lado objetivam 

proteger o particular, fixando os limites a serem respeitados pelo Estado no 

exercício de sua atividade financeira.
150
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Destarte, a primazia do princípio da legalidade decorre da inafastável necessidade de 

se guiar a tributação com segurança jurídica, viabilizando a certeza e a previsibilidade quanto 

aos fatos ensejadores das hipóteses de incidência tributária, à quantificação do crédito 

tributário devido, a forma e o momento do adimplemento do tributo devido.  

Além disso, o estabelecimento de limites à tributação e a disciplina das competências 

dos entes públicos igualmente refletem a importância do princípio em comento.  

Abordando o tema, Gerd Rothmann acentua que o princípio da legalidade, em 

matéria tributária, implica que a arrecadação de tributos pelo poder público ocorra mediante 

prévia autorização pelos representantes do povo, além de fazer com que a atividade 

impositiva da administração pública se desenvolva obrigatoriamente mediante normas 

jurídicas.
151

 

Ao dispor que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei”, o artigo 5º, inciso II, da CF, traz, de forma genérica, o regramento 

constitucional do princípio da legalidade.  

Coube, entretanto, ao artigo 150, inciso I, da CF, estatuir o princípio da legalidade 

para o âmbito tributário, estabelecendo vedação à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios de exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.  

Em apertada síntese, o princípio da legalidade, aplicado à tributação, pode ser visto 

em dois sentidos: 

 

a) o de que o tributo deve ser cobrado mediante o consentimento daqueles 

que o pagam; 

b) o de que o tributo deve ser cobrado segundo normas objetivamente postas, 

de sorte a garantir plena segurança nas relações entre o fisco e os 

contribuintes.
152 

 

 

Aliás, saliente-se que, na seara tributária, vigora o princípio da estrita legalidade, 

dada a rigidez e a severidade contida na redação do artigo 150, inciso I, da CF, uma vez que 

cabe à lei trazer todos os elementos informadores do tributo, tais como a hipótese de 

incidência, a alíquota aplicável, os sujeitos ativo e passivo, a base de cálculo. 
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Convém notar que o princípio da legalidade abrange os tributos e, portanto, se aplica 

aos impostos, às taxas e às contribuições, inclusive parafiscais, assim como também incide 

sobre os empréstimos compulsórios.  

Destaque-se que o comando constitucional diz taxativamente que um tributo só pode 

ser exigido ou aumentado por lei, não havendo, portanto, cogitar-se em qualquer outra 

modalidade normativa que não seja a lei, propriamente dita, com exceção feita a alguns 

tributos de cunho extrafiscal. 

Destarte, nos casos dos impostos sobre importação de produtos estrangeiros (II), 

exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados (IE), produtos 

industrializados (IPI) e operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores 

mobiliários (IOF), dada a sua finalidade extrafiscal, o artigo 153, §1º, autoriza que as suas 

alíquotas sejam reduzidas ou majoradas por decreto do Presidente da República, nos termos 

previamente estabelecidos em lei.   

Frise-se que, para a instituição ou majoração de tributo, basta a edição de lei 

ordinária, exigindo-se lei complementar, apenas em relação aos impostos e contribuições 

residuais, nos termos dos artigos 154, inciso I
153

 e 195, §4º
154

 e no caso dos empréstimos 

compulsórios, na forma do artigo 148
155

, todos da CF. 

Quanto às obrigações tributárias acessórias, o artigo 113, §2º
156

, do CTN, combinado 

com o artigo 96
157

 do mesmo diploma legal, afasta a aplicação da legalidade estrita, ao dispor 

que a matéria correlata seja disciplinada não apenas por lei, mas também mediante tratados, 

convenções internacionais, decretos e normas complementares.  
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Considerando-se que o princípio da legalidade, em âmbito tributário, nos termos do 

artigo ao artigo 150, inciso I, dispõe apenas e tão somente quanto à instituição ou majoração 

de tributos, é de se indagar se as sanções administrativo-tributárias também se submetem a 

esse princípio.   

A esse respeito, tenha-se presente a redação do artigo 97, inciso V, do CTN
158

, que 

taxativamente dispõe que somente a lei pode estabelecer a cominação de penalidades para as 

ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações definidas. 

Aliás, ainda que o CTN não fosse expresso sobre essa questão, bastaria aplicar o 

comando contido no artigo 5º, inciso II, da CF, que, como já dito acima, determina que 

ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 

Poder-se-ia ainda cogitar a aplicação do inciso XXXIX, do mesmo artigo 

supracitado, que determina não haver crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 

prévia cominação legal, à esfera tributária. Nesse caso, tem-se que as sanções administrativo-

tributárias, impostas quando da prática de um ilícito tributário, ainda que este não seja 

configurado como um crime, devem atender ao primado da legalidade. 

Nessa senda, vale trazer à colação a lição proferida por Hector Villegas que, ao 

discorrer sobre o princípio da legalidade esclarece que  

 

 

não há infração, não há penalidade, sem uma prévia lei. Deste princípio 

surgem, por sua vez, outras duas grandes limitações para a possibilidade de 

aplicar penalidade, que são consequências do princípio. Primeiro, não pode 

aplicar-se analogicamente a lei que estabeleça penalidades tributárias. Não 

podem utilizar-se disposições parecidas, porém, que não são especificamente 

as que tratam da situação do infrator.
159

 

 

 

E, em clara alusão aos princípios da anterioridade e da irretroatividade, Villegas 

arremata afirmando que “não é possível uma lei posterior ao fato que constitui a infração 

agravar a pena ou dizer é punível o que antes não o era”
160

.  

Em continuidade, ao tratar sobre a relevância do princípio da legalidade no que 

pertine às sanções, José Roberto Pimenta Oliveira pontua que, 

                                                         
158

 Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões 

contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas; 
159

 VILLEGAS, Hector. Penalidades tributárias. In: ATALIBA, Geraldo; CARVALHO, Paulo de 

Barros (Coord.) VI Curso de especialização em direito tributário. v. 2. São Paulo: Resenha 

Tributária, 1978. 2 v. p. 708.  
160

 Ibid., p. 708. 



65 

 

 

relativamente às sanções, o princípio da legalidade vigora sem quaisquer 

abrandamentos, porque estas necessariamente devem estar prefiguradas in 

totum em lei formal, independentemente do regime de supremacia (geral ou 

especial), por força do princípio da segurança jurídica e da boa-fé 

norteadoras das relações jurídico-administrativas.
161

 

 

 

Desta feita, da mesma forma que a instituição e a majoração de tributos devem 

atender aos princípios da legalidade estrita e da tipicidade cerrada, as sanções administrativo-

tributárias também deverão estar devidamente previstas e tipificadas em lei.  

Por essa razão, não se admite aplicação de sanção que não esteja devidamente 

prevista em lei que contenha todos os seus elementos caracterizadores e que também esteja 

vigente no momento da ocorrência do ilícito, não cabendo, dessa forma, qualquer margem de 

discricionariedade à autoridade administrativa.  

 

3.2.2 Princípio da vedação do confisco 

 

Inserido dentre as limitações do poder de tributar, o princípio da vedação do confisco 

está previsto no artigo 150, inciso IV, da CF.
162

 

O primeiro aspecto que se extrai desse mandamento diz respeito às dificuldades 

conceituais que cercam o termo “confisco”, haja vista a inexistência de uma disposição legal 

que esclareça, de forma concreta, o limite a partir do qual um tributo ou uma sanção 

pecuniária assumirá feição confiscatória.  

Sendo assim, o tema acaba por permitir certa subjetividade, na medida em que, 

enquanto para alguns determinado montante de tributo é caracterizado como confiscatório, 

para outros o valor é tido como justo e equitativo. 

Portanto, a delimitação conceitual e fática ao confisco tem sido uma tarefa delegada 

à doutrina e à jurisprudência.  

Assim é que, para Roque Carrazza, “confiscatório é o imposto que, por assim dizer, 

‘esgota’ a riqueza tributável das pessoas, isto é, que passa a largo de suas capacidades 

contributivas, impondo-lhes ônus que vão além do que se entende por razoável”
163

. 
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Sugere ainda Carrazza que, ao coibir que os tributos tenham caráter confiscatório, a 

norma constitucional reforçou o direito de propriedade, pois vedou a absorção de valor do 

patrimônio que vá além da capacidade contributiva das pessoas físicas e jurídicas, que possa 

inviabilizar e aniquilar empresas e impedir o livre exercício de atividade lícita.
164

 

No mesmo sentido, Leandro Paulsen pontua que  

 

o confisco é a tomada compulsória da propriedade privada pelo Estado, sem 

indenização. O inciso comentado refere-se à forma velada, indireta, de 

confisco, que pode ocorrer por tributação excessiva. Não importa a 

finalidade, mas o efeito da tributação no plano dos fatos. Não é admissível 

que a alíquota de um imposto seja tão elevada a ponto de se tornar 

insuportável, ensejando atentado ao próprio direito de propriedade. 

Realmente, se tornar inviável a manutenção da propriedade, o tributo será 

confiscatório.
165

 

 

 

Mesmo que a interpretação do preceito constitucional que veda o efeito confiscatório 

dos tributos esteja cercada de dificuldades, Hugo de Brito Machado indica um caminho 

hermenêutico aos julgadores, no sentido de que a tributação deva ser tida como um meio de o 

Estado angariar recursos financeiros para o financiamento de seus gastos, mas nunca um 

instrumento que extinga a propriedade privada.
166

  

Paulo de Barros Carvalho, por exemplo, ao se manifestar sobre o tema, adota o 

entendimento de que há tributos que, por gravarem o patrimônio, tais como o IPTU, o ITR e o 

IPVA, podem dar a sensação de confisco, caso se verifique qualquer excesso impositivo. A 

mesma sensação se aplica nos casos das altas alíquotas de IPI, de ICMS e de ISS. Mas ainda 

assim, resta difícil a tarefa de estabelecer, com precisão, o que configura uma tributação 

confiscatória, servindo os ditames do artigo 150, inciso IV, apenas como um rumo axiológico, 

tênue e confuso a orientar a atividade do legislador.
167

  

Destarte, considerando que a tributação ocasiona uma transferência de parte do 

patrimônio do contribuinte ao Erário Público, tal fato não pode representar excessiva extração 

ou expropriação de bens do particular, sob pena de tornar-se extorsivo e, por isso, atentatório 

ao direito de propriedade, à capacidade contributiva, à liberdade de exercício de qualquer 
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trabalho, ofício ou profissão e à livre iniciativa, em flagrante desrespeito ao texto 

constitucional. 

Nessa linha, convém ressaltar que o direito de propriedade encontra-se 

umbilicalmente ligado à noção de confisco. Vedando-se tributo com efeito de confisco, 

protege-se o direito de propriedade, direito esse que assume inconteste relevância no direito 

brasileiro, figurando, inclusive, no rol dos direitos e garantias fundamentais previstos na CF, 

conforme comando contido no artigo 5º, inciso XXII, além de ser um dos princípios gerais da 

atividade econômica, conforme artigo 170, inciso II, também da CF. 

Aliás, correlacionando o conceito de tributo confiscatório e o direito de propriedade, 

Sampaio Dória sugere que   

 

as restrições à plenitude dos direitos patrimoniais, sujeitos ao atendimento 

das necessidades fiscais, não podem ser distendidas a ponto de importar na 

integral absorção da propriedade, rompendo-se o já de si precário equilíbrio 

entre os benefícios genéricos, propiciados pelo Estado, e os tributos que, em 

contrapartida, demandam dos cidadãos.  

Quando o Estado toma de um indivíduo ou de uma classe além do que lhes 

dá em troco, verifica-se exatamente o desvirtuamento do imposto em 

confisco, por ultrapassada a tênue linha divisória entre as desapropriações, a 

serem justa e equivalentemente indenizadas, e a cobrança de impostos, que 

não implica em idêntica contraprestação econômica.
168

 

 

 

De igual forma não se pode perder de vista a dicção do inciso XIII, do artigo 5º, da 

CF, que situa a liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, dentre os 

direitos e garantias fundamentais, assim como o parágrafo único, do artigo 170, que assegura 

a todos o livre exercício regular de atividade econômica. 

Como há de ser ver mais adiante, a jurisprudência, em muitos casos concretos, têm se 

posicionado no sentido de vedar que tributos e sanções adotem feição confiscatória, 

justamente por entender que, ultrapassado determinado limite, tem-se a invasão do núcleo 

essencial dos direitos à propriedade privada e ao exercício de atividade econômica. 

Ademais, convém demonstrar a nítida relação que existe entre a vedação de efeitos 

confiscatórios aos tributos e o princípio da capacidade contributiva, este previsto no artigo 

145, §1º, da CF, o qual dispõe que, sempre que possível, os impostos serão graduados 

segundo a capacidade econômica do contribuinte. 
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Vale destacar que o princípio da capacidade contributiva decorre do princípio da 

igualdade e, assim, possui estreita relação com a garantia do direito de propriedade e com o 

princípio que veda o efeito confiscatório dos tributos. 

E sobre esse ponto, merece menção a lição proferida por Aliomar Baleeiro que, ao 

demonstrar a relação entre esses princípios, demonstra que  

 

 

[...] os tributos não podem exceder à força econômica do contribuinte. Deve 

haver, então, clara relação de compatibilidade entre as prestações 

pecuniárias, quantitativamente delimitadas na lei, e a espécie de fato – signo 

presuntivo de riqueza – (na feliz expressão de A. A. Becker) posto na 

hipótese legal. A capacidade econômica de contribuir inicia-se após a 

dedução dos gastos necessários à aquisição, produção e manutenção da renda 

e do patrimônio, assim como do mínimo indispensável a uma existência 

digna para o contribuinte e sua família. Tais parcelas, correspondentes a tal 

passivo, não configuram capacidade econômica, assim como o seu ferimento 

pelo tributo terá efeito confiscatório da renda (ou de sua fonte) ou do 

patrimônio.
169

 

 

 

O dever que cabe ao contribuinte de pagar tributos, para ser legítimo, deve não 

apenas se submeter ao império da lei, mas também garantir a igualdade, para que o ônus 

tributário seja arcado pelo contribuinte na medida de sua respectiva capacidade financeira, sob 

pena de se tripudiar o direito à propriedade e ao exercício de ofício, trabalho ou profissão.   

Sobre o tema, Luiz Emygdio F. da Rosa Junior oferece interessante contribuição ao 

esclarecer as dimensões objetivas e subjetivas desse princípio.   

 

O elemento objetivo significa que o Estado deve tributar de acordo com a 

exteriorização de riquezas manifestada através da prática do ato, não se 

devendo, no entanto, esquecer de verificar se tal exteriorização revela uma 

manifestação real de capacidade contributiva que possa suportar a incidência 

do ônus fiscal. O elemento subjetivo do mesmo princípio está presente na 

relação dessa riqueza com a pessoa do contribuinte, para se saber a medida 

exata do tributo a ser fixada pela lei fiscal. Isso para que não seja demasiado 

o sacrifício do contribuinte, afetando até o mínimo necessário que todo ser 

humano deve possuir para a subsistência de sua família.
170
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É de se ressaltar que a calibração de como aplicar o princípio da capacidade 

contributiva, de forma justa e equitativa, tem sido um dos desafios dos sistemas tributários 

contemporâneos, tendo, de um lado, os entes tributantes com interesse arrecadatório para 

viabilizar a satisfação dos interesses públicos e, de outro lado, os contribuintes que reclamam 

justiça, equidade e segurança jurídica.  

É dizer, a mensuração da capacidade econômica do contribuinte se coloca como uma 

das matérias mais tormentosas na seara tributária, pois que, em muitos casos, permite o 

avanço da tributação sobre o patrimônio, sem que o mesmo represente efetivamente signo de 

riqueza, atentando-se, assim, contra o princípio que veda o confisco. 

Destarte, a não confiscatoriedade de tributos orienta a atuação legislativa para que 

exerça o seu munus de forma razoável e equilibrada, de forma a prover os recursos 

necessários ao financiamento da atividade estatal sem, contudo, invadir campos igualmente 

protegidos constitucionalmente, a exemplo da capacidade contributiva, do direito de 

propriedade e do livre exercício de atividade econômica. 

Em última análise, um tributo confiscatório pode acarretar efeitos funestos à 

atividade econômica, fulminando a própria sobrevivência empresarial e, por derradeiro, a 

própria arrecadação tributária futura.  

Concluído o tratamento conceitual do princípio do não confisco, ponto que merece 

elucidação diz respeito à literalidade do texto insculpido no artigo 150, inciso IV, da CF, que 

textualmente veda a utilização de tributo com efeito de confisco.  

É de se notar que o texto constitucional veda expressamente o efeito de confisco ao 

tributo e, nesse aspecto, em tempos passados, foi objeto de celeuma a questão quanto à 

aplicabilidade da vedação de efeito confiscatório às multas consideradas excessivas.  

Na doutrina, Aliomar Baleeiro, por exemplo, menciona que aludida disposição 

constitucional estaria direcionada apenas aos tributos, que não poderiam ser excessivamente 

onerosos, a ponto de expropriarem renda ou patrimônio. Contudo, o mesmo entendimento não 

se aplicaria às sanções, posto que decorrentes do comportamento omisso do contribuinte que 

lesou o fisco, prejudicando os interesses da coletividade.
171

   

No mesmo sentido, Hugo de Britto Machado, tomando por base elementos literais, 

lógico-sistêmicos e teleológicos, defende a não aplicação do princípio do não confisco às 

multas fiscais. 
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Sob o aspecto literal, Hugo de Brito Machado salienta que a redação do artigo 150, 

inciso IV, da CF, não deixa margem de dúvida quanto à aplicabilidade do princípio do não 

confisco apenas aos tributos. No prisma lógico-sistêmico, esse mesmo doutrinador pondera 

que tributo e multa são distintos, na medida em que, a hipótese de incidência do tributo é 

sempre um ato lícito, ao passo que, em se tratando de multas, a hipótese de incidência tem por 

base um ato ilícito. Por fim, no plano teleológico ou finalístico, o tributo visa a suprir o 

Estado de recursos financeiros, isto é, prover receita ordinária aos cofres públicos, razão pela 

qual não pode o tributo implicar em um encargo excessivo ao contribuinte, revestindo-se de 

confiscatoriedade, de tal sorte que venha a sacrificar os seus bens; por outro lado, a multa não 

objetiva fornecer recursos financeiros ao Estado, mas desestimular o comportamento que 

configura a sua hipótese de incidência, constituindo, por isso, receita extraordinária ou 

eventual e, dentro dessa premissa, a multa pode ser confiscatória, para impingir um ônus 

pesado ao contribuinte, de sorte a desestimular o não recolhimento de tributos.
172

  

Contudo, Machado alerta que o legislador deve se ater à proporcionalidade e à 

razoabilidade, ao estipular as multas tributárias, para que a multa seja proporcional ao ilícito 

cometido. Em suas palavras, 

 

o que é realmente inconstitucional é o estabelecimento de multa elevada para 

infração que não causa dano ao direito da Fazenda Pública ao tributo. 

Inconstitucional porque contrário aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Multa proporcional ao valor do tributo, por exemplo, 

para o inadimplemento de obrigação acessória em situações nas quais está 

evidente que a obrigação principal foi cumprida a tempo e modo, sem 

qualquer prejuízo para a Fazenda.
173

 

 

 

Em suma, para esse doutrinador, em que pesem as sanções pecuniárias, notadamente 

as multas, não se encontrarem albergadas pelo princípio que veda o confisco, nada impede 

que aludidas sanções se submetam aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, 

para que seus valores sejam fixados de acordos com a gravidade do ilícito praticado.  

Estevão Horvath, igualmente, se filia à corrente que defende a não aplicabilidade do 

princípio do não confisco às multas tributárias, em virtude da literalidade do comando 

constitucional e do fato de que as multas têm o objetivo de punir o contribuinte que deixa de 

cumprir suas obrigações. Não obstante, Horvath defende que as multas, eventualmente 
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excessivas, se encontram albergadas pelo princípio genérico que protege o direito de 

propriedade e que, consequentemente, veda o confisco. Destarte, compete ao legislador, ao 

juiz e até mesmo ao administrador, quando for o caso, atuar com razoabilidade na 

determinação da multa, para que esta não implique em confisco patrimonial.
174

  

Diversamente, Sacha Calmon Navarro Coêlho pontua que, a despeito de punir o 

transgressor, uma multa excessiva que agrida violentamente o patrimônio do contribuinte 

pode vir a caracterizar uma forma indireta de burlar a norma constitucional que veda o 

confisco.
175

 

Heleno Taveira Tôrres, por sua vez, defende a pertinência de se aplicar a vedação de 

confisco também às multas tributárias, pois estas  

 

 
“podem violar seriamente a capacidade contributiva, a igualdade, a 

razoabilidade e o direito de propriedade. O bem jurídico que o princípio do 

não confisco visa proteger é, portanto, em última instância, a dignidade da 

pessoa humana”.
176

 

 

 

Em que pesem as divergências doutrinárias, tal questão já se encontra, desde longa 

data
177

, pacificada no Supremo Tribunal Federal (STF), conforme decisões exaradas no 

Recurso Extraordinário nº 81.550 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551-1. 

No acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário nº 81.550
178

, o Relator 

Ministro Xavier de Albuquerque fixou em 30% (trinta por cento) a multa moratória, em uma 

ação de execução fiscal, em substituição à multa moratória anteriormente fixada em de 100% 

(cem por cento), por entender que a multa deve ser razoável e não confiscatória, visando 

unicamente à reparação de impontualidade do contribuinte.  

Esse também foi o posicionamento do Órgão Pleno do STF, que em decisão 

proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551-1-RJ, já sob a égide da 

atual CF, entendeu que a vedação ao efeito confiscatório, estatuída como limitação ao poder 
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de tributar, também se aplica às multas, conforme asseverou o Relator Ministro Ilmar Galvão, 

em trecho do seu voto, abaixo transcrito.  

 

O artigo 150, IV, da Carta da República veda a utilização de tributo com 

efeito confiscatório. Ou seja, a atividade fiscal do Estado não pode ser 

onerosa a ponto de afetar a propriedade do contribuinte, confiscando-a a 

título de tributação. 

Tal limitação ao poder de tributar estende-se, também, às multas decorrentes 

de obrigações tributárias, ainda que não tenham elas natureza de tributo.
179

 

 

Mais recentemente, citem-se os acórdãos proferidos nos Agravos Regimentais nos 

Recursos Extraordinários nºs 523.471 e 482.281, cujos trechos de ementa estão a seguir 

reproduzidos. 

 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MULTA. VEDAÇÃO DO EFEITO 

DE CONFISCO. APLICABILIDADE. RAZÕES RECURSAIS PELA 

MANUTENÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA 

DE PECULIARIDADE DA INFRAÇÃO A JUSTIFICAR A GRAVIDADE 

DA PUNIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme orientação fixada pelo 

Supremo Tribunal Federal, o princípio da vedação ao efeito de confisco 

aplica-se às multas. [...]. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
180

 

 

 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. VEDAÇÃO DE 

TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA. ART. 3º DA LEI 8.846/94. ADI 1.075-

MC/DF. EFICÁCIA ERGA OMNES DA MEDIDA CAUTELAR NA 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO 

IMPROVIDO. I - É aplicável a proibição constitucional do confisco em 

matéria tributária, ainda que se trate de multa fiscal resultante do 

inadimplemento pelo contribuinte de suas obrigações tributárias. 

Precedentes. [...]. IV - Agravo regimental improvido.
181
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Como visto, a máxima instância judicial brasileira já pacificou o tema no sentido de 

que as sanções pecuniárias, cuja materialização se dá, notadamente, mediante a aplicação de 

multas tributárias, se submete ao princípio que veda o efeito confiscatório, insculpido no 

artigo 150, inciso IV, da CF.  

 

 

3.2.3 Princípios da liberdade de exercício de atividade econômica e da livre concorrência  

 

Inicialmente, convém destacar que o artigo 5º, da CF, em seu inciso XIII, situa a 

liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, dentre os direitos e garantias 

fundamentais, assim como o parágrafo único, do artigo 170, assegura a todos o livre exercício 

regular de atividade econômica.  

Nesse diapasão, como acentua Paulo de Barros Carvalho, as leis tributárias não 

podem impor óbices ao livre exercício do trabalho pelo cidadão brasileiro, se constituindo tal 

princípio como um limite às iniciativas legislativas em âmbito tributário.
182

 

Para Luís Eduardo Schoueri, tal princípio  

 

 
não pode ser deixado de lado, quando se consideram as normas tributárias 

indutoras, já que, se a intervenção tributária for efetuada no sentido de criar 

óbices a uma atividade empresarial, então a norma tributária indutora que 

assim atuar deverá ter sua constitucionalidade questionada.
183

  
 

 

 

Observe-se que a proteção à liberdade de exercício de atividade econômica costuma 

ser invocada quando do julgamento de sanções que tragam roupagem de sanções políticas, a 

exemplo do acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário nº 413.782-SC. 

Nos autos do mencionado processo, submetido a julgamento no Plenário do STF, o 

Relator Ministro Marco Aurélio claramente destacou, em seu voto, que a exigência imposta 

ao contribuinte, com débito junto ao fisco, de requerer à repartição fazendária estadual 

competente a emissão de notas fiscais individualizadas, a cada negócio jurídico realizado, se 

traduziria em medida impertinente e contrária às disposições contidas inciso XIII, do artigo 

5º, e no parágrafo único, do artigo 170, todos da CF. 

No mesmo sentido, o Ministro Celso de Mello adverte em seu voto que, apesar de os 

direitos e garantias individuais não serem absolutos, não pode a administração tributária 
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“frustrar exercício da atividade empresarial ou profissional do contribuinte impondo-lhe 

exigências gravosas, que, [...], visem, em última análise, a constranger o devedor a satisfazer 

débitos fiscais que sobre ele incidam”
184

. 

Pondere-se, ademais, que o princípio da liberdade de exercício da atividade 

econômica deve se harmonizar com outros princípios, a exemplo do princípio que garante a 

livre concorrência.  

Inserida no rol dos princípios gerais da atividade econômica, por força do artigo 170, 

inciso IV, da CF, a livre concorrência pode ser definida “como a abertura jurídica concedida 

aos particulares para competirem entre si, em segmento lícito objetivando o êxito econômico 

pelas leis de mercado e a contribuição para o desenvolvimento nacional e a justiça social”
185

. 

Tenha-se presente que com o fito de tutelar os direitos do consumidor e da própria 

sociedade, a defesa da livre concorrência tem por prerrogativa o combate a qualquer forma de 

favorecimento ou posição privilegiada, a determinado segmento ou empresa, que seja 

decorrência de práticas revestidas de má-fé e abusividade. 

Empresas, por exemplo, que adotam práticas abusivas e predatórias, buscando 

expelir concorrentes ou dificultar a sua entrada no mercado, se revelam danosas, pois podem 

levar a sociedade a ter que se sujeitar a essa mesma entidade empresarial que praticou os atos 

contrários à concorrência. 

Diante de situações que possam macular a livre concorrência, a CF, por intermédio 

da regra do artigo 173, § 4º, atribuiu à lei a função de reprimir eventual abuso do poder 

econômico que vise a eliminar a concorrência. 

Especificamente, em matéria tributária, muito se discute se o devedor de tributos, 

mormente aquele cuja inadimplência é contumaz, poderia causar efeitos deletérios à livre 

concorrência.  

Note-se que o contribuinte que deixa de recolher tributos, de forma rotineira, além de 

ser capaz de oferecer ao consumidor preços mais competitivos, pode, de outra monta, auferir 

melhores resultados, usufruindo, assim, de uma posição mais privilegiada em relação aos seus 

concorrentes, o que, por conseguinte, acaba por afetar a livre concorrência de mercado.  

Nessa esteira, merece destaque o acórdão proferido em sessão plenária pelo STF, nos 

autos da Ação Cautelar em Medida Cautelar nº 1657-RJ, que ao julgar o cancelamento de 
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registro especial de empresa fabricante de cigarros, entendeu que, apesar do desempenho de 

atividade lícita, o não recolhimento de tributos, de forma contumaz, estaria prejudicando a 

livre concorrência no mercado.  

A esse respeito, transcreva-se trecho do citado julgado: 

 

Ora, a previsão normativa de cancelamento da inscrição no Registro Especial 

por descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, antes de 

ser sanção estrita, é prenúncio desta: uma vez cancelado o registro, cessa, 

para a empresa inadimplente, o caráter lícito da produção de cigarros; se 

persistente, a atividade, de permitida, passa a ostentar o modal deôntico de 

não permitida, ou seja, proibida. 

É marcante a sutileza da distinção, provocada por uma permissão 

condicionada: a produção de cigarros, embora desacoroçoada pelo alto valor 

da alíquota de IPI, é atividade permitida, desde que se cumpram os requisitos 

legais pertinentes, mas produzir cigarros sem preenchimento destes – o que 

conduz à perda direta do registro especial – é, mais do que atividade 

desestimulada, comportamento proibido e ilícito. 

[...] 

Dada as características do mercado de cigarros, que encontra na tributação 

dirigida um dos fatores determinantes do preço do produto, parece-me de 

todo compatível com o ordenamento limitar a liberdade de iniciativa a bem 

de outras finalidades jurídicas tão ou mais relevantes, com a defesa da livre 

concorrência e o exercício da vigilância estatal sobre setor particularmente 

crítico para a saúde pública.
186

 

 

 

Aliás, com o fito de prevenir desequilíbrios da concorrência, vale ressaltar que, em 

2003, a Emenda Constitucional nº 42, de 2003, ao incluir o artigo 146-A na CF, autorizou a 

edição de lei complementar que estabeleça critérios especiais de tributação.
187
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Enquanto aludida lei complementar não é promulgada, eventuais discussões sobre os 

impactos tributários na esfera concorrencial, notadamente aqueles derivados do não 

recolhimento de tributos por devedores considerados contumazes, têm sido objeto de 

deliberação judicial, atribuindo-se, por conseguinte, à jurisprudência a tarefa de oferecer um 

direcionamento para tal questão.  

 

3.2.4 Princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório 

 

Antes de se discorrer sobre os alguns dos princípios basilares do processo, tais como 

os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, convém lembrar 

que o processo tem sua origem atrelada ao próprio surgimento do direito.  

Historicamente, desde épocas remotas, a organização dos corpos sociais pressupunha 

a existência de normas a estabelecer os direitos e deveres de seus membros. 

Conflitos entre os membros da sociedade sempre existiram e, a depender da época, 

eram resolvidos de distintas formas. 

Como destaca Vicente Greco Filho, há dois sistemas possíveis de efetivação de 

direitos. O primeiro sistema corresponde a autotutela, na qual os conflitos, face à inexistência 

do Estado, são dirimidos pelos próprios indivíduos, segundo a lei do mais forte. Nesse 

sistema, não há prévia garantia de direitos individuais, sendo que a solução do conflito 

depende muito mais das condições de força e da vontade do chefe do grupo social. No 

segundo  sistema, denominado jurisdição, próprio do Estado de Direito, os conflitos são 

solucionados por órgãos distintos e independentes, livres da vontade das partes, aplicando-se 

o direito de forma imparcial. Na jurisdição, o sistema é cercado de garantias e todos se 

submetem à lei, que impera sobre a vontade individual.
188

 

Ressalte-se que a jurisdição passou a ser atividade estatal, em fins do século XVIII e 

início do século XIX, tendo sido importante corolário da Revolução Francesa. A partir desse 

período, o Estado de Direito passou a separar os poderes de administrar (Poder Executivo), de 

legislar (Poder Legislativo) e julgar (Poder Judiciário), cabendo a atividade jurisdicional a 

esse último poder, a quem compete não apenas a satisfação dos interesses privados em 
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conflito mas também a satisfação dos interesses do Estado, pela observância do direito 

positivo e pela garantia de paz no convívio social.
189

 

Impende indicar uma terceira modalidade para a efetivação de direitos, denominada 

de autocomposição, considerada meio alternativo de solução de litígios, em que as partes 

resolvem o conflito sem a intermediação de uma terceira parte (juiz, conciliador, árbitro). 

Para a finalidade do presente estudo, porém, interessa destacar o sistema 

jurisdicional, dentro do qual se circunscrevem os princípios em tela.  

Primeiramente, destaque-se o princípio do devido processo legal, previsto no artigo 

5º, inciso LIV do texto constitucional, que dispõe que ninguém será privado da liberdade ou 

de seus bens sem o devido processo legal. 

O princípios da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, assim como  o 

princípio do contraditório são, por sua vez, assegurados aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral, na forma prevista no inciso LV, do mesmo 

dispositivo constitucional retromencionado. 

Aliás, os três princípios citados se apresentam intimamente relacionados entre si, 

uma vez que a concretização do devido processo legal pressupõe a garantia de que as partes 

poderão apresentar todos os seus argumentos, elementos de defesa e provas, cabendo ao juiz 

ouvir ambas as partes, de forma imparcial.  

Por essa razão, o devido processo legal, na dicção de Paulo de Barros Carvalho, é 

considerado “instrumento básico para preservar direitos e assegurar garantias, tornando 

concreta a busca da tutela jurisdicional ou a manifestação derradeira do Poder Público”
190

. 

Sobre o tema, Eduardo Jardim acentua a existência de duas possíveis acepções. Na 

larga acepção, o princípio do devido processo legal compreende todos os direitos e garantias, 

sendo aplicável tanto no processo judicial quanto no processo administrativo. No sentido 

estreito ou stricto sensu, por outro lado, o citado princípio se aplicaria apenas em esfera 

judicial, face a solenidade que a reveste.
191

 

Igualmente vislumbrando o princípio do devido processo legal (due process of law) 

como um direito a garantias individuais, James Marins indica a divisão de tal princípios em 

duas vertentes. Na primeira vertente, tem-se o devido processo legal substancial (substantive 

due process), que traz em seu bojo garantias de direito material que, no direito tributário, 

corresponderiam às garantais albergadas pelos princípios da legalidade, da isonomia, da 
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capacidade contributiva, do não confisco, dentre outros. A segunda vertente seria representada 

pelo devido processo legal processual (procedural due process) que, a seu turno, engloba as 

garantias elementares atinentes às normas processuais, aplicáveis aos processos, tanto em 

âmbito administrativo, quanto judicial.
192

 

Ao discorrer sobre o princípio da ampla defesa, Eduardo Jardim destaca tratar-se de 

um  

 

“direito indeclinável pelo qual o acusado não pode ser condenado sem ser 

ouvido, sendo-lhe assegurado exaustar os argumentos e provas possíveis, 

afigurando-se como imprescindível a nomeação de um defensor, no caso de 

revelia, tudo em obséquio aos altaneiros ideais de justiça”
193

. 

 

   

No que diz respeito ao princípio do contraditório, há que se considerar que o juiz, em 

posição imparcial e equidistante, tem o dever de conferir às partes, envolvidas no litígio, igual 

oportunidade de se manifestarem, para expor seus argumentos, elementos de defesa e provas. 

É dizer, a efetividade do contraditório exige que autor e réu sejam intimados de todos 

os atos processuais, facultando-lhes manifestação sobre todos os documentos e provas 

apresentados pela parte contrária, cabendo-lhes, ainda, o direito a todos os recursos contra a 

decisão que seja contrária aos seus interesses.
194

  

No magistério de Cândido Rangel Dinamarco, o princípio do contraditório pressupõe 

que “todos os procedimentos que concretamente se instauram devem conter momentos para 

que cada uma das partes peça, alegue e prove”
195

. 

Trazendo os princípios delineados ao tema desse trabalho, tem-se que, na forma 

preconizada pelo artigo 5º, inciso LIV, nenhuma sanção privativa de liberdade ou privativa de 

bens pode ser aplicada sem que haja sido observado o devido processo legal.  

Ademais, o devido processo legal propicia o exercício da ampla defesa e do 

contraditório, do que decorre a intersecção desses princípios.  

Nessa esteira, pode-se afirmar que o devido processo legal têm dupla finalidade. Em 

primeiro lugar, o processo é indispensável para a aplicação de qualquer pena, incluindo-se 
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nesse escopo a sanção que implica em restrição de direitos. Em segundo lugar, o processo 

adequado assegura a igualdade entre as partes, o contraditório e a ampla defesa.
196

 

Como há de se ver na seção 4 desse trabalho, os princípios ora em debate são 

comumente mencionados, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, como limites a 

determinadas sanções não pecuniárias que, a depender do caso, podem, inclusive, configurar 

sanções políticas.  

Sanções administrativo-tributárias, de caráter não pecuniário, precipuamente aquelas 

que implicam na privação ou perda de bens, a exemplo da apreensão de mercadorias e da pena 

de perdimento, implicam em flagrante inobservância do primado do devido processo legal, da 

ampla defesa e do contraditório, posto que, em tais circunstâncias, a Fazenda Pública, ainda 

que atuando sob o manto da lei, impõe sanção sem a devida apreciação judicial, em flagrante 

afronta à regra do artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF.  

Não se trata de preconizar o afastamento do processo administrativo tributário, que é 

lídimo, mas salientar que a apreciação judicial é inafastável em casos de privação de liberdade 

ou de bens, como acima exposto.     

 

3.2.5 Princípio da segurança jurídica  

 

Em que pese o termo segurança jurídica não constar expressamente no texto 

constitucional, a segurança, em sentido lato, encontra-se incluída no preâmbulo da CF, como 

um dos objetivos do Estado Democrático de Direito e no caput do artigo 5º, no rol dos 

direitos e garantias fundamentais. 

Por essa razão, é possível afirmar que a segurança jurídica encontra-se enquadrada 

no conceito maior de segurança e, por essa razão, goza de insofismável relevância, permeando 

o sistema jurídico em sua totalidade, sendo certo que, no direito brasileiro, tal princípio 

encontra-se intimamente relacionado ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico 

perfeito. 

Discorrendo sobre esse princípio, Celso Antônio Bandeira de Mello pontua a 

importância que cerca a segurança jurídica, como uma das mais profundas aspirações do ser 

humano, pois, ao almejar a segurança jurídica, o homem busca obter a segurança em si 

mesma, a certeza quanto a tudo que lhe cerca, a previsibilidade quanto ao futuro e a 
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estabilidade, tornando factível a previsão e a segurança quanto aos rendimentos ou frutos 

futuros que advirão de eventual ato ou empreitada do ser humano.
197

  

Enquadrando a segurança jurídica no campo dos subprincípios, dado que a sua 

efetivação ocorreria pela atuação de princípios
198

, Paulo de Barros Carvalho demonstra que 

aludido subprincípio está altamente correlacionado ao princípio da certeza do direito, posto 

que “a certeza do tratamento normativo dos fatos já consumados, dos direitos adquiridos e da 

força da coisa julgada, lhes dá a garantia do passado”
199

. 

Na mesma linha, Canotilho aponta que a segurança jurídica implica na precisão ou 

determinabilidade dos atos normativos que devem ser claros, compreensíveis e não 

contraditórios.
200

  

Seguindo tal raciocínio, a certeza do direito acaba por suportar importante atributo da 

segurança jurídica, qual seja o da previsibilidade, pois a certeza quanto aos atos passados, sob 

o ponto de vista normativo, confere maior segurança na realização dos atos futuros.  

Assim, com a certeza do direito, cuja materialização se dá com a observância do 

primado da legalidade, o individuo tem condições de guiar o seu comportamento, sabendo 

exatamente o que dele se espera em termos de obrigações. Da mesma forma, esse indivíduo é 

capaz de fruir dos direitos que lhe são garantidos.  

É dizer, a certeza do direito é um dos elementos que confere segurança à atuação dos 

membros da sociedade.  

No entanto, convém ponderar que a certeza do direito somente informará 

adequadamente a segurança jurídica se acompanhado de outros dois elementos, quais sejam, a 

estabilidade e a previsibilidade.  

Nessa senda, Humberto Ávila, de forma elucidativa, conceitua a segurança jurídica, 

em matéria tributária, como  

 

 
[...] uma norma-princípio que exige dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário a adoção de comportamentos que contribuam mais para a 

existência, em benefício dos contribuintes e na sua perspectiva, de um 

elevado estado de confiabilidade e de calculabilidade jurídica, com base na 

sua elevada cognoscibilidade, por meio da controlabilidade jurídico-racional 

das estruturas argumentativas reconstrutivas de normas gerais e individuais, 
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como instrumento garantidor do respeito à sua capacidade de, sem engano, 

frustração, surpresa ou arbitrariedade, plasmar digna e responsavelmente o 

seu presente e fazer um planejamento estratégico juridicamente informado 

do seu futuro.
201

 

 

 

Em se tratando de estabilidade, as normas integrantes do sistema jurídico devem ser 

estáveis, ainda que não eternas, até porque o ordenamento jurídico deve guardar proporção às 

mudanças vivenciadas pela sociedade. Contudo, não se pode admitir que as normas jurídicas 

sejam alteradas a todo momento, sob pena de tal fato tornar inseguros os atos jurídicos 

praticados. 

Ademais, em se garantindo a estabilidade, protege-se a previsibilidade, na medida 

em que sendo estável o sistema jurídico, o indivíduo tem como prever os seus atos futuros e, 

como consequência, tomar decisões com segurança e imbuído da certeza de que seus atos 

serão válidos e acolhidos pelo ordenamento jurídico. 

No que tange à estabilidade e à previsibilidade, Odete Medauar pontua que  

 

em essência segurança jurídica diz respeito à estabilidade das situações 

jurídicas. Expressa a condição do indivíduo como sujeito ativo e passivo das 

relações sociais, quando podendo saber quais são as normas jurídicas 

vigentes, tem fundadas expectativas de que elas se cumpram. A sociedade 

necessita de uma dose de estabilidade, decorrente, sobretudo, do sistema 

jurídico. A segurança jurídica permite tornar previsível a atuação estatal e 

esta de estar sujeita a regras fixas. Diz respeito, assim, à estabilidade da 

ordem jurídica e à previsibilidade da ação estatal.
202

  

 

 

Em matéria tributária, vários são os princípios que visam a propiciar a realização da 

segurança jurídica, evitando que o contribuinte fique sujeito ao alvedrio da Fazenda Pública.  

Nesse sentido, tem-se, por exemplo, o princípio da legalidade estrita, verdadeiro 

sustentáculo do sistema tributário nacional, que garante que a instituição e/ou majoração de 

tributos ocorra, apenas e tão somente, mediante a edição de lei. 

Igualmente, cite-se o princípio da tipicidade cerrada que implica na descrição 

detalhada e pormenorizada de todos os elementos integrantes do tributo, tais como a hipótese 

de incidência, os sujeitos ativo e passivo, a alíquota aplicável e a base de cálculo.  
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Aliás, o princípio da tipicidade cerrada se realiza por intermédio do princípio da 

legalidade, do que decorre que ambos estão intimamente relacionados entre si.  

A esse respeito, Roque Carrazza assevera que  

 

de fato, os elementos integrantes do tipo tributário devem ser formulados na 

lei de modo tão preciso e determinado, que o aplicador não tenha como 

introduzir critérios subjetivos de apreciação, que poderiam afetar, [...], a 

segurança jurídica dos contribuintes, comprometendo-lhes a capacidade de 

previsão objetivas de seus direitos e deveres.  

  

 

É dizer, em razão justamente dos princípios da legalidade estrita e da tipicidade 

cerrada, a lei deverá ser observada nos seus exatos termos e em seus limites, inclusive no que 

diz respeito à disciplina das sanções administrativo-tributárias, não se admitindo 

extrapolações. Com essa medida, fica garantindo ao contribuinte que os tributos, assim como 

as sanções decorrentes de eventual inadimplemento, estejam totalmente adstritos ao comando 

legal, afastando-se a possibilidade de arbitrariedades do ente fiscal, prestigiando-se a certeza e 

a previsibilidade que alicerçam a segurança jurídica. 

Em continuidade, não se pode deixar de mencionar os princípios da irretroatividade e 

da anterioridade como elementos garantidores de que novas leis serão aplicadas a fatos 

futuros e jamais alcançarão ocorrências passadas.  

Aliás, convém atentar ao fato de que os princípios da irretroatividade e da 

anterioridade, ao garantirem ao contribuinte o direito de conhecer com antecedência os 

encargos a que se se sujeitará, propiciam a garantia de segurança jurídica, contribuem para 

assegurar a certeza do direito e para proteger a propriedade do contribuinte, dando azo ao 

princípio da não surpresa no Direito Tributário.
203

  

Ainda dentro do escopo da segurança jurídica, assume inegável relevância o 

princípio da igualdade, presente no texto constitucional, no artigo 150, inciso II, que, ao exigir 

que se dispense o mesmo tratamento jurídico aos contribuintes que se encontram em situação 

equivalente, contribui para que a tributação se realize de forma justa.
204

     

Também gozam de similar relevância para a consecução da segurança jurídica os 

princípios da boa-fé, da confiança legítima e da moralidade administrativa.  

Convém destacar que, em matéria tributária, o prestígio à certeza do direito, à 

estabilidade e à previsibilidade, como alicerces do princípio da segurança jurídica, dão 
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condições ao contribuinte de prever as consequências futuras de seus atos, sabendo 

exatamente as obrigações tributárias que lhe são exigíveis, podendo, em última análise, saber 

de antemão as sanções que lhe serão impostas em virtude de prática um ilícito tributário.  

Em suma, pode-se afirmar que a segurança jurídica é princípio elementar e essencial 

ao adequado funcionamento do ordenamento jurídico tributário, quer sob o âmbito das 

obrigações principais e acessórias, quer no tocante às sanções tributárias. 

 

3.3 OS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE, DA PROIBIÇÃO DE EXCESSO E 

DA RAZOABILIDADE COMO LIMITADORES ÀS SANÇÕES ADMINISTRATIVO-

TRIBUTÁRIAS 

 

O presente tópico abordará os principais critérios que têm orientado os tribunais 

pátrios, por ocasião do julgamento de casos envolvendo a limitação das sanções 

administrativo-tributárias, mormente quando se faz necessária a aplicação de algum princípio 

constitucional ou quando verificada a colisão entre princípios. 

Assim, em sendo necessário recorrer-se a princípios constitucionais ou diante de 

situações pautadas por colisão entre ditos princípios, os postulados da proporcionalidade, da 

proibição de excesso e da razoabilidade têm auxiliado os órgãos julgadores na tarefa de julgar 

casos concretos que envolvam sanções administrativo-tributárias, mormente quando as 

mesmas se mostram excessivas.  

Como ponto de partida, vale mencionar que o presente trabalho optou por atribuir 

aos citados critérios a terminologia de postulados, em razão do entendimento de que os 

mesmos atuam como diretrizes para a aplicação das normas (regras e princípios), assumindo 

função eminentemente orientativa. 

Ademais, adotando a classificação proposta por Humberto Ávila e, já mencionada 

em tópico anterior desse trabalho, os mencionados critérios se enquadrariam na categoria de 

postulados normativos, haja vista que 

 
 

[...] as exigências decorrentes da razoabilidade, da proporcionalidade e da 

proibição de excesso vertem sobre outras normas, não, porém, para atribuir-

lhes sentido, mas para estruturar racionalmente sua aplicação. Sempre há 

uma outra norma por trás da aplicação da razoabilidade, da 

proporcionalidade e da excessividade. Por esse motivo é oportuno tratá-las 

como meta-normas. E como elas estruturam a aplicação de outras normas, 

com elas não se confundindo, é oportuno fazer referência a elas com outra 
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nomenclatura. Daí a utilização do termo postulado, a indicar uma norma que 

estrutura a aplicação de outras.
205

  

 

 

Adota-se também a classificação dos postulados normativos em específicos e 

inespecíficos, tal como proposto por Humberto Ávila.  

Nessa perspectiva, a proibição de excesso estaria enquadrada como postulado 

normativo inespecífico, pois apesar de implicar na relação de vários elementos, estes não são 

especificados, mas sim indeterminados. Implicam, por assim dizer, em ideias gerais, sem 

critérios orientadores de aplicação.
206

 

Diferentemente, a proporcionalidade e a razoabilidade seriam postulados normativos 

específicos, pois a aplicação depende da existência de determinados elementos e critérios.
207

 

Concluída a abordagem terminológica, passa-se ao tratamento de cada um dos 

citados postulados.  

 

3.3.1 O postulado da proporcionalidade e os exames de adequação, necessidade e 

sopesamento 

 

No tocante à proporcionalidade, cujo desenvolvimento teórico se deu notadamente na 

Alemanha, tem-se que tal postulado guarda estreita relação com a teoria dos princípios, uma 

vez que se destina a auxiliar o julgador a decidir casos concretos que envolvam a aplicação de 

princípios, em alguns casos, colidentes, além de se revelar como importante ferramenta na 

busca de conformidade entre os meios adotados e os fins almejados.  

Seguindo a trilha da construção teórica e dogmática alemã, a proporcionalidade se 

revela nas máximas “da adequação, da necessidade (mandamento do meio menos gravoso) e 

da proporcionalidade em sentido estrito (mandamento do sopesamento propriamente dito)”
208

.  

Ressalte-se, porém, que, a despeito de grande parcela da doutrina adotar a 

proporcionalidade, aplicando-se as três máximas retromencionadas, não se pode deixar de 

citar duas outras correntes teóricas, igualmente de origem germânica, que buscam oferecer 

diferentes contornos à proporcionalidade. 

                                                         
205

 ÁVILA, Humberto. Multa de mora: exames de razoabilidade, proporcionalidade e excessividade. 

In: ÁVILA, Humberto. Fundamentos do estado de direito: estudos em homenagem ao professor 

Almiro do Couto e Silva. São Paulo: Malheiros, 2005. p.167-168.  
206

 ÁVILA, 2016, p. 184-185. 
207

 ÁVILA, 2016, p. 185. 
208

 ALEXY, 2008, p. 116-117.  



85 

 

Assim, uma segunda corrente doutrinária, que tem entre seus adeptos Böckenförde e 

Schlink, propugna a adoção apenas das máximas da adequação e da necessidade, com 

exclusão da proporcionalidade em sentido estrito (ou sopesamento). Já a terceira corrente 

apregoa que, anteriormente à avaliação das máximas da adequação, da necessidade e do 

sopesamento, deve haver a análise da legitimidade dos fins que se pretende atingir com a 

adoção do postulado.
209

  

Apesar da respeitabilidade das demais correntes, o presente trabalho se debruçará, 

precipuamente, sobre a teorização que tem por pilares as três máximas da proporcionalidade, 

acima citadas.  

Sob o manto da máxima da adequação, avalia-se se o meio adotado é adequado para 

atingir a finalidade colimada ou, ainda, se os mecanismos presentes na lei aplicável são aptos 

para se alcançar a finalidade que se pretende.  

No magistério de Marçal Justen Filho, em se tratando da máxima da adequação, o 

meio escolhido deve ser compatível com a finalidade almejada, ou seja, a solução deve ser 

apropriada à realização do fim e, para tanto, identificado o fim que se busca atingir, deve-se 

verificar se as medidas que serão adotadas são aptas para o atingimento do fim colimado.
210

 

Quanto à máxima da necessidade, o julgador procederá à avaliação da gravosidade 

da medida adotada e, assim, deverá optar por aquela que seja a menos gravosa ao indivíduo. 

Assim, “um ato estatal que limita um direito fundamental é somente necessário caso 

a realização do objetivo perseguido não possa ser promovida, com a mesma intensidade, por 

meio de outro ato que limite, em menor medida, o direito fundamental atingido”
211

. 

A máxima de proporcionalidade em sentido estrito, a seu turno, diz respeito à 

realização do sopesamento entre os princípios conflitantes.  

Convém destacar que as máximas, acima elencadas, diferem entre si diante das 

possibilidades em análise. Assim é que 

 

 
a máxima da proporcionalidade em sentido estrito decorre do fato de 

princípios serem mandamentos de otimização em face das possibilidades 

jurídicas. Já as máximas da necessidade e da adequação decorrem da 

natureza dos princípios como mandamentos de otimização em face das 

possibilidades fáticas.
212

  

                                                         
209

 SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, São Paulo, 

v. 798, p. 23-50, abr. 2002. p. 35. 
210

 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015. p. 149-150.    
211

 SILVA, 2002, p. 35. 
212

 ALEXY, 2008, p. 118. 



86 

 

 

 

Outrossim, convém pontuar que a máxima da proporcionalidade em sentido estrito, 

embasada no sopesamento, não tem sido imune a críticas, notadamente por ser considerada 

um critério que atribui grande preponderância ao subjetivismo do julgador.  

Aliás, e de fato, diante da carga valorativa que reveste os princípios, o julgador 

deverá optar em adotar um princípio em detrimento de outro ou de outros princípios e, 

optando pelo sopesamento, atribuirá pesos diferenciados a esses princípios, para exarar a sua 

decisão.  

Importante destacar que uma das críticas mais contundentes ao sopesamento se refere 

ao fato desse critério, supostamente, deixar um campo aberto para o arbítrio, o subjetivismo e 

o decisionismo dos julgadores, constituindo-se, assim, em um método despido de 

racionalidade.  

Como reação a esse argumento, e para demonstrar que o sopesamento pode ser um 

método revestido de racionalidade e desatrelado das preferências e subjetividades dos 

julgadores, Alexy propõe a adoção do modelo fundamentado ao invés do modelo decisionista.  

Como o próprio Alexy discorre,  

 

 
se o sopesamento se resumisse à formulação de um tal enunciado de 

preferências e, com isso, à determinação da regra relacionada ao caso – que 

decorre desse enunciado –, o sopesamento, de fato, não representaria um 

procedimento racional. O estabelecimento da preferência condicionada 

poderia ocorrer de forma intuitiva. Aquele que sopesa teria a possibilidade 

de seguir única e exclusivamente suas concepções subjetivas. Não seria 

possível falar em sopesamentos corretos e sopesamentos equivocados.  

No entanto, a um tal modelo decisionista de sopesamento pode ser 

contraposto um modelo fundamentado. Em ambos os modelos o resultado do 

sopesamento é um enunciado de preferência condicionada. No modelo 

decisionista a definição do enunciado de preferência é o resultado de um 

processo psíquico não controlável racionalmente. O modelo fundamentado, 

por sua vez, distingue entre o processo psíquico que conduz à definição do 

enunciado de preferência e sua fundamentação. Essa diferenciação permite 

ligar o postulado da racionalidade do sopesamento à fundamentação do 

enunciado de preferência e afirmar: um sopesamento é racional quando o 

enunciado de preferência, ao qual ele conduz, pode ser fundamentado de 

forma racional. Com isso, o problema da racionalidade do sopesamento leva-

nos à questão da possibilidade de fundamentação racional de enunciados que 

estabeleçam preferências condicionadas entre valores ou princípios 

colidentes.
213
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Ademais, ao discorrer sobre a proporcionalidade, Humberto Ávila classifica o citado 

postulado no rol dos postulados específicos, uma vez que a sua aplicabilidade se sujeita a 

verificação de elementos determinados, nesse caso, a existência de uma relação de 

causalidade entre o meio utilizado e o fim almejado. É dizer, a proporcionalidade é o critério 

que orienta a relação entre meio e fim.
214

  

Como sintetiza Gustavo Massina, o postulado da proporcionalidade, visando a 

proteger os direitos fundamentais dos cidadãos,  

 

é aplicável sempre que houver uma relação de causalidade entre dois 

elementos, uma relação entre um meio e o fim que por ele se pretenda 

atingir. A proporcionalidade serve para estruturar a aplicação de princípios: 

[...], os princípios são normas jurídicas que não prescrevem um 

comportamento, mas que, ao contrário, indicam um fim a ser alcançado. São 

normas imediatamente finalísticas. Por estabelecerem fins e não 

prescreverem meios, os princípios permitem a eleição de comportamentos-

meio por parte de seus destinatários – inclusive por parte do Poder Público. 

Por intermédio dos princípios, a decisão a respeito de qual comportamento 

deverá ser adotado visando à consecução do fim estabelecido pela norma-

princípio migra do Poder Legislativo para os destinatários da norma. A 

proporcionalidade servirá, assim, para demonstrar se o meio eleito pelo 

destinatário do princípio está de acordo com o fim por ele (princípio) 

estabelecido. 

[...]  

O postulado da proporcionalidade servirá, portanto, para indicar se o meio 

efetivamente adotado é adequado, necessário e proporcional (em sentido 

estrito) à realização do fim prescrito pelo ordenamento jurídico, tornando 

mais controlável a escolha de um dentre os variados meios possíveis à 

realização do fim almejado.
215

 

 

 

Nessa senda, a proporcionalidade, orientada pelos critérios da adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, depende da existência de um meio e um 

fim que estejam envolvidos em uma relação de causalidade.  

Assim, o meio será adequado se contribuir para a promoção do fim que se almeja e 

será necessário se for o menos restritivo de direitos fundamentais, dentre todos os meios 

disponíveis e igualmente adequados para a promoção do fim.  Por fim, será proporcional em 

sentido estrito o meio cujas vantagens superem as desvantagens.
216
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Contudo, Humberto Ávila não deixa de tecer algumas críticas à aplicabilidade e ao 

funcionamento da proporcionalidade no direito.  

No que concerne à aplicabilidade, Ávila disserta que o postulado da 

proporcionalidade não se confunde com a noção de proporção e, como exemplo, cita a 

exigência de proporção entre o montante de uma taxa cobrada e o serviço prestado, situação 

em que há a ideia de proporção, não se tratando, porém, de aplicação do postulado da 

proporcionalidade, até porque tal postulado somente se aplica diante da existência de uma 

relação de causalidade entre meio e fim, situação em que se adotam os exames fundamentais 

de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.
217

 

O segundo problema levantado por Ávila se refere ao funcionamento do postulado da 

proporcionalidade. Nesse aspecto, é de se notar que os exames da adequação, da necessidade 

e da proporcionalidade em sentido estrito apenas aparentemente são incontroversos, mas, na 

realidade, implicam em grandes dificuldades, como a seguir relatado. 

 

 
Os meios devem ser adequados para atingir o fim. Mas em que consiste, 

precisamente, a adequação? Os meios escolhidos devem ser necessários 

dentre aqueles disponíveis. Mas o que significa ser necessário? As vantagens 

da utilização do meio devem superar as desvantagens. Mas qual o sentido de 

vantagens e relativamente ao quê e a quem elas devem ser analisadas?
218

 

 

 

De qualquer forma, merece destaque o fato de que aludido postulado se encontra 

inserido no direito brasileiro, como princípio a ser obedecido pela Administração Pública, nos 

termos do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.784/99.  

Além disso, impende frisar que, atualmente, os tribunais brasileiros têm amiúde se 

valido da proporcionalidade, ainda que aplicando-a com variados matizes e, em muito casos, 

com embasamento completamente desatrelado do seu conceito original, deixando, inclusive 

de proceder à avaliação da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido 

estrito, tal como propugnado por grande parte da doutrina.  

Não têm sido incomuns decisões que utilizam o postulado da proporcionalidade 

como se sinônimo fosse de outros dois postulados – da razoabilidade e da proibição de 

excesso, que serão mais adiantes abordados.  
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No tocante à aplicação do postulado da proporcionalidade pelos órgãos julgadores, 

Humberto Ávila faz duas interessantes colocações, a saber. 

 

Em primeiro lugar, demonstra que a exigência de proporcionalidade vem 

sendo aceita como um dever jurídico-positivo, o que, por si só, revela a 

importância de sua explicação e descrição. Em segundo lugar, revela que a 

utilização do princípio da proporcionalidade nem sempre possui o mesmo 

significado, não apenas porque ele é tratado como sinônimo da exigência de 

razoabilidade, com a qual [...] não se identifica, mas porque ele ora significa 

a exigência de racionalidade na decisão judicial, ora a limitação à violação 

de um direito fundamental, ora a limitação da pena à circunstância 

agravante ou necessidade de observância das prescrições legais, ora 

proibição de excesso da lei relativamente ao seu fim e ora é sinônimo de 

equivalência entre custo do serviço e a relativa taxa.
219

  

 

 

E, em arremate, Ávila conclui que a aplicação da proporcionalidade é, muitas vezes, 

correta, mas mesmo em tais casos, 

 

a fundamentação do chamado princípio da proporcionalidade não apresenta 

razões intersubjetivamente controláveis, na medida em que não estabelece 

critérios de delimitação da relação meio-fim – absolutamente essencial à 

aplicação da proporcionalidade –, bem como deixa obscuro o seu 

fundamento de validade. Enfim, a fundamentação das decisões, em vez de 

ser clara e congruente, termina sendo ambígua.
220

 

 

 

Trasladando-se o conceito e os critérios para a aplicação do postulado da 

proporcionalidade às sanções tributárias, Hugo de Brito Machado Segundo demonstra que: 

 

a) as penalidades pecuniárias aplicadas pela Administração Tributária são 

um meio para concretizar fins constitucionalmente protegidos, a exemplo 

daqueles consagrados pelos princípios da capacidade contributiva e da 

isonomia; 

b) como todo meio empregado na consecução de um fim, a penalidade 

pecuniária, em matéria tributária, há de ser adequada, necessária e 

proporcional em sentido estrito para a concretização dos princípios que lhe 

servem de fundamento; 

c) a penalidade é adequada quando, por meio dela, efetivamente se coíbem 

ou reprimem condutas agressivas aos tais princípios. [...]; 
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d) a penalidade é necessária quando, além de adequada, não há outro meio 

igualmente adequado, que atinja a mesma finalidade de modo menos 

gravoso aos demais fins igualmente prestigiados pela ordem jurídica [...]; 

e) além de adequada e necessária, a pena, para ser considerada proporcional, 

há de atender ainda o requisito da proporcionalidade em sentido estrito, 

representando o prestígio aos valores constitucionalmente protegidos que 

justificam a sua aplicação sem incorrer, porém, em gravame excessivo aos 

demais valores igualmente caros ao texto constitucional. É contrária a esse 

quesito, por exemplo, multa de valor exagerado aplicada a contribuinte que 

praticou infração de pequena gravidade [...], bem como sanção que, a 

pretexto de punir o inadimplemento do contribuinte [...], implica a 

paralisação de suas atividades e o afastamento dos princípios da ampla 

defesa, do contraditório e do devido processo legal, sendo essa a justificativa 

do teor das Súmulas 70, 323 e 547 do STF; 

[...].
221

 

 

 

A esse respeito, confira-se o exemplo a seguir sobre a aplicação do postulado da 

proporcionalidade à multa de mora. 

 

No exemplo da multa de mora, ela pode ser desproporcional, pois, apesar de 

ser adequada como meio para punir ou desmotivar a mora, sua fixação em 

determinado valor pode ser desnecessária – haja vista a circunstância de um 

percentual menor da mesma multa ser igualmente adequado para estimular o 

pagamento pontual e menos restritivo relativamente ao direito de 

propriedade e ao de liberdade – e desproporcional, em vista da inexistência 

de proporção entre o estímulo ao pagamento pontual do tributo e a restrição 

intensa da liberdade e da propriedade. 
222

 

 

 

Com efeito, sob o espectro da proporcionalidade, uma sanção há que atender aos três 

critérios informados por esse postulado.  

Nesse sentido, Helenilson Cunha Pontes observa que  

 

[...] o exame da constitucionalidade da imposição de uma sanção não 

prescinde, antes exige, a consideração dos efeitos concretos que a sanção 

acarreta sobre a esfera jurídica do infrator. O princípio da proporcionalidade, 

em sua tríplice dimensão, constitui inigualável instrumento apto a viabilizar 

o controle dessa atividade estatal.
223
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Em acréscimo, Pontes defende que o postulado da proporcionalidade, possivelmente, 

se constitui na mais solene garantia dos direitos individuais, sobretudo dos direito à 

propriedade e liberdade, pois norteia e limita a atuação estatal.
224

 

Diante das considerações supra elecadas, pode-se afirmar que a aplicação do 

postulado da proporcionalidade se encontra adstrita às situações na quais se constata a 

aplicação de princípios, inclusive quando os mesmos são colidentes entre si, situações em que 

o deslinde se resolve pela adoção dos critérios da adequação, necessidade e proporcionalidade 

em sentido estrito (sopesamento), tomando-se ainda por premissa o fato de que o meio 

adotado deve ser o mais apropriado para o atingimento do fim almejado.   

 

3.3.2 O postulado da proibição de excesso como garantia à eficácia mínima dos princípios  

 

Enquadrando-se no rol dos postulados normativos inespecíficos, o postulado da 

proibição de excesso tem por desiderato impor limites a eventual restrição de direitos e 

princípios fundamentais.  

Sua aplicação, assim, se exterioriza sempre que um princípio ou direito fundamental 

for excessivamente restringido, a ponto de lhe retirar sua eficácia mínima. 

É de se notar que, diferentemente do postulado da proporcionalidade, a aplicação do 

postulado da proibição de excesso  

 

 
não decorre da existência de uma relação de meio e fim. Ela decorre do 

dever de compatibilizar os direitos de liberdade com o interesse público na 

medida do possível. Essa relação de tensão entre o individuo e a sociedade, 

isto é, a garantia de direitos fundamentais e a previsão de regras de 

competência devem ser harmonizadas. 

[...] 

A restrição estatal por meio da instituição de impostos não pode ir tão longe, 

a ponto de aniquilar os direitos de liberdade. Essa limitação material decorre 

da proibição de excesso [...].
225

 

 

 

A esse respeito, Humberto Ávila fornece o seguinte exemplo para esclarecer a 

aplicação do postulado da proibição de excesso.  
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[...] o poder de tributar não pode conduzir ao aniquilamento da livre 

iniciativa. Nesse caso, a ponderação de valores indica que a aplicação de um 

norma, regra ou princípio (competência estatal para instituir impostos) não 

pode implicar a impossibilidade de aplicação de uma outra norma, princípio 

ou regra (proteção da propriedade privada).
226

 

 

 

Sendo assim, diferentemente do postulado da proporcionalidade, a proibição de 

excesso veda que se atinja e nulifique o núcleo essencial de um princípio fundamental.  

Pode-se afirmar que o núcleo essencial de um direito fundamental corresponde à 

zona central do conteúdo albergado por esse direito e, por essa razão, a proteção a esse 

conteúdo é mais intensa, para que se mantenha incólume a utilidade ou serventia desse direito 

ao seu titular.
227

 

Nessa senda, resta configurado o excesso nos casos em que uma sanção 

administrativo-tributária atinge e torna ineficaz o núcleo essencial de um princípio 

fundamental. 

É dizer, um multa abusiva poderá causar danos ao núcleo essencial de princípios 

constitucionalmente consagrados, a exemplo do princípio que veda o confisco, do princípio 

que garante o direito de propriedade e do princípio que garante a liberdade de indústria, 

comércio e ofício. 

Como pondera Cassiano Menke, “a perseguição de um fim tributário não pode 

acarretar a impossibilidade de promoção do direito fundamental, sob pena de a atividade 

tributária ser caracterizada como excessiva”
228

. 

Tratando especificamente do princípio que veda o confisco, esse mesmo autor 

destaca que o postulado da proibição de excesso visa a impedir os efeitos confiscatórios que, 

porventura, estejam embutidos em normas tributárias.
229

  

Daí afirmar-se que o postulado da proibição de excesso está intimamente relacionado 

com as sanções administrativo-tributárias, pois as mesmas não poderão ser excessivas, sob 

pena de ferirem ou, até mesmo, nulificarem o núcleo essencial de princípios constitucionais. 

Como destaca Gustavo Masina, “a proibição de excesso exige que a restrição 

promovida pelo tributo, pela sanção ou mesmo por outro direito, seja examinada em face do 

próprio direito fundamental restringido (cujo núcleo essencial não poderá ser atingido)”
230

. 

A título de exemplo, esse mesmo autor destaca que  
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nenhum tributo ou sanção pode ser tão elevado a ponto de pôr em risco o 

sustento do contribuinte ou do infrator. A expropriação de bens 

fundamentais ao sustento próprio ou familiar do contribuinte ou infrator 

feriria o núcleo do direito fundamental a uma vida digna, garantido pelo art. 

1º, III, da Constituição de 1988. Por essa razão, forte no postulado da 

proibição de excesso, nesse caso, deve ser afastada a desmedida exação, 

resguardando-se o núcleo do direito fundamental a uma vida digna.
231

  
 

 

Como será demonstrado na seção 4, muito embora a jurisprudência pátria, em 

matéria de sanções administrativo-tributárias, raramente mencione o postulado da proibição 

de excesso, a leitura de muitos dos julgados revela que aludido critério, ainda que não 

expresso, é implicitamente utilizado.  

 

3.3.3 O postulado da razoabilidade e suas diversas acepções 

 

Inicialmente, é importante destacar que aludido postulado tem seu desenvolvimento 

no direito inglês e norte-americano, ambos de tradição vinculada à commow law. 

Classificada como um postulado normativo específico e, portanto, reunindo 

caracteres e elementos próprios, a razoabilidade, inadvertidamente, tem sido aplicada pela 

jurisprudência, em demasiadas ocasiões, com o mesmo sentido da proporcionalidade.  

Ressalte-se que os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade possuem 

características e funcionalidades diversas, pois enquanto a proporcionalidade se aplica em 

situações nas quais se verifica uma relação de causalidade entre meio e fim, a razoabilidade 

considera as características individuais dos sujeitos atingidos pela aplicação do Direito e a 

correlação entre a medida e o critério, mas sem perquirir se o meio se adequa ao fim.  

Assim sendo, a aplicação do postulado da razoabilidade se encontra adstrita aos 

casos em que há conflito entre o geral e o individual, entre a norma e a realidade por ela 

regulada e entre um critério e uma medida.
232

 

Em que pesem as suas variadas acepções, Humberto Ávila indica três principais 

significados e conteúdos ao postulado da razoabilidade. 

Primeiramente, a razoabilidade, vista sob o prisma da equidade e da realização do 

princípio da justiça, orienta a aplicação das normas, levando-se em conta o que normalmente 
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acontece no dia-a-dia. O Direito, nessa hipótese, presume aquilo que seja considerado normal 

e que ocorra no cotidiano, e não o extraordinário.
233

 

Ao corroborar esse entendimento, Celso Antônio Bandeira de Mello acentua que a 

Administração Pública “terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em 

sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas [...]”
234

. 

Significa afirmar que, a despeito de a norma regular casos gerais, há situações que, 

por serem anormais em razão de determinadas especificidades, requerem uma abordagem 

individualizada, não podendo se aplicar, assim, a regra geral.
235

  

Dessa primeira acepção, conclui-se que a razoabilidade possui atuação metodológica 

e interpretativa, procurando adequar os casos concretos à norma geral, mas sem esquecer os 

primados da justiça e da equidade, mormente quando a regra geral é omissa para o deslinde de 

um caso particular, extraordinário e que não se adeque à normalidade.  

Uma segunda acepção atribuída à razoabilidade diz respeito à exigência de 

harmonização entre a norma e as condições externas de aplicação, de forma a que exista uma 

congruência entre a norma posta pelo Poder Legislativo e a realidade.
236

  

Dentro da segunda acepção, o postulado da razoabilidade exige a observância da 

correlação entre a norma e a medida por ela adotada, para que se afaste a possibilidade de 

distinções despidas de causas concretas, em flagrante violação ao princípio da igualdade. 

Assim, normas que estabeleçam critérios diferenciados devem estar embasadas em causas 

concretas, pois diferenciar, sem que haja razão para tal, leva à violação do princípio da 

igualdade.
237

 

Por fim, a terceira acepção proposta por Ávila relaciona a razoabilidade com a 

equivalência entre a medida que se adota e o critério utilizado para dimensioná-la. Nessa 

visão, a título de exemplo, citem-se as taxas que devem ser equivalentes ao custo dos serviços 

prestados, assim como as punições devem ser equivalente aos atos delituosos praticados.
238

 

O terceiro critério mencionado por Ávila apresenta nítida correspondência com as 

sanções administrativo-tributárias, tanto que uma multa extrapolará a razoabilidade se o seu 

valor não for equivalente à gravidade da falta cometida. Em outras palavras, a medida (valor 
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da multa) deve corresponder ao critério (gravidade da falta cometida), para ser consentânea ao 

postulado da razoabilidade. 

Convém destacar que, diferentemente do postulado da proporcionalidade, a 

razoabilidade não exige uma relação entre meio e fim, mas sim uma conexão entre a medida 

adotada e o critério que a dimensiona.
239

 

Em que pesem os critérios apontados por Humberto Ávila quanto à conceituação e à 

delimitação do postulado da razoabilidade, convém destacar que, na doutrina, é possível 

encontrar várias outras acepções.  

Luis Roberto Barroso, ao discorrer sobre o tema, entende que 

 

o princípio da razoabilidade é um parâmetro de valoração dos atos do Poder 

Público para aferir se eles estão informados pelo valor superior inerente a 

todo ordenamento jurídico: a justiça. Sendo mais fácil de ser sentido do que 

conceituado, o princípio se dilui em um conjunto de proposições que não o 

libertam de uma dimensão excessivamente subjetiva. É razoável o que seja 

conforme à razão, supondo equilíbrio, moderação e harmonia; o que não seja 

arbitrário ou caprichoso; o que corresponda ao senso comum, aos valores 

vigentes em dado momento ou lugar.
240

  

 

 

Em sentido análogo, Marçal Justen Filho vislumbra a razoabilidade como técnica 

hermenêutica, na qual o raciocínio é direcionado não apenas por soluções lógicas, mas 

também razoáveis e congruentes ao espírito do sistema.
241

 

Celso Antônio Bandeira de Mello, por sua vez, ao demonstrar a relevância da 

razoabilidade a guiar os atos administrativos, destaca que, diante de situações em que a lei 

atribui à Administração Pública certa discricionariedade, tal liberdade não pode ser exercida 

de forma desarrazoada, ilógica, insensata e incongruente, sob pena de tal ato não apenas 

afrontar a Ciência Administrativa, mas também ser tido por inválido, por não atender à 

finalidade da lei.
242

  

Destaque-se, inclusive, que, por força do contido no artigo 2º da Lei nº 9.784/99, a 

Administração Pública, em sua atuação, está adstrita a obedecer a proporcionalidade e a 

razoabilidade.  
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Apesar de não expresso no texto constitucional, o postulado da razoabilidade, assim 

como, o postulado da proporcionalidade, se funda nas premissas do devido processo legal e da 

realização de justiça, visando a proteger os direitos fundamentais e o interesse público, 

atuando como verdadeira contenção à discricionariedade dos atos do Poder Público.243  

Por derradeiro, em que pesem as suas variadas acepções, pode-se afirmar que, em 

linhas gerais e tendo por foco o estudo das sanções administrativo-tributárias, o postulado da 

razoabilidade decorre de uma correspondência entre medida e critério, em uma situação de 

conflito entre o geral e o individual.  

 

3.3.4 Os postulados da proporcionalidade, da proibição de excesso e da razoabilidade: 

dissenso doutrinário e jurisprudencial 

 

Nesse lanço, convém apontar a existência de grande divergência doutrinária quanto 

ao conceito e ao alcance dos postulados da proporcionalidade, da proibição de excesso e da 

razoabilidade.  

E citada divergência acaba por alcançar os tribunais, onde também é possível 

encontrar tais postulados sendo indistintamente aplicados, como se sinônimos fossem ou, 

ainda, com diferentes significados e matizes.  

Em outras palavras, constata-se que os postulados têm sido aplicados, ora 

conjuntamente, como se representassem a mesma construção teórica, ora adotando-se 

abordagens invertidas, atribuindo-se a determinado postulado conceituação relativa a outro 

postulado.   

Como há de se constatar nos tópicos seguintes, em que pese a possibilidade de se 

conferir tratamento individualizado a cada um dos postulados normativos, dada seus 

diferentes critérios e elementos, há inúmeros doutrinadores que consideram a 

proporcionalidade e a razoabilidade como detentoras dos mesmos critérios, ou ainda 

inserindo-se um postulado no bojo de outro postulado. 

Roque Carrazza, por exemplo, afirma textualmente que a proporcionalidade é 

também conhecida como razoabilidade ou proibição de excesso.
244

  

Celso Antônio Bandeira de Mello, a seu turno, considera a proporcionalidade como 

face da razoabilidade e justifica seu posicionamento afirmando que 
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[...] através do exame da proporcionalidade o que se quer verificar é se a 

providência tomada (conteúdo do ato) perante certo evento (motivo) 

manteve-se nos limites necessários para atender à finalidade legal ou se foi 

mais intensa ou mais extensa do que o necessário. Ora, um ato que exceder 

ao necessário para bem satisfazer o escopo legal não é razoável. 
245

 

 

 

Para Lúcia Valle Figueiredo, o que diferencia o postulado da proporcionalidade em 

relação ao postulado da razoabilidade é a máxima da proporcionalidade em sentido estrito, 

que permite a diferenciação entre os princípios.
246

  

Igualmente, não se pode perder de vista o sentido laico que, não raras vezes, tem sido 

atribuído à proporcionalidade e à razoabilidade. Exemplo lapidar sobre tal situação é 

fornecido por Luís Virgílio Afonso da Silva.  

 

 
[...] se um pai proíbe a seu filho que jogue futebol durante um ano, apenas 

porque este, acidentalmente, quebrara a vidraça do vizinho com uma bolada, 

é de se esperar que o castigo seja classificado pelo filho – ou até mesmo pelo 

vizinho ou por qualquer outro pessoa – como desproporcional. Poder-se-á 

dizer também que o pai não foi razoável ao prescrever o castigo. O mesmo 

raciocínio pode também valer no âmbito jurídico, desde que ambos os 

termos sejam empregados no sentido laico.
247

 

 

 

A esse respeito, o mencionado jurista alerta que o discurso jurídico não pode 

empregar a proporcionalidade e a razoabilidade em seus sentidos laicos e sequer como 

sinônimas, ainda que tenham objetivos semelhantes.
248

  

Outro ponto de atenção levantado por Luís Virgílio Afonso da Silva diz respeito à 

tendência de se considerar os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade como 

fenômenos similares, mas de origem diversa, pois enquanto a proporcionalidade seria 

caracterizada pela sua origem germânica, a razoabilidade seria uma elaboração dogmática 

norte-americana.
249

  

Convém frisar que, muito além de preciosismo terminológico, o intercâmbio de 

nomenclaturas acaba por ocasionar imprecisões quanto à compreensão dos critérios adotados, 
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que ocorrem, por exemplo, quando a decisão judicial informa a aplicação ao caso concreto do 

postulado da proporcionalidade, quando o critério adotado corresponde à razoabilidade.  

Como abordado nos tópicos precedentes, cada um dos postulados têm seus próprios 

critérios e elementos. Assim é que, se o objetivo for verificar qual o meio mais adequado para 

se atingir o fim colimado, recomenda-se a adoção do postulado da proporcionalidade, ao 

passo que, em havendo conflito entre normas gerais e normas individuais ou quando se faz 

necessário considerar a equivalência entre medida e critério, o postulado da razoabilidade 

assumirá o destaque, sem olvidar-se também do postulado da proibição de excesso, cuja 

aplicação exsurge quando o núcleo essencial de um direito é atingido.  

A esse respeito, Humberto Ávila fornece exemplo pertinente aos objetivos do 

presente trabalho. O exemplo se refere à imputação de uma multa de mora no montante 

correspondente a 60%, por um dia de atraso no pagamento de um determinado tributo, 

situação em que é possível a aplicação de qualquer dos postulados, a depender do exame que 

se realiza. Assim sendo, 

 

há três exames que podem ser feitos: verificar se essa regra geral se aplica ao 

caso individual (por exemplo, o atraso ocorreu em razão de um acidente 

devidamente comprovado com o funcionário que se dirigia ao banco para 

efetuar o pagamento), se não havia outro meio para atingir o fim e se os 

efeitos benéficos superam os maléficos (30% poderia ser suficiente para 

desestimular a impontualidade, e provocar a bancarrota de microempresários 

poderia ser mais danoso que garantir a pontualidade da maioria) e se a 

obrigação não feriria o núcleo essencial de um direito fundamental (aumento 

de 60% da carga, por um dia de atraso, poderia atingir o núcleo do direito de 

propriedade, independentemente da necessidade ou vantagem da adoção da 

medida).
250

   

 

 

Muito mais que uma questão de nomenclatura, é de se notar que a opção pela adoção 

de determinado postulado revelará o critério adotado, o que, em última análise, possibilitará a 

prolação de uma decisão judicial cuja fundamentação seja lógica, clara e coerente.  

Como alerta Humberto Ávila, “o problema não está em usar uma palavra para três 

fenômenos, mas não perceber que há três fenômenos diferentes a analisar”
251

. 

Não obstante o acima exposto, Humberto Ávila vislumbra plausibilidade de se 

enquadrar os postulados da proibição de excesso e da razoabilidade no exame da 

proporcionalidade em sentido estrito. Nas suas palavras, 
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se a proporcionalidade em sentido estrito for compreendida como amplo 

dever de ponderação de bens, princípios e valores, em que a promoção de 

um não pode implicar a aniquilação de outro, a proibição de excesso será 

incluída no exame da proporcionalidade. Se a proporcionalidade em sentido 

estrito compreender a ponderação dos vários interesses em conflito, 

inclusive dos interesses pessoais dos titulares dos direitos fundamentais 

restringidos, a razoabilidade com equidade será incluída no exame da 

proporcionalidade.
252

 

 

 

Por derradeiro, não se pode deixar de mencionar a relevância que tais postulados têm 

assumido no labor jurisdicional, sendo constantemente mencionados e utilizados como base 

para as decisões judiciais, notadamente relacionadas à matéria tributária. 

 

3.4 SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

Sobre a diferenciação entre regras, princípios e postulados, pode-se afirmar que as 

regras podem ser conceituadas como normas descritivas, ao passo que os princípios atuam 

como normas finalísticas que trazem embutidos mandamentos de otimização, com inexorável 

carga axiológica. Os postulados, a seu turno, se situam em um metanível, pois possuem 

caráter orientativo para a aplicação das normas, auxiliando, por conseguinte, no labor 

interpretativo. 

Regras e princípios também se diferenciam, entre si, pela solução fornecida em caso 

de conflito.   

Dessa forma, enquanto um conflito entre normas se resolve pela aplicação da regra 

da exceção ou simplesmente tornando uma das regras inválida, um conflito entre princípios 

tem sua solução calcada na utilização do sopesamento, por meio da atribuição de pesos aos 

princípios conflitantes para, ao fim, adotar-se o princípio com maior peso para a solução do 

caso concreto.  

É de se notar que Humberto Ávila, divergindo da posição adotada por Canotilho, 

Alexy e Dworkin, critica a utilização do sopesamento, para a solução de um conflito entre 

princípios, por entender que os princípios, quaisquer que sejam, são inafastáveis. 

De qualquer forma, mister apontar que os princípios, notadamente constitucionais, 

assim como os postulados normativos, assumem relevância inconteste como elementos 

norteadores à aplicação das sanções administrativo-tributárias. 
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Assim, demonstrou-se que, a despeito da existência de divergências doutrinárias, as 

sanções administrativo-tributárias se submetem aos princípios da legalidade, da vedação de 

confisco, da liberdade de exercício de atividade econômica, da livre concorrência, do devido 

processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica.  

Dentre os postulados, aplicam-se à matéria os postulados da proporcionalidade, da 

proibição de excesso e da razoabilidade.  
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4 AS SANÇÕES ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIAS 

 

De início, faz-se mister ponderar que o Estado necessita angariar recursos para fazer 

frente aos seus gastos, estes decorrentes tanto de sua operacionalidade, quanto da 

concretização das atividades públicas que lhe são inerentes, bem como para a implementação 

de políticas públicas. 

Com efeito, dada a sua conformação de Estado Social, no Brasil os “direitos 

individuais e sociais garantidos constitucionalmente, [...], são o fim a ser atingido não 

somente pelo estabelecimento, mas também pelo cumprimento de regras disciplinadoras das 

fontes de recursos, dos canais e meios de sua aplicabilidade, positivados nas leis 

orçamentárias”
253

. 

Daí que, para a realização de seus misteres, torna-se imprescindível ao Estado a 

arrecadação das receitas públicas que, quanto a sua origem, podem ser originárias ou 

derivadas.
254

  

Diz-se que a receita pública é originária quando oriunda “da exploração do 

patrimônio, pelo Estado, de seus próprios bens ou quando pode exercer atividade sob o que se 

denomina de direito público disponível”
255

.  

A receita pública derivada, por outro lado, decorre dos tributos recolhidos junto à 

economia privada, isto é, “provém do constrangimento sobre o patrimônio do particular”
256

. E 

dentre as receitas derivadas incluem-se também os valores decorrentes da aplicação de 

sanções, tais como as multas e os demais acréscimos moratórios. 

Como pondera Kiyoshi Harada, foi-se a época em que o Estado se valia de guerras 

de conquistas, de doações voluntárias e da venda de bens de seu patrimônio para obtenção de 

recursos a fim de sustentar o Estado. Ademais, com o crescimento do volume de despesas 

públicas, o Estado foi levado a lançar mão de outras formas para auferir recursos, dentre as 

quais, a retirada de uma parcela das riquezas do particular, sem qualquer contraprestação, por 

intermédio da tributação.
257

  

Face aos argumentos suso expendidos, não há como se negar a relevância e a 

imprescindibilidade que a arrecadação tributária, como modalidade de receita pública 
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derivada, assume no cenário político-social de uma nação, se constituindo na principal fonte 

de recursos a viabilizar a funcionabilidade do Estado, a realização por este das atividades que 

lhe são constitucionalmente atribuídas e para a concretização de políticas públicas. 

Em rápida síntese, pode-se afirmar que “os tributos têm por função carrear recursos 

financeiros para o Estado, para atingir sua finalidade de promover o bem comum, satisfazendo 

as necessidades públicas”
258

.  

Assim é que, demonstrada a imprescindibilidade da arrecadação tributária para a 

concretização dos misteres estatais, o não recolhimento de tributos ou, quando menos, o 

descumprimento de obrigações acessórias, sujeitam o contribuinte à aplicação de sanções, 

tanto sob o espectro pecuniário quanto não pecuniário, podendo-se ainda cogitar na aplicação 

de pena de privação de liberdade. 

Aliás, nesse lanço, cumpre obtemperar que, partindo-se do princípio da legalidade, 

tem-se que a relação jurídica tributária é antes de tudo uma relação de direito e não uma 

relação de poder. É dizer,  

 

 

os recursos tributários são aqueles que o Estado obtém mediante o exercício 

de seu poder de império, ou seja, por leis que criam obrigações a cargo dos 

sujeitos – indivíduos e entidades – na forma e quantia que tais leis 

estabeleçam.  

Característica comum dos recursos tributários em sua obrigatoriedade pelo 

império da lei, sendo esta – por sua vez – fonte das obrigações tributárias 

dentro do marco das faculdades e dos limites que estabeleçam as 

constituições modernas.
259

 

 

 

Ora, diante da inobservância de uma norma jurídica tributária, que estabeleça o 

cumprimento de uma obrigação tributária principal ou acessória, como ocorre, por exemplo, 

nos casos de não recolhimento de tributo ou de não prestação de alguma informação ao fisco, 

incumbe à Administração Pública impor uma sanção ao contribuinte, quer mediante a 

aplicação de uma penalidade de cunho pecuniário, quer subtraindo um direito ao contribuinte. 
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Tem-se in casu a sanção administrativo-tributária, cuja imposição advém de órgão 

administrativo. 

 

Inconfundíveis o poder de punir e o poder de tributar. Estremam-se pela 

natureza e objetivo. O poder de punir, atribuído ao Estado no pacto 

constitucional, destina-se a garantir a validade da ordem jurídica. O poder de 

tributar, restringindo a propriedade privada, procura garantir ao Estado o 

dinheiro suficiente para atender às necessidades públicas.  

Aproximam-se, entretanto, por terem sede constitucional e por se 

constituírem no espaço aberto pela liberdade.  

Penalidade e tributo, por isso mesmo, têm alguns pontos em comum: a 

punição gera um custo para o Estado, financiado pelos tributos, enquanto 

estes implicam sempre em perda de uma parcela da liberdade, como também 

acontece nas sanções.
260

 

 

 

Contudo, convém destacar que a sanção de cunho administrativo-tributário afeta, 

apenas e tão somente, o patrimônio e/ou a fruição de direitos, não se destinando a impingir 

qualquer limitação ao direito de ir e vir.  

De outra monta, situações há em que o contribuinte comete ilícitos tributários, que 

tipificados como crime, o submetem à aplicação de uma sanção penal, sujeitando-lhe a uma 

limitação do direito de ir e vir. Nesse caso, se está diante de uma sanção penal tributária. 

Como esclarecem Paulo José da Costa Jr. e Zelmo Denari 

 

 

[...] na ordem jurídica tributária, uma infração se converte em delito fiscal na 

exata medida da exacerbação do seu grau de nocividade social. Em 

determinado momento histórico, por convenção social, certas condutas 

colocam-se em conflito com os mais significativos valores de uma sociedade 

politicamente organizada. Quando isto se dá, ocorre, no plano normativo, 

uma ruptura, e o ilícito fiscal, em decorrência da especificidade da respectiva 

sanção e por razões de política criminal, converte-se em delito.
261

  

 

 

Interessante observar que a ocorrência de uma infração penal tributária, devidamente 

tipificada, ensejará a aplicação de uma sanção penal tributária que, aliás, em nada difere dos 

demais delitos comuns. 

A esse respeito, veja-se a conclusão extraída por Costa Jr. e Zenari: 
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[...] quando o legislador, diante do caráter extremamente nocivo da conduta, 

instituir tipos penais tributários, ou, por razões de política criminal, houver 

por bem converter a infração tributária em crime, inflingindo-lhe pena 

privativa da liberdade pessoal, já não haverá a possibilidade de, em tese, 

distinguir os delitos tributários dos demais delitos comuns. À luz das 

respectivas infrações, teremos duas violações de normas que reprimem 

condutas ilícitas, e, sob o aspecto das respectivas sanções, não haverá 

qualquer dissemelhança entre as respectivas penas, por isso que ambas 

privativas da liberdade pessoal.
262

 

 

 

 

Cumpre assinalar que uma única conduta ilícita pode conduzir à aplicação de sanções 

tanto na esfera administrativa, quanto na esfera penal. É dizer, a imposição de uma sanção 

administrativo-tributária não exclui a aplicação de uma sanção penal tributária. 

Como demonstra Eduardo Jardim,  

 

 

[...] há condutas que a um só tempo propagam efeitos tributários e penais, a 

exemplo do descaminho [...], fato que implica falta de pagamento dos 

tributos devidos na importação, caso do imposto sobre a importação, ICMS, 

IPI, PIS e COFINS, afora algumas taxas, o que, por si só, caracteriza 

infração à legislação tributária. Ainda, o referido fato tipifica o delito 

previsto no art. 334 do Código Penal, ou seja, crime de descaminho. Logo, 

consoante o exemplo demonstra, é lídimo dessumir que uma única conduta 

opera efeitos tributários e criminais.
263

 

 

  

De qualquer forma, o foco do presente estudo se restringirá às sanções de âmbito 

administrativo-tributário, razão pela qual não serão abordadas as sanções de caráter penal. 

Sendo assim, considerado o escopo desse trabalho, o tópico seguinte abordará a 

forma como as sanções tributárias, sob o prisma administrativo, se classificam e, após 

verificadas as classificações cabíveis, o trabalho se debruçará em expor cada um dos mais 

usuais tipos de sanções administrativo-tributárias existentes no cenário brasileiro, ocasião em 

que será mencionada a legislação correlata a cada uma dessas sanções na esfera federal, bem 

como o posicionamento que a jurisprudência tem adotado. Igualmente, procurar-se-á situar 

alguns casos de sanções, em âmbito estadual ou municipal, de forma exemplificativa e quando 

a relevância o justificar. 
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4.1 A OPERACIONALIDADE DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIAS E 

SUA CLASSIFICAÇÃO 

 

Como já esboçado em tópicos anteriores, a norma jurídica posta, ao estipular direitos 

e deveres entre os sujeitos ativo e passivo de uma relação jurídica, viabiliza as relações 

intersubjetivas que permeiam o convívio social.  

Contudo, a norma jurídica quedaria inócua se não viesse acompanhada dos 

pressupostos de coercibilidade e sanção.  

Em matéria tributária, o arcabouço normativo correlato disciplina os direitos e 

deveres que permeiam a relação jurídica intersubjetiva entre o Estado, nesse caso ocupando a 

posição de sujeito ativo, e o contribuinte, na posição de sujeito passivo.  

Ora, o Estado, considerado nas esferas federal, estadual e municipal, necessita receita 

para o desempenho de suas atividades. É dizer, o financiamento da máquina pública, a adoção 

e a implementação de políticas públicas, a atuação estatal na concretização de direitos sociais, 

dentre outras funções, são dependentes de fundos obtidos de diversas fontes, sendo a 

arrecadação tributária uma das mais relevantes nesse contexto.  

Diante da relevância que a arrecadação tributária indubitavelmente assume, a norma 

tributária, quer se traduza na exigência de tributos, quer se revele a partir da obrigatoriedade 

de o contribuinte realizar uma atividade de cunho administrativo, a exemplo dos informes e 

declarações exigidos para viabilizar a função fiscalizatória do Estado, uma vez descumprida, 

revela a prática de uma infração que, por sua vez, ensejará a aplicação de uma sanção. 

Como pondera Ives Gandra 

 

 
No campo tributário, a sanção, mesmo aquela que acarreta a perda de 

liberdade, visa exclusivamente garantir a cobrança de tributo e desestimular 

a sonegação, a fraude, o conluio. Demonstrar que é preferível sofrer a pena 

menor, que é o tributo, que arcar com a maior, que é a penalidade, sem 

possibilidade de eliminar-se a carga tributária. 

[...] 

A sanção representa, em tese, a certeza de que, na maior parte dos casos, a 

penalidade maior desincentiva o não-pagamento da penalidade menor, que é 

o tributo. 

[...] 

A aplicação da sanção tributária tem como seu núcleo essencial essa 

característica primeira, que é forçar o pagamento do tributo, no tempo e 

forma impostos pelo poder tributante. Não visa proteger, como na sanção 

criminal, a sociedade contra as violações das normas que a regem, mas 
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simplesmente obrigar o contribuinte a pagar, apenando o atraso ou a 

sonegação. [...]
264

 

 

 

Diante da prática de uma infração tributária, em âmbito administrativo, ficará o 

contribuinte sujeito às sanções previstas no ordenamento jurídico, que poderão implicar tanto 

na aplicação de uma pena de cunho pecuniário, quanto à sujeição a uma penalidade de caráter 

não pecuniário.  

Além disso, não se pode perder de vista que a pessoa jurídica de direito público 

interno, competente para legislar sobre determinado tributo, também o será para estipular as 

penalidades e sanções cabíveis aplicáveis nos casos de infração ou ilícito tributário.  

Como acentua Eduardo Jardim  

 

 

somente a pessoa incumbida de legislar sobre um determinado tributo é que 

pode estabelecer as respectivas penalidades, donde, por exemplo, somente a 

União pode estabelecer as penalidades em relação ao descumprimento da 

legislação do imposto sobre a renda
265

. 

 

 

Destarte, é possível classificar as sanções administrativo-tributárias em sanções 

pecuniárias e sanções não pecuniárias, sem olvidar-se também da figura da sanção política.  

No caso das sanções pecuniárias, como a própria denominação indica, o 

descumprimento de uma obrigação principal ou acessória levará o contribuinte a sujeitar-se a 

uma pena correspondente ao pagamento de um determinado valor, na forma de multa e/ou 

acréscimos moratórios. São sanções que atingem diretamente o patrimônio do contribuinte 

inadimplente. 

Aliás, no magistério de Paulo de Barros Carvalho, as penalidades pecuniárias 

representam a forma mais expressiva de punição do comportamento lesivo do contribuinte, 

pois além de conterem cunho marcadamente psicológico, cujo escopo é evitar nova 

consumação da infração, punem o autor da infração tributária mediante a majoração do débito 

fiscal
266

. 

De outro lado, têm-se as sanções não pecuniárias que, quando impostas, afetam o 

contribuinte quanto à fruição de direitos, sem implicar, contudo, em impacto de ordem 

pecuniária, ao menos diretamente. Exemplos de sanções não pecuniárias são a inscrição do 
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contribuinte inadimplemento no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados (CADIN), a 

inscrição de Certidão de Dívida Ativa (CDA) em cadastros, como Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC) e SERASA, a averbação pré-executória, a lavratura de protesto extrajudicial, a 

inclusão do contribuinte em regime especial de controle, fiscalização e pagamento, dentre 

outras possíveis penalidades. 

Outra classificação possível
267

 é proposta por Ives Gandra da Silva Martins, que 

divide as sanções tributárias em ressarcitórias, punitivas, desincentivadoras ou corretivas
268

. 

Ao afirmar que as sanções tributárias têm cunho ressarcitório ou compensatório, quer 

se dizer que, em sendo descumprida uma norma tributária, deixando-se de recolher um tributo 

na data aprazada, por exemplo, fica o contribuinte sujeito à imputação de acréscimos legais 

sobre o valor do crédito tributário exigível, tudo com vistas a ressarcir, a compensar o Erário, 

pelo recolhimento a destempo. 

As sanções punitivas, por sua vez, extrapolam o cunho ressarcitório, para 

efetivamente punir o contribuinte. Visam a apenar o contribuinte pela falta, insuficiência ou 

recolhimento a destempo. É de se notar que a aplicação de sanções punitivas independe da 

existência de dolo, bastando a verificação de culpa por parte do contribuinte. 

Quanto às sanções desincentivadoras, tidas como mais gravosas do que as sanções 

ressarcitórias e as sanções punitivas, as mesmas são impingidas ao contribuinte que age com 

dolo para promover a sonegação, a fraude ou o conluio.  

A seu turno, as sanções corretivas são penalidades impostas quando da inobservância 

ou do descumprimento de exigências meramente formais, mas com o recolhimento do crédito 

tributário no valor e na data em que legalmente exigível. 

Impende destacar, ainda, que é possível encontrar na doutrina outras classificações, 

além das já mencionadas. 

Cristiano Carvalho
269

 e Regina Helena Costa
270

, por exemplo, classificam as sanções 

em premiais e punitivas, enquadrando no primeiro caso, as exonerações tributárias em geral, 

tais como as imunidades, isenções, reduções de base de cálculo, descontos de multas etc., ao 

passo que as sanções ditas punitivas se destinariam a penalizar a prática de um ilícito 
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tributário, como a falta de pagamento de um tributo ou o descumprimento de uma obrigação 

acessória. 

Em outros termos, diferentemente das sanções punitivas, cujo escopo é punir o 

contribuinte pelo inadimplemento da obrigação tributária, as sanções premiais se destinam a 

premiar o contribuinte que cumpre todas as obrigações de caráter tributário, conferindo-lhe, 

como relacionado no parágrafo precedente, o direito a usufruir de isenções, imunidades, etc. 

Heleno Taveira Torres, a seu turno, oferece diferente denominação às sanções 

administrativo-tributárias, sendo as sanções patrimoniais equivalentes às sanções pecuniárias 

e as sanções não-patrimoniais de caráter interventivo correspondendo às sanções não-

pecuniárias.
271

 

Em que pesem as variadas classificações atribuídas pela doutrina às sanções 

administrativo-tributárias, o presente trabalho, no tópico seguinte, as enquadrará em dois 

grandes grupos: o das sanções pecuniárias e o das sanções não pecuniárias, abordando, 

ademais, as chamadas sanções políticas. 

 

4.2 MODALIDADES 

 

Nesse tópico serão abordadas as modalidades de sanções administrativo-tributárias 

presentes no direito tributário pátrio.  

Assim, serão estudadas as sanções pecuniárias, tais como as multas e os acréscimos 

moratórios, bem como algumas das principais modalidades de sanções não pecuniárias, a 

exemplo da inscrição no CADIN, a inscrição de CDA em cadastros, como o SPC e o 

SERASA, a averbação pré-executória, o protesto extrajudicial, a apreensão de mercadorias, o 

regime especial de controle, fiscalização e pagamento, os casos de indevida exigência de 

regularidade fiscal e a pena de perdimento de veículos, mercadorias e moedas. 

Ademais, assinale-se que, além da legislação que informa a matéria, será 

demonstrado o tratamento jurisprudencial atribuído a cada uma das principais sanções 

administrativo-tributárias e, nesse aspecto, a avaliação crítica dos julgados adotará por 

premissa a aplicação dos princípios constitucionais elencados na seção 3, bem como o 

postulado adotado, ainda que o mesmo sequer haja sido citado, face ao seu caráter 

eminentemente orientativo. 
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Para tal finalidade, no tocante ao postulado da proporcionalidade, adotar-se-á a 

formulação teórica que preconiza a verificação das três máximas: (i) adequação, em que se 

avalia se o meio adotado é adequado para atingir os fins almejados; (ii) necessidade, que 

implica na escolha do princípio menos gravoso e (iii) proporcionalidade em sentido estrito, 

isto é, o sopesamento que corresponde à atribuição de pesos aos princípios aplicáveis. 

Porém, se uma sanção atingir um princípio ou direito fundamental, a ponto de 

macular ou nulificar o seu núcleo essencial, o postulado a ser considerado será o da proibição 

de excesso.  

O postulado da razoabilidade, por sua vez, será cogitado quando o julgado considerar 

a equivalência entre a medida a ser adotada e o critério para dimensioná-la. 

 

4.2.1 Sanções administrativo-tributárias pecuniárias 

 

Ao se abordar as sanções administrativo-tributárias pecuniárias, deve-se ter em 

mente que tais sanções não se confundem com o tributo, propriamente dito, mormente na 

definição que lhe é atribuída pelo artigo 3º do CTN, que conceitua tributo como toda 

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

constitua sanção de ato ilícito.  

Em que pese a sanção pecuniária, a exemplo da multa, também se revestir de 

compulsoriedade, sua finalidade é diversa do tributo, pois enquanto este implica na 

arrecadação de recursos para o financiamento da atividade estatal, aquela visa a garantir a 

observância do ordenamento jurídico, desestimulando ou apenando a conduta que implique 

em ilícito.  

Ainda que se afirme que as sanções pecuniárias impliquem em recebimento de 

valores por parte do Estado, na medida em que subtraem parte do patrimônio do contribuinte, 

sua finalidade é efetivamente dar ensejo ao ressarcimento ao erário público e inibir ou punir a 

prática de comportamentos infracionais à ordem tributária, e não financiar as atividades 

estatais.  

 

4.2.1.1 Multas 

 

Como modalidade de sanção, a multa tem por hipótese a ocorrência de um ato ilícito, 

consubstanciado no descumprimento de um dever legal ou contratual, que provoca a 
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obrigatoriedade de o infrator dar dinheiro como castigo ou sanção, sendo certo que, no campo 

tributário, a multa decorre de dever legal.
272

  

Trata-se, portanto, de sanção pecuniária que pode se manifestar de diferentes formas, 

a depender do ato infracional praticado pelo contribuinte, podendo também provocar impactos 

diversos a depender da intensidade e do tipo de infração praticada. 

Aliás, a multa, independentemente da rubrica sob a qual se manifeste, é 

possivelmente a mais relevante modalidade de sanção administrativo-tributária. 

Em relação à sua quantificação, as multas podem ser fixas ou proporcionais. No 

primeiro caso, são aplicadas normalmente no descumprimento de obrigações acessórias e têm 

como referencial unidades fiscais fixas da União, Estados ou Municípios. As multas 

proporcionais, por sua vez, incidem precipuamente quando do descumprimento da obrigação 

principal e são calculadas a partir de percentuais aplicados sobre determinadas bases de 

cálculo.  

Quanto às espécies, primeiramente cite-se a multa moratória, decorrente da simples 

mora, ou seja, do inadimplemento ou do cumprimento a destempo de uma obrigação 

tributária.  

Na esfera federal, coube à Lei nº 9.430 de 27 de dezembro de 1996, que dispõe sobre 

a legislação tributária federal, discipliná-la em seu artigo 61, in verbis: 

 

 

 

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições 

administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores 

ocorrerem a partir de 1º de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos 

na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa 

de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. 

§ 1º A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia 

subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do 

tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu  pagamento. 

§ 2º O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. 

[...] 

 

 

 

Utilizando a classificação proposta por Ives Gandra, tal como exposta em 4.1, tem-se 

que a multa moratória estaria incluída no rol das sanções ressarcitórias, por entender-se que, 

em tais casos, o comportamento do contribuinte não estaria maculado por dolo. Por isso, 

considerado esse critério, a multa moratória seria expressa em valor inferior às demais multas, 
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destinando-se tão somente a compensar o prejuízo causado ao erário público, decorrente do 

atraso, pelo contribuinte, no recolhimento do crédito tributário devido. 

Geraldo Ataliba igualmente entende que as multas moratórias, assim como os juros 

moratórios, se revestem de caráter compensatório, ressarcindo o credor pelo retardamento do 

pagamento.
273

 

No mesmo sentido caminha Paulo de Barros Carvalho ao afirmar que nas multas 

moratórias predomina o intuito indenizatório, pois se prestam a ressarcir o dano causado ao 

Erário Público, em decorrência de recolhimento de tributo a destempo
274

.  

Ao corroborarem essa mesma posição, Paulo José da Costa Jr. e Zelmo Denari 

acentuam que as multas moratórias não se confundem com as multas decorrentes de infrações 

tributárias, por serem prestações acessórias e reparatórias, que decorrem do inadimplemento 

do contribuinte. Nesse contexto, postulam que, enquanto as multas por infração são 

constituídas e aplicadas pelos entes fiscais, mediante procedimento constitutivo autônomo, 

diante da violação ao ordenamento jurídico tributário, as multas de mora decorrem ex vi lege 

do mero inadimplemento de obrigação tributária principal em seu vencimento, violando dessa 

forma o direito subjetivo da Fazenda Pública
275

. 

Ao esposar esse mesmo entendimento, Fernando Castellani discorre que as multas 

moratórias destinam-se a sancionar a inadimplência do sujeito passivo, por ter mantido em 

seu poder valores que deveriam ter sido recolhidos ao Estado. Daí decorre o dever de 

reparação ao Estado
276

.  

Ângela Maria da Motta Pacheco, de forma ampliativa, vislumbra natureza 

exclusivamente compensatória para as multas em geral, na medida em que as mesmas 

proporcionam ao ente público o ressarcimento do prejuízo causado pelo inadimplemento do 

contribuinte. Na sua visão, as multas guardam semelhança à cláusula penal do direito privado, 

com a diferença de que, enquanto no campo do direito privado, a cláusula penal é fruto do 

ajuste entre as partes contratantes, no direito público, como é o caso do direito tributário, a 

multa é ex lege.
277
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Em sentido similar, Luiz Emygdio F. da Rosa Junior destaca que as multas e os juros 

de mora, na qualidade de penas pecuniárias, possuem caráter meramente indenizatório e 

finalidade ressarcitória.
278

 

Sacha Calmon Navarro Coêlho, porém, diverge de tal posicionamento, ao afirmar 

que a multa, mesmo que moratória, tem caráter eminentemente punitivo, sancionatório e não-

indenizatório
279

. Em seu magistério, pontua que  

 

 
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 é o juro que recompõe o patrimônio estatal 

lesado pelo tributo não recebido a tempo. A multa é para punir, assim como 

a correção monetária é para garantir, atualizando-o, o poder de compra da 

moeda. Multa e indenização não se confundem.
280

  

   

 

No mesmo caminho trilha Eduardo Marcial Ferreira Jardim, ao lecionar que a multa 

tem feição sancionatória, nunca moratória, posto que, sob a perspectiva da teoria geral do 

direito, a mora representa a remuneração pela demora ou atraso do pagamento, noção essa 

também aplicável em âmbito tributário.
281

  

Com efeito, em se considerando que sobre o crédito tributário inadimplido recaem, 

além da multa, outros acréscimos, tais como correção monetária e juros, cabe a constatação de 

que as multas moratórias apresentam vocação punitiva e sancionatória, ao passo que aos 

demais acréscimos incumbe o caráter compensatório ou ressarcitório. 

Em continuidade, a multa de ofício, revestida de caráter punitivo, é imposta “de 

ofício” pela autoridade fiscal, nos casos de autuação e se encontra disciplinada, na esfera 

federal, no artigo 44, inciso I, da Lei nº 9.430/96.  

 

 
Art. 44.  Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes 

multas: 

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de 

imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, 

de falta de declaração e nos de declaração inexata; 

[...] 
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Inserta no rol das sanções punitivas, a multa de ofício decorre de uma ação por parte 

do sujeito ativo, mediante lançamento de ofício ou lavratura do auto de infração quando da 

falta de recolhimento do crédito tributário, ou ainda na falta de declaração ou declaração 

inexata. Para a imposição da multa de ofício, não se faz necessária a verificação de dolo, 

bastando, para tanto, o comportamento culposo do contribuinte que deixa de recolher tributo 

ou deixa de prestar declaração ou, ainda, quando o faz de forma inexata.  

A multa isolada
282

, a seu turno, também considerada sanção de cunho punitivo, está 

prevista no inciso II, do artigo 44 da mesma lei supracitada, que assim dispõe: 

 

Art. 44.  Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes 

multas: 

[...] 

II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do 

pagamento mensal: 

a) na forma do art. 8º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988
283

, que 

deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na 

declaração de ajuste, no caso de pessoa física; 

b) na forma do art. 2º desta Lei
284

, que deixar de ser efetuado, ainda que 

tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a 
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contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, 

no caso de pessoa jurídica. 

[...] 

 

 

 

Impende observar que, em âmbito federal, citada multa é aplicada quando o 

contribuinte deixa de recolher valores mensais de imposto de renda mediante o denominado 

carnê-leão ou no caso de pessoa jurídica, sujeita à tributação pelo lucro real, que deixe de 

recolher mensalmente imposto de renda, mediante a aplicação de percentual sobre base de 

cálculo estimada. 

Além do caráter punitivo insculpido no mandamento legal supracitado, a multa 

isolada também pode assumir caráter corretivo, nesse caso aplicável quando o contribuinte 

deixa de prestar informações ou de cumprir outros deveres instrumentais e formais.  

Dito de outra forma, a multa isolada
285

, quando aplicada por descumprimento de 

obrigação acessória, visa a alertar o contribuinte sobre falhas ou insuficiência na prestação de 

informações ou no preenchimento de declaração e informes. Tem, por conseguinte, a 

finalidade de orientar o contribuinte, para que novas falhas na prestação de informações não 

ocorram no futuro.  

Aliás, o STF tem reiteradamente utilizado a expressão “multa isolada” ao se referir 

às multas impostas por descumprimento de obrigações acessórias. A esse respeito, vale 

conferir o Recurso Extraordinário nº 640.452-RO, que se encontra em repercussão geral e que 

será abordada mais adiante nesse trabalho.   

A multa agravada, a seu turno, consiste em uma ramificação das multas de ofício e 

das multas isoladas que, por sua vez, são aplicadas em maior percentual quando a conduta do 

contribuinte, muitas vezes de forma reiterada, se reveste de maior potencial lesivo aos cofres 

públicos. 

                                                                                                                                                                                

 II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da 

exploração; 

 III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na 

determinação do lucro real; 

 IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. 
285

 Sacha Calmon Navarro Coêlho atribui a denominação de multa isolada à multa que sanciona a 

desobediência à obrigação acessória. A esse respeito, confira-se a obra: Teoria e prática das multas 

tributárias: infrações tributárias sanções tributárias. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 39.  
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As multas agravadas, assim, são aplicadas por ocasião de “infrações que, por 

dispositivo legal, recebem um preceito sancionatório superior em face de seu maior potencial 

lesivo para os cofres públicos ou da maior gravidade das condutas sancionadas”
286

. 

Já a multa qualificada, prevista no §1º do artigo 44, é aplicada em caso de ocorrência 

de sonegação, fraude e/ou conluio, nos termos dos artigos 71 a 73 da Lei nº 4.502/64.  

 

Art. 44.  Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes 

multas: 

[...] 

§ 1º  O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será 

duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de 

novembro de 1964
287

, independentemente de outras penalidades 

administrativas ou criminais cabíveis.           

[...] 

 

 

É de se observar que a multa qualificada depende da verificação de conduta dolosa 

por parte do contribuinte, tendente à prática de sonegação, fraude ou conluio e, por essa razão, 

é tida como sanção de feição desicentivadora.  

A sonegação, nos termos do artigo 71 da Lei nº 4.502/64, é conceituada como ação 

ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por 

parte da autoridade fazendária (i) da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária 

principal, sua natureza ou circunstâncias materiais e (ii) das condições pessoais de 

contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário 

correspondente. 

Elencada no artigo 72, da mesma lei acima indicada, a fraude corresponde à toda 

ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do 
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cumulação de multas e sobre o entendimento jurisprudencial dos princípios da proporcionalidade e do 

não confisco aplicados às multas tributárias. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 

225, p. 61-77, jun. 2014. p. 63. 
287

 Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou 

parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: 

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias 

materiais; 

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o 

crédito tributário correspondente. 

Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a 

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas 

características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu 

pagamento. 

Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer 

dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. 
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fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características 

essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, a evitar ou diferir o seu 

pagamento.  

O conluio, a seu turno, implica no ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais 

ou jurídicas, visando à prática de sonegação ou fraude. 

Ao ensejo da conclusão dessa primeira parte, que tratou de conceituar e classificar 

cada uma das espécies de multa presentes no ordenamento brasileiro, convém mencionar que 

o presente estudo focou a legislação de âmbito federal. 

É de se observar que os conceitos e a classificação expostos igualmente se aplicam às 

multas disciplinadas em âmbito estadual e municipal. Apenas, não seria possível abordar a 

legislação de todos os estados brasileiros, do Distrito Federal e de todos os municípios.  

Isto posto, passa-se, a seguir, à abordagem jurisprudencial, com o fito de demonstrar 

como os tribunais superiores, com destaque específico ao STF, têm se posicionado sobre os 

limites às sanções administrativo-tributárias pecuniárias, impostas por entes federais, 

estaduais e municipais, notadamente quanto ao efeito confiscatório que pode revestir multas 

consideradas exorbitantes e excessivas e que, inclusive, atentam contra o direito de 

propriedade. 

Antes, porém, de se adentrar nas decisões judiciais, convém mencionar que há várias 

súmulas editadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sobre a matéria, 

mas que por abordarem temas mais específicos, estão compiladas ao final deste trabalho, no 

Anexo A.  

No tocante ao tratamento conferido pela jurisprudência, em âmbito judicial, a seguir 

serão abordados os mais relevantes acórdãos sobre a matéria e que, como há de se ver, tem 

por embasamento os princípios constitucionais e os postulados normativos abordados na 

seção precedente.  

Inicialmente, no tocante à multa moratória, acórdão proferido nos autos do Recurso 

Extraordinário nº 582.461-SP
288

, em sede de repercussão geral, já se manifestou pela 

inexistência de caráter confiscatório em multa moratória fixada em 20% (vinte por cento), 

conforme ementa abaixo colacionada.  

 

1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. [...]. 4. Multa moratória. 

Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. 
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Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o 

contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a 

conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. 

Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a 

elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um 

importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive 

o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na 

jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a 

multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso 

extraordinário a que se nega provimento. 

 

 

Em resumida análise, é interessante ressaltar que a ementa supra transcrita atribui 

efeito sancionador à multa, ainda que moratória, deixando patente a ideia de que a multa 

objetiva sancionar o contribuinte que deixa de cumprir suas obrigações tributárias, inclusive 

para coibir a elisão fiscal, razão pela qual não pode ser pífia.     

De outra monta, porém, a despeito do seu caráter sancionador, o mesmo acórdão 

declara expressamente que a multa não pode ser confiscatória e, dentro de tal critério, uma 

multa de 20% (vinte por cento) seria considerada adequada e, portanto, constitucional. 

Assim, constata-se que a ementa, em comento, prestigiou expressamente a aplicação 

do princípio que veda o confisco (artigo 150, inciso IV, da CF) às sanções tributárias. 

Nos autos do processo indicado, merece transcrição trecho do voto da Ministra Ellen 

Grace, conforme segue. 

 

As multas, como qualquer punição, devem guardar certa proporcionalidade 

com a gravidade da infração cometida. Deve haver adequação entre o grau 

da infração e o percentual da multa cominada, de modo que se evidencie ser 

esta necessária e suficiente às finalidades de prevenção e de repressão, sem 

implicar ofensa desarrazoada e excessiva contra o patrimônio do infrator.
289

  

 

 

Note-se que, muito embora a Ministra Ellen Grace, ao justificar o seu voto pela 

constitucionalidade da multa no patamar de 20% (vinte por cento), tenha mencionado o 

critério da proporcionalidade e as máximas da adequação e da necessidade, assim como a 

aptidão dos meios adotados (multa) para o alcance dos fins pretendidos (prevenção e 

repressão), poder-se-ia cogitar que a decisão também foi embasada no postulado da 

razoabilidade, ao menos sob as premissas teóricas tratadas em 3.3 deste trabalho, haja vista  
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os argumentos expendidos se basearam na equivalência entre a medida adotada (percentual da 

multa cominada) e o critério para dimensioná-la (grau da infração).  

Também caberia afirmar que o voto, acima transcrito, teria se valido do postulado da 

proibição de excesso, ainda que não expressamente citado. Tal afirmação decorre do fato de 

não haver sido constatada ofensa desarrazoada e excessiva ao direito de propriedade 

(patrimônio do infrator), situação em que caberia vislumbrar que multa no patamar de 20% 

(vinte por cento) não teria atingido o núcleo essencial desse direito. 

Cumpre assinalar que o acórdão mencionado, em nenhum momento, informa que o 

limite à multa moratória é de 20% (vinte por cento), mas, apenas julga constitucional multa no 

importe correspondente ao citado percentual. É dizer, referido acórdão apenas julgou 

constitucional a multa moratória correspondente a 20% (vinte por cento) por entender que tal 

percentual não é confiscatório, além de se mostrar apropriado sob os critérios da 

proporcionalidade, da razoabilidade e da proibição de excesso. 

No que toca à multa moratória de 30%, há divergência jurisprudencial quanto ao seu 

caráter confiscatório.  

Assim é que, enquanto o acórdão proferido nos autos do Agravo Regimental no 

Recurso Extraordinário nº 765.393
290

 entendeu que a multa moratória no percentual de 30% 

(trinta por cento) não se reveste de caráter confiscatório, a decisão exarada nos autos do 

Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 727.872
291

 caminhou em sentido inverso, 

por considerar confiscatória a multa moratória em tal percentual, entendendo que a mesma 

comprometeria o patrimônio e a renda, ultrapassando, dessa forma, os limites da capacidade 

contributiva do contribuinte. Nesse caso, a multa foi reduzida para 20% (vinte por cento), em 

linha com decisões anteriormente exaradas pela mesma Corte. 

A despeito de contrárias entre si, as decisões prolatadas nos autos dos processos 

citados no parágrafo precedente, respaldaram o seu entendimento no princípio que veda o 

confisco e, nessa toada, caberia a consideração quanto à aplicação do postulado de proibição 

de excesso, em razão de eventual atingimento do núcleo essencial do direito de propriedade. 
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Em outra recente decisão, proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 400.927, 

entendeu-se que multa moratória no patamar de 40% não teria efeito confiscatório, conforme 

se atesta pela ementa do julgado. 

 

EMENTA : TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. ICMS. MULTA MORATÓRIA APLICADA NO 

PERCENTUAL DE 40%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. 

INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões, 

serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100% 

(ADI 1075 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 

de 24-11-2006; ADI 551, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal 

Pleno, DJ de 14-02-2003). 

2. Assim, não possui caráter confiscatório multa moratória aplicada com 

base na legislação pertinente no percentual de 40% da obrigação tributária. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
292

 

 

 

Como se verifica, mais uma vez, resta demonstrada a consideração do princípio que 

veda o confisco para justificar decisão referente à multa moratória, nesse caso, considerando-

se que uma multa moratória de 40% não teria efeito confiscatório, possivelmente pela 

consideração de tal percentual não seria suficiente a macular o núcleo essencial do direito de 

propriedade.  

Note-se que a inexistência de um critério objetivo a nortear o patamar de multa 

moratória, para que a mesma não seja tida como confiscatória, é extremamente variável, como 

se denota das decisões acima relacionadas.  

Convém destacar, ademais, que a jurisprudência do STF também já se manifestou no 

sentido de que multas superiores a 100% (cem por cento), portanto, em montante superior ao 

crédito tributário em cobrança, têm caráter confiscatório.  

A esse respeito, confira-se a ementa do Agravo Regimental no Recurso 

Extraordinário nº 833.106-GO, a seguir transcrito.  

 

TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – 

CONFISCO – ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. 

Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. 

Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator 
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ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, 

relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral.
293

 

 

 

Observe-se que aludido julgado faz menção à Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 551-1-RJ
294

, na qual se arguiu a inconstitucionalidade dos §§ 2º e 3º do artigo 57 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em 

razão de atentarem contra o artigo 150, inciso IV, do texto constitucional, que veda tributo 

com efeito de confisco. Indigitados parágrafos, continham a seguinte disposição. 

 

Art. 57. [....] 

§2º - As multas consequentes do não recolhimento dos impostos e taxas 

estaduais aos cofres do Estado não poderão ser inferiores a duas vezes o seu 

valor.  

§3º - As multas consequentes da sonegação dos impostos ou taxas estaduais 

não poderão ser inferiores a cinco vezes o seu valor.  

 

 

Convém notar que, no caso específico do §2º, acima transcrito, o texto constitucional 

fluminense estipulava que a multa moratória não poderia ser inferior ao dobro do crédito 

tributário devido, ao passo que o §3º tratava especificamente das multas incidentes em caso de 

sonegação de impostos e taxas, que não poderiam ser inferiores a cinco vezes o valor do 

crédito tributário em cobro. 

A esse respeito, o Ministro Ilmar Galvão, relator do processo, ao proferir seu voto 

julgando procedente a ação, manifestou-se pelo caráter confiscatório de tais multas, posto que 

atentatórias ao patrimônio do contribuinte e dissociadas do critério de proporcionalidade que 

deve imperar entre a violação da norma jurídica tributária e a consequência jurídica, nesse 

caso a própria multa.  

Nesse mesmo processo, o Ministro Marco Aurélio, em seu voto, adotou o 

entendimento de que as citadas multas, além de abusivas, estariam em desacordo com os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.  
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É de se ponderar que a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551-1-RJ, teve seu 

acórdão embasado precipuamente no caráter confiscatório das multas, sendo que alguns dos 

Ministros, em seus votos, expressamente mencionaram a proporcionalidade e a razoabilidade, 

sem, contudo, se aprofundarem quanto à adoção de tais postulados.  

Apenas o Ministro Ilmar Galvão, ao discorrer sobre a aplicação da 

proporcionalidade, afirmou que deve haver proporção entre a violação da norma jurídica 

tributária e a consequência jurídica, o que aproxima a decisão, em comento, do postulado da 

razoabilidade, dada a consideração quanto à equivalência entre o critério e medida.  

Entretanto, ao utilizar a equivalência entre a violação da norma jurídica (critério) e a 

consequência jurídica (medida), o voto proferido se coaduna muito mais ao postulado da 

razoabilidade do que ao postulado da proporcionalidade citado pelo Ministro, ao menos 

dentro das premissas adotadas por esse trabalho.  

Ainda no que se refere à multa moratória, recentemente, o STF atribuiu repercussão 

geral ao Recurso Extraordinário nº 882.461-MG
295

 que, dentre seus temas, traz a discussão 

dos limites à multa moratória, tendo em vista o disposto no artigo 150, inciso IV, da CF, que 

veda a utilização de tributo com efeito confiscatório, ademais de adentrar nos aspectos 

econômicos e jurídicos que revestem a imposição dessa modalidade de multa. 

Assim, nos aludidos autos, o acórdão menciona que a questão controversa se cinge à 

razoabilidade ou não da multa moratória de 30% (trinta por cento), face à vedação 

constitucional ao efeito confiscatório na seara tributária, tendo por base também o princípio 

da segurança jurídica. 

No que tange ao descumprimento de obrigações acessórias ou, como prefere parte da 

doutrina, à inobservância de deveres instrumentais e formais, de início, convém assinalar que 

o sistema tributário brasileiro tem se revelado profícuo na criação e proliferação de obrigações 

acessórias que, sob o pálio de proporcionar aos entes fiscais maior facilidade de fiscalização, 

impõem ao contribuinte o ônus de providenciar o preenchimento de inúmeras declarações, 

guias e informes que implicam em alto custo às empresas que, consequentemente, acabam por 

se cercar de recursos humanos e tecnológicos para fazer frente às exigências fiscais.  
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Nessa perspectiva, vale trazer à baila a decisão emblemática exarada nos autos da 

Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.075-1-DF
296

, que decidiu 

sobre o conteúdo confiscatório presente no comando contido no artigo 3º e parágrafo único da 

Lei nº 8.846/94, que estipulava multa de 300% (trezentos por cento), caso o contribuinte 

deixasse de emitir nota fiscal, recibo ou documento equivalente quando da efetivação de 

operação de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens 

móveis ou locação de bens móveis e imóveis, para fins de imposto sobre a renda. 

Ao proferir seu voto, deferindo a medida cautelar postulada na demanda, o Relator 

Ministro Celso de Mello, se manifestou nos seguintes termos. 

 

 

A Constituição da República, ao disciplinar o exercício do poder impositivo 

do Estado, subordinou-o a limite insuperáveis, em ordem a impedir que 

fossem praticados, em detrimento do patrimônio privado e das atividades 

particulares e profissionais lícitas, excessos que culminassem por 

comprometer, de maneira arbitrária, o desempenho regular de direitos que o 

sistema constitucional reconhece e protege.  

Como observei anteriormente, não há uma definição constitucional de 

confisco em matéria tributária. Trata-se, na realidade, de um conceito aberto, 

a ser formulado pelo juiz, com apoio em seu prudente critério, quando 

chamado a resolver os conflitos entre o Poder Público e os contribuintes.  

A proibição constitucional do confisco em matéria tributária nada mais 

representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão 

governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade – trate-se de 

tributos não-vinculados ou cuide-se de tributos vinculados – à injusta 

apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos 

dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga 

tributária, o exercício do direito a uma existência digna, a prática de 

atividade profissional lícita e a regular satisfação de suas necessidade vitais 

(educação, saúde e habitação, por exemplo).  

O Poder Público, especialmente em sede de tributação, não pode agir 

imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente 

condicionada pelo princípio da razoabilidade.  

 

 

Nesse caso específico, entendeu-se que, a despeito de o princípio da vedação de 

confisco se situar em um campo conceitual aberto, não pode o Estado atuar de forma 

imoderada, estipulando multas claramente excessivas, que revelem flagrante apropriação do 

patrimônio privado, afetando o exercício profissional e uma existência digna, ao arrepio do 

princípio que veda efeito confiscatório em matéria tributária. 
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O voto em comento, igualmente, menciona a aplicação do postulado da 

razoabilidade, mas o faz apenas para destacar que o Poder Público, no exercício de suas 

atividades, a ele se sujeita. 

De qualquer forma, os termos do mencionado julgado permitem assumir que houve a 

preocupação quanto ao fato de a sanção atingir o núcleo essencial de princípios e direitos 

constitucionalmente consagrados, o que leva à presunção de que foram também utilizados 

conceitos atinentes ao postulado da proibição de excesso. 

Ainda quanto ao descumprimento de obrigação acessória, encontram-se em 

repercussão geral os Recurso Extraordinários nºs 640.452-RO
297

 e 606.010-PR
298

. 

No primeiro caso, especificamente, o contribuinte deixou de cumprir dever 

instrumental que não causou qualquer prejuízo ao Erário Público, do que decorre a discussão 

se uma multa variável entre 40% e 05%, aplicada à operação que não gerou débito tributário, 

teria caráter confiscatório, desproporcional e irracional.  

O segundo caso, por sua vez, tem por foco a controvérsia acerca da 

constitucionalidade de dispositivo legal a autorizar a exigência de multa por ausência ou 

atraso na entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), apurada 

mediante percentual a incidir, mês a mês, sobre os valores dos tributos a serem informados. 

Inclusive, em seu voto, o Relator Ministro Marco Aurélio, ao se pronunciar sobre a inclusão 

do processo em repercussão geral, assinalou possível violação aos princípios constitucionais 

da vedação ao confisco tributário e da capacidade contributiva, bem como, da 

proporcionalidade e da razoabilidade.  

Concluindo a discussão acerca das multas decorrentes de descumprimento de 

obrigações acessórias, Guilherme Cezarotti critica o fato de as mesmas serem calculadas com 

base nas operações que deixaram de ser informadas. A seu ver, a multa estabelecida em valor 

fixo seria mais justa e mais consentânea ao postulado da razoabilidade.
299
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Quanto às multas qualificadas, merece menção o Recurso Extraordinário nº 736.090-

SC
300

, no qual se reconheceu a existência de repercussão geral da discussão atinente à multa 

de 150% (cento e cinquenta por cento), constante da Lei nº 9.430/93, para os casos de 

sonegação, fraude ou conluio. 

No acórdão, que reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário nº 

736.090-SC, assim se posicionou o Relator Ministro Luiz Fux. 

 

A questão controvertida encerra a análise de tema constitucional relevante 

dos pontos de vista econômico e jurídico que transcende os interesses das 

partes envolvidas, pois alcança potencialmente todos os entes federativos e 

contribuintes.  

Discute-se, na espécie, a razoabilidade da multa fiscal qualificada em razão 

de sonegação, fraude ou conluio, no percentual de 150% (cento e cinquenta 

por cento) sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição não 

paga, não recolhida, não declarada ou declarada de forma inexata (atual § 1º 

c/c o inciso I do caput do artigo 44 da Lei federal nº 9.430/1996), tendo em 

vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório na seara tributária. 

[...] 

Cabe a esta Corte, portanto, em atenção ao princípio da segurança jurídica e 

tendo em vista a necessidade de concretização da norma constitucional que 

veda o confisco na seara tributária, fixar, no regime da repercussão geral, as 

balizas para a aferição da existência de efeito confiscatório na aplicação de 

multas fiscais qualificadas. 

[...] 

 

 

Diante do exposto, impende destacar que, independentemente da classificação que se 

adote ou da sua modalidade, fato é que a multa, como sanção administrativo-tributária 

pecuniária, não pode se externalizar de forma excessiva ou abusiva, sob pena de assumir 

caráter confiscatório, ao arrepio de princípio insculpido no texto constitucional, além de trazer 

sério gravame ao patrimônio particular, de forma a atentar contra o núcleo essencial do direito 

à propriedade e dos princípios da capacidade contributiva e da segurança jurídica, em acinte 

ao postulado da proibição de excesso.  

Assinale-se, também, que as menções aos postulados da proporcionalidade e da 

razoabilidade são, ao menos nos processos mais emblemáticos julgados no STF, citados 

apenas de forma superficial, sem grande aprofundamento teórico.  

Importante ter-se presente que, apesar dos inúmeros julgados exarados pelo STF, fato 

é que, até o momento, há apenas alguns parâmetros estabelecidos quanto ao limite das multas.  
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O que se pode afirmar é que a jurisprudência tem acolhido multas moratórias em 

patamares de 20%, 30% ou 40% como constitucionais. Quanto ao limite de 100% para as 

multas, também há farta jurisprudência nesse sentido, com grande parte dos julgados tomando 

por precedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 551 e 1075.  

No tocante às multas decorrentes de descumprimento de obrigação acessória, assim 

como as multas impostas em casos de sonegação, conluio ou fraude, a matéria encontra-se em 

repercussão geral.  

Diante do exposto, não há como negar a insegurança jurídica que ronda o tema, pois 

a falta de critérios claros e objetivos quanto às sanções pecuniárias, acaba se tornando um 

caminho aberto para que os órgãos competentes estipulem multas que, não raras vezes, 

atentam ao princípio que veda o confisco e aos postulados da proporcionalidade, da 

razoabilidade e da proibição de excesso, restando ao contribuinte socorrer-se de medidas 

judiciais, com desfecho incerto e demorado.    

 

4.2.1.2 Acréscimos moratórios 

 

Situações há em que a legislação, além de exigir o pagamento das multas descritas 

em 4.2.1.1, impõe ao sujeito passivo acréscimos moratórios.  

Por serem normalmente exigíveis em casos de atraso no recolhimento do crédito 

tributário, estão os acréscimos tributários inseridos dentre as sanções de caráter ressarcitório, 

haja vista que tais acréscimos se destinam a compensar a Fazenda Pública.  

Entrementes, poderão os acréscimos moratórios ser tidos como sanções punitivas, se 

forem além do objeto de ressarcir o erário público.  

Dentre os acréscimos moratórios, citem-se a correção monetária e os juros, que serão 

de natureza ressarcitória, desde que incidentes sobre o valor principal do tributo recolhido a 

destempo. Se incidentes sobre outras penalidades, poderão assumir dimensão punitiva, 

desincentivadora ou corretiva, a depender do caso.  

Sacha Calmon, ao conceituar os juros, leciona que estes “são calculados sobre o 

principal da dívida (o tributo não pago), a título de compensar o Estado pela não 

disponibilidade do dinheiro, representado pelo crédito tributário, desde o dia previsto para o 

seu pagamento”
301

. No que pertine à correção monetária, esse mesmo jurista informa que se 

trata de  
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“[...] fator de atualização do poder de compra da moeda. Não é sanção nem 

ente autônomo. Incide sobre o tributo e a multa, desde o dia em que 

deveriam ter sido pagos e não o foram. A providência é certa; não aumenta 

nem diminui o crédito. Não prejudica ninguém. Credor e devedor mantêm 

suas respectivas posições.
302

 

 

Em matéria tributária, acerca da correção monetária e dos juros de mora, o CTN 

dispõe em seus artigos 97, §2º, e 161: 

 

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

[...] 

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos 

artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 

[...] 

§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II 

deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. 

 

 

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de 

juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da 

imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de 

garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. 

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à 

taxa de um por cento ao mês. 

[...] 

 

No tocante aos tributos federais, cumpre destacar que, não obstante o regramento 

insculpido no CTN quanto aos juros de mora e à correção monetária, passou-se a aplicar, a 

partir de 1º de abril de 1995, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia (SELIC), nos termos previstos no artigo 13 da Lei nº 9.065/95, que assim dispõe: 

 

Art. 13. A partir de 1º de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do 

parágrafo único do art. 14 da Lei nº 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a 

redação dada pelo art. 6º da Lei nº 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo 

art. 90 da Lei nº 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo 

único, alínea a.2, da Lei nº 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa 

referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para 

títulos federais, acumulada mensalmente. 

 

Aliás, a respeito da constitucionalidade da taxa SELIC, como critério de correção 

monetária e de juros para a atualização de débitos tributários, o STF já se pronunciou a 

respeito, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 582.461-SP, em sede de 

repercussão geral, conforme ementa abaixo colacionada: 
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1. Recurso extraordinário. Repercussão geral.  

2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. 

Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da 

anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No 

julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 

19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz 

rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se 

trata de imposição tributária.  

[...].  

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
303

 

 

No mesmo sentido, cite-se Súmula CARF nº 4:  

 

A partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre 

débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são 

devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema 

Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. 

(Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 

08/06/2018). 

 

Em âmbito estadual, no julgamento da Medida Cautelar da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 2.214, o Pretório Excelso também se manifestou no sentido de 

estar a SELIC revestida de constitucionalidade como índice de correção de débitos 

tributários. A esse respeito, confira-se a ementa: 

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 

CAUTELAR. LEI 1.952, DE 19 DE MARÇO DE 1999, DO ESTADO DO 

MATO GROSSO DO SUL, QUE “DISPÕE SOBRE OS DEPÓSITOS 

JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS”. 

CONFISCO E EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO: NÃO-OCORRÊNCIA. 

INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. 

PRECEDENTE.  

[...] 

4. A isonomia é resguardada, visto que a Lei estadual prevê a aplicação da 

taxa SELIC, que traduz rigorosa igualdade de tratamento entre o 

contribuinte e o Fisco. 

[...] 
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Pedido de medida cautelar indeferido.
304

 

Mediante aplicação da Lei nº 11.672/08 (Lei de Recursos Repetitivos), o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 879844-MG, 

manifestou-se no mesmo sentido. 

 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.  

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. 

LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. 

ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros 

de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da 

existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios 

adotados na correção dos débitos fiscais federais. (Precedentes: AgRg no 

Ag 1103085/SP, Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 04/08/2009, DJe 03/09/2009; REsp 803.059/MG, Rel. Ministro  

TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

16/06/2009, DJe 24/06/2009; REsp 1098029/SP, Rel. Ministra  ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 

29/06/2009; AgRg no Ag 1107556/SP, Rel. Ministro  MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, 

DJe 01/07/2009; AgRg no Ag 961.746/SP, Rel. Ministro  HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 

21/08/2009) 

3. Raciocínio diverso importaria tratamento anti-isonômico, porquanto a 

Fazenda restaria obrigada a reembolsar os contribuintes por esta taxa 

SELIC, ao passo que, no desembolso, os cidadãos exonerar-se-iam desse 

critério, gerando desequilíbrio nas receitas fazendárias. 

[...] 

9.  Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C 

do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
305

 

 

  

Desta feita, conclui-se ser pacífico o posicionamento jurisprudencial pela cobrança 

de acréscimos moratórios, precipuamente sob a forma de correção monetária e juros de 

mora, incidentes sobre o crédito tributário vencido e não pago, ou pago a destempo, ainda 

que tais acréscimos se façam mediante aplicação da taxa SELIC, considerada legal e 

constitucional, pela aplicação de tratamento isonômico, nos termos das decisões acima 

colacionadas.  
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4.2.2  Sanções administrativo-tributárias não pecuniárias 

 

Diversamente das sanções pecuniárias, as sanções não pecuniárias correspondem à 

aplicação de penalidades que se consubstanciam em perda de direitos ou na imposição de 

restrições ou vedações ao contribuinte inadimplente. 

Destarte, as sanções não pecuniárias se manifestam quando, ao descumprir obrigação 

tributária, o contribuinte se depara com vedações, tais como a impossibilidade de participar de 

processo licitatório, a inclusão de seu nome no CADIN, a inscrição de CDA em cadastros, 

como SERASA e SPC, a averbação pré-executória, o protesto extrajudicial de dívida ativa, a 

inclusão do contribuinte em regime especial de controle, fiscalização e pagamento, a 

apreensão de mercadoria, a pena de perdimento, dentre outras penalidades.  

Nesse lanço, cumpre diferenciar as sanções não pecuniárias que, como a própria 

denominação indica, se caracterizam pela imputação de penalidade despida de repercussão 

financeira ou pecuniária, das sanções políticas.  

O estabelecimento de uma linha divisória entre as sanções não pecuniárias e as 

sanções políticas não é tarefa das mais simples, porém necessária e salutar, pois, como há de 

se ver nos tópicos seguintes, situações há em que o STF tem julgado algumas modalidades de 

sanções não pecuniárias como constitucionais, justamente por não considerá-las sanções 

políticas.  

Apenas para esclarecer, as sanções políticas são, há tempos, repudiadas pela doutrina 

e pelo judiciário pátrios, por conterem conteúdo nitidamente coercitivo, promovendo um 

aviltamento dos princípios constitucionais, o que permite afirmar que nem sempre as sanções 

não pecuniárias podem ser tidas como sinônimas de sanções políticas.  

A esse respeito Ruy Barbosa Nogueira se manifesta no sentido de que  

 

essas sanções administrativas ou “constrições”, também chamadas sanções 

políticas e que o fisco federal vem ampliando cada vez mais e delas se 

utilizando de maneira a prescindir da convocação do Poder Judiciário, não se 

coadunam com as garantias constitucionais outorgadas pelo Estado 

Democrático de Direito à liberdade de trabalho, de comércio e ao direito ao 

devido processo legal (due process of law). 
306
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Hugo de Brito Machado, a seu turno, com respaldo nos artigos 5º, inciso XIII, e 170, 

parágrafo único, da CF, vislumbra a inconstitucionalidade das sanções políticas que, 

porventura, impliquem em cerceamento de liberdade quanto ao exercício de atividade lícita
307

.  

A seu ver, as práticas decorrentes das sanções políticas são patentemente 

inconstitucionais por duas principais razões, a saber: 

 

a) implicam indevida restrição ao direito de exercer atividade econômica, 

independentemente de autorização de órgãos públicos, assegurado pelo art. 

170, parágrafo único, da vigente Constituição Federal; e b) configuram  

cobrança sem o devido processo legal, com grave violação do direito de 

defesa do contribuinte, porque a autoridade que a este impõe a restrição não 

é a autoridade competente para apreciar se a exigência do tributo é ou não 

legal.
308

 

 

 

Quer se considere sanção não pecuniária ou sanção política, fato é que o STF já 

editou súmulas que coíbem determinadas práticas, que se traduzam em mecanismos 

coercitivos para o recebimento do crédito tributário. Nesse aspecto, elencam-se as Súmulas 

70, 323 e 547, nos termos a seguir transcritas. 

 

Súmula 70 

É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para 

cobrança de tributo. 

 

Súmula 323 

É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para 

pagamento de tributos. 

 

Súmula 547 

Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira 

estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades 

profissionais. 

 

 

 

Interessante destacar que, no que pertine ao cancelamento de registro especial a 

contribuinte, o STF tem exarado decisões no sentido de que tal prática caracterizaria sanção 

política se, dentro uma avaliação baseada nos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, haja a constatação de que o contribuinte é devedor contumaz, o que, na visão 

do Pretório Excelso, afetaria e macularia o princípio da livre concorrência.  
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A corroborar tal assertiva, cite-se o acórdão proferido pelo STF, em sessão plenária, 

nos autos da Ação Cautelar em Medida Cautelar nº 1657-RJ, que decidiu carecer de 

razoabilidade jurídica a pretensão de o contribuinte manter o registro especial se deixa de 

recolher tributo, de forma sistemática, o que lhe permite reduzir o preço de venda da sua 

mercadoria, em ofensa à livre concorrência.  

Aliás, em casos como o da Ação Cautelar em Medida Cautelar nº 1657-RJ, o STF 

tem aplicado a denominada doutrina do distinguishing, com o fito de amenizar e flexibilizar o 

teor vinculante dos precedentes, para julgar de acordo com a concretude factual.  

No caso em tela, o não recolhimento do IPI representava indubitável vantagem 

competitiva ao contribuinte em questão, influindo no preço final do seu produto (cigarros) e 

impactando a margem de lucro da empresa. 

Por tais razões, o Ministro Cezar Peluso, relator do processo, em seu voto, adotou o 

entendimento de que a situação em análise não estaria inserida no contexto de sanção política, 

posto que a produção de cigarros, meramente tolerada pelo Poder Público face às suas 

implicações em atores e setores sociais, há que se submeter às regras legais e normativas. E, 

dessa forma, a exigência de registro especial para o exercício da atividade de fabricação de 

cigarros, cujo pressuposto é a existência de regularidade fiscal, se constitui em requisito 

necessário, sem o qual a produção de cigarros torna-se vedada e ilícita.  

Com a finalidade de elucidar o citado posicionamento, merece transcrição trecho 

extraído do acórdão em testilha. 

 

[...] conquanto se reconheça e reafirme a aturada orientação desta Corte que, 

à luz da ordem constitucional, não admite imposição de sanções políticas 

tendentes a compelir contribuinte inadimplente a pagar tributo, nem 

motivadas por descumprimentos de menor relevo, estou convencido de que 

se não configura, aqui, caso estreme de sanção política, diante, não só da 

finalidade jurídica autônoma de que se reveste a norma, em tutela da livre 

concorrência, mas também da razoabilidade, porque, conforme acentua 

TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR, coexistem aqui os requisitos da 

necessidade (“em setor marcado pela sonegação de tributos, falsificação do 

produto, o aproveitamento de técnicas capazes de facilitar a fiscalização e a 

arrecadação, é um exigência indispensável”), da adequação (“o registro 

especial, sob condição de regularidade fiscal, é específico para a sua 

destinação, isto é, o controle necessário da fabricação de cigarros”) e da 

proporcionalidade (não há excesso, pois a prestação limita-se “ao suficiente 

para atingir os fins colimados”).
 309
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É dizer, sanção não pecuniária e sanção política são conceitos diversos, sendo certo 

que, enquanto a sanção não pecuniária é perfeitamente admitida pelo direito pátrio, a sanção 

política é rechaçada.  

Ademais, como visto, certas sanções não pecuniárias, a exemplo do indeferimento de 

renovação de registro especial, não terão conotação de sanção política se, dentro dos 

parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, tiverem por escopo a proteção a princípios 

constitucionais, tais como a garantia à livre concorrência e ao livre exercício de atividade 

lícita que, inclusive, devem atuar de forma harmônica.  

Delineados os aspectos que revestem e diferenciam as sanções não pecuniárias das 

sanções políticas, passa-se, a seguir, à análise de cada uma das modalidades mais usuais de 

sanções não pecuniárias agasalhas pelo direito pátrio. 

 

4.2.2.1 CADIN 

 

Em âmbito federal, o CADIN, na dicção do artigo 2º da Lei nº 10.522/02, 

corresponde à relação de pessoas físicas e jurídicas responsáveis por obrigações pecuniárias 

vencidas e não pagas, para com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e 

indireta ou que estejam com inscrição cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou 

com inscrição inapta no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

A inclusão de débito pendente, vencido e não pago, no CADIN, traz uma série de 

inconvenientes ao devedor, principalmente se este necessitar de crédito junto a entidades 

públicas, uma vez que, por força do artigo 6º dessa lei, órgãos e entidades da Administração 

Pública Federal, direta e indireta, deverão, prévia e obrigatoriamente, consultar esse cadastro 

para (i) a realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos, 

(ii) a concessão de incentivos fiscais e financeiros e (iii) a celebração de convênios, acordos, 

ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos, e 

respectivos aditamentos. 

Note-se que, nos termos do artigo 7º, da lei em comento, são inscritos no CADIN 

apenas débitos vencidos e não pagos, excluindo-se obrigações pecuniárias que estejam com 

exigibilidade suspensa ou em relação às quais tenha sido apresentada garantia idônea e 

suficiente. 
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Com efeito, no tocante ao artigo 6º supracitado, o STF já se pronunciou quanto a sua 

constitucionalidade, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.454-4-DF, nos 

seguintes termos. 

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 

PROVISÓRIA 1.442, DE 10.05.1996, E SUAS SUCESSIVAS 

REEDIÇÕES. CRIAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIVO DE 

CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – 

CADIN. ARTIGOS 6º E 7º. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º 

RECONHECIDA, POR MAIORIA, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 

15.06.2000. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO ART. 7º A PARTIR DA 

REEDIÇÃO DO ATO IMPUGNADO SOB O NÚMERO 1.863-52, DE 

26.08.1999, MANTIDA NO ATO DE CONVERSÃO NA LEI 10.522, DE 

19.07.2002. DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO, 

QUANTO AO ART. 7º, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 20.06.2007. 

1. A criação de cadastro no âmbito da Administração Pública Federal e a 

simples obrigatoriedade de sua prévia consulta por parte dos órgãos e 

entidades que a integram não representam, por si só, impedimento à 

celebração dos atos previstos no art. 6º do ato normativo impugnado. 

[...]
310

 

 

 

Em apertada síntese, entendeu o STF que a simples consulta ao CADIN, pelos órgãos 

e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, previamente à realização de 

operações de crédito, concessão de incentivos fiscais e financeiros e celebração de convênios, 

acordos, ajustes ou contratos que envolvam, a qualquer título, recursos públicos, não se traduz 

em cerceamento ou impedimento para a realização de ditas operações ou forma indireta de 

impelir o contribuinte ao pagamento de tributos. 

Em sentido contrário à decisão final, vale destacar o voto do Ministro Marco Aurélio 

que, ao entender inconstitucional a redação do artigo 6º, considerou o CADIN como 

mecanismo de sanção política. A esse respeito, seguem trechos de seu voto.  

 

Esse cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades 

federais configura uma coação política para alcançar-se a satisfação de 

débitos, assim rotulados unilateralmente pela Administração Pública, pelo 

fisco.  

[...] 

É a coação; é o Estado viabilizando o exercício de um direito com uma das 

mãos e tirando com a outra; é o Estado buscando, acima de tudo, não 
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contratar, não fixar relação jurídica com pessoas idôneas, mas o recebimento 

de débito atribuído, por isso, ao contribuinte. 

[...] 

Não agasalho essa espécie de coação, objetivando o recolhimento de tributo. 

Não acolho essa verdadeira “lista negra” que, a meu ver, acaba por conflitar 

com normas até mesmo programáticas da Carta Política, com princípios nela 

insertos que dizem respeito à liberdade de trabalho, à liberdade do exercício 

profissional e, também, à liberdade quanto à atividade econômica. 

 

 

De fato, há que se considerar que, independentemente do valor do débito, aí 

incluídos os débitos tributários vencidos e não pagos, a inclusão do contribuinte no CADIN 

traz uma série de inconvenientes ao exercício da atividade econômica, mormente se o 

contribuinte necessita obter financiamentos ou recursos junto a órgãos e entidades públicos, 

que, diga-se, normalmente, oferecem taxas de juros mais atrativas e inferiores àquelas 

praticadas no mercado.  

Por outro lado, a favor da instituição do CADIN, milita a ideia de que a legislação 

pertinente, ao menos, uniformiza os procedimentos para a concessão de crédito público, 

celebração de contratos e concessão de incentivos fiscais e financeiros, ainda mais em se 

considerando que tais operações são realizadas com recursos públicos. 

Considere-se, também, que o CADIN, para os órgãos públicos, equivaleria ao SPC e 

ao SERASA, nas relações privadas.  

Assim é que, enquanto as entidades privadas se valem de cadastros informativos para 

a concessão de crédito, nada impede que as entidades públicas também tenham acesso a um 

cadastro próprio para consulta, antes da concessão de créditos, financiamentos, incentivos, até 

porque, no caso, são recursos públicos, pois que pertencentes a toda a coletividade, que estão 

em jogo.  

 

4.2.2.2  A inclusão de débito inscrito em dívida ativa em cadastros e a averbação pré-

executória 

 

Medida que, há tempos, tem gerado acalorados embates doutrinários e 

jurisprudenciais reside na possibilidade de a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

encaminhar débito inscrito em CDA para inclusão em cadastros ou bancos de dados, tais 

como o SERASA ou o SPC. 

Primeiramente, há que se ponderar que o SERASA é empresa privada, criada em 

1968, que tem por finalidade fornecer informações creditícias de pessoas físicas e jurídicas. 
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O SPC, por sua vez, é um sistema das Câmaras de Dirigentes Lojistas, que, a 

exemplo do SERASA, também congrega informações creditícias de pessoas físicas e 

jurídicas. 

A base legal que autoriza a Fazenda Nacional a incluir créditos tributários inscritos 

em dívida ativa, nos citados cadastros, é o artigo 20-B da Lei nº 10.522/02, tal como inserido 

pela Lei nº 13.606/18, que assim dispõe: 

 

 

Art. 20-B. Inscrito o crédito em dívida ativa da União, o devedor será 

notificado para, em até cinco dias, efetuar o pagamento do valor atualizado 

monetariamente, acrescido de juros, multa e demais encargos nela indicados. 

§ 1º A notificação será expedida por via eletrônica ou postal para o endereço 

do devedor e será considerada entregue depois de decorridos quinze dias da 

respectiva expedição.   

§ 2º Presume-se válida a notificação expedida para o endereço informado 

pelo contribuinte ou responsável à Fazenda Pública.    

§ 3º Não pago o débito no prazo fixado no caput deste artigo, a Fazenda 

Pública poderá:  

I - comunicar a inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de 

dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao 

crédito e congêneres; e 
II - averbar, inclusive por meio eletrônico, a certidão de dívida ativa nos 

órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando-

os indisponíveis.   

 

 

Em que pese ser recente a inclusão de disposição autorizando a Fazenda Nacional a 

proceder à inscrição, nos cadastros do SERASA e do SPC, de débitos inscritos em dívida 

ativa, tal medida já vinha sendo adotada por inúmeros estados e municípios brasileiros.  

E, nesse aspecto, o STJ já se manifestara sobre a legalidade dessa medida, ao julgar o 

Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 31859/GO
311

, no qual assentou o 

posicionamento de ser possível a inclusão de débitos de natureza tributária inscritos em dívida 

ativa nos cadastros de proteção ao crédito, independentemente de sua cobrança mediante ação 

de execução fiscal, com respaldo no artigo 198, §3º, II, do Código Tributário Nacional, com 

as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 104/01, in verbis: 

 

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a 

divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de 

informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou 
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Recorrente: Datarey Comércio e Serviços Ltda. Recorrido: Estado de Goiás. Relator: Ministro Herman 
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financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de 

seus negócios ou atividades. 

[...] 

§ 3o Não é vedada a divulgação de informações relativas a: 

[...] 

II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; 

[...] 

 

 

A principal crítica direcionada à inclusão de débito tributário, ainda que inscrito em 

dívida ativa, no SERASA e/ou SPC, advém do fato de que o órgão fazendário já dispõe da 

ação de execução fiscal, para veicular a cobrança do crédito tributário, assim como dispõe do 

CADIN, ou cadastro correspondente nas esferas estaduais e municipais, para tornar público 

eventual débito. Por tais razões, tal medida extrapolaria as faculdades reservadas, por lei, ao 

fisco para a cobrança e divulgação de valores devidos. 

Ademais, tenha-se presente que, além da inscrição da CDA nos cadastros e bancos de 

dados retromencionados, o artigo 20-B da Lei nº 10.522/02, em seu inciso II, também autoriza 

a Fazenda Pública a averbar a CDA, inclusive por meio eletrônico, nos órgãos de registro de 

bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis. 

À primeira vista, a denominada averbação pré-executória já se revela patentemente 

abusiva, pois torna indisponíveis bens, sem que, para tanto, tenha havido qualquer ordem 

judicial, diferentemente, portanto, do que estatuí o próprio CTN que, em seu artigo 185-A, 

sujeita a citada medida à ordem judicial. 

 

Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não 

pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados 

bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e 

direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras 

do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de 

suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. 

   

 

Poder-se-ia, igualmente, ressaltar que a medida em comento afronta o comando 

previsto no artigo 5º, inciso LIV, do texto constitucional, que claramente sujeita a privação de 

bens ao devido processo legal.  

Contra a averbação pré-executória, milita também o fato de que a Fazenda Pública já 

dispõe de outros mecanismos para tornar indisponíveis bens, a exemplo da medida cautelar 
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fiscal, prevista na Lei nº 8.397/92, do arrolamento administrativo de bens, disciplinado pelo 

artigo 64
312

 da Lei nº 9.532/97, e da presunção de alienação ou oneração fraudulenta de bens, 

constante do artigo 185
313

 do CTN.  

Destaque-se que a constitucionalidade da averbação pré-executória se encontra 

pendente de manifestação do STF, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

5.881
314

. 

Em linhas gerais, nos autos da ação em comento, postula-se a inconstitucionalidade 

da citada medida, uma vez que não seria lídimo afastar-se de apreciação do Poder Judiciário, 

questão que toca ao direito de propriedade e à livre iniciativa, sendo que a Fazenda Pública já 

dispõe de outros instrumentos de natureza cautelar para resguardar o crédito tributário. Outros 

argumentos expendidos dizem respeito ao fato de aludida medida transgredir o princípio da 

isonomia, configurando-se, em última análise, como sanção política.
315

 

 

4.2.2.3 Protesto extrajudicial 

 

Além da possibilidade de a Fazenda Nacional proceder à inscrição do débito 

tributário, pendente e não pago, no CADIN, de inscrever eventual dívida ativa em cadastros, 

como SERASA e/ou SPC e, ainda, efetuar a averbação pré-executória, como disposto nos 

itens precedentes, a entidade tributante conta com mais uma ferramenta para impelir o 

contribuinte a adimplir os valores pendentes e inscritos em dívida ativa, qual seja, o protesto 

extrajudicial da certidão de dívida ativa.  

A Lei nº 12.767/12, ao introduzir o parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 

9.492/97
316

, instituiu, no direito pátrio, o protesto extrajudicial das certidões de dívida ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e 

fundações públicas. 

                                                         
312

 Art. 64. A autoridade fiscal competente procederá ao arrolamento de bens e direitos do sujeito 

passivo sempre que o valor dos créditos tributários de sua responsabilidade for superior a trinta por 

cento do seu patrimônio conhecido. 
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 Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por 

sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito 

como dívida ativa. 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5881. Requerente: 

Partido Socialista Brasileiro. Relator: Ministro Marco Aurélio. 
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 À Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.881, encontram-se apensadas as Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade nº 5932, 5886, 5890, 5925 e 5931. 
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 Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de 

obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. 

Parágrafo único.  Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. 
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Ao criticar o protesto extrajudicial de dívida ativa, Eduardo Marcial Ferreira Jardim é 

veemente no entendimento de que tal medida é autoritária e desnecessária, posto que a 

Certidão de Dívida Ativa já disfruta de certeza e liquidez. Ademais, aludido mecanismo, ao 

desprezar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, seria mais uma forma de 

a Fazenda Pública constranger o contribuinte a pagar o seu débito.
317

 

No mesmo sentido, Luís Eduardo Schoueri tece contundente crítica a esse instituto, 

por entender que se trata de medida redundante, haja vista o fato de a Certidão de Dívida 

Ativa já conter presunção de certeza e liquidez a viabilizar a propositura de ação de execução 

fiscal. A seu ver, tal medida assume conotação de sanção política, pois dá a ideia de que a 

comprovação de inadimplência do contribuinte, mediante o protesto e seus efeitos, se torna 

mais importante que propriamente o recebimento do tributo.
318

 

Contudo, a despeito das críticas que cercam o tema, o STF já se pronunciou a 

respeito da constitucionalidade da regra, ao julgar a Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 

5.135. 

Assim, segundo entendimento do STF, o protesto extrajudicial de Certidão de Dívida 

Ativa não se traduz em sanção política, por não se revestir em medida desproporcional e 

irrazoável que restrinja direitos fundamentais do contribuinte. Inclusive, a ementa do acórdão 

elenca os supedâneos para embasar a constitucionalidade da medida, a saber: 

 

 

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 9.492/1997, ART. 1º, 

PARÁGRAFO ÚNICO. INCLUSÃO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA 

ATIVA NO ROL DE TÍTULOS SUJEITOS A PROTESTO. 

CONSTITUCIONALIDADE. 

1. O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492/1997, inserido pela Lei nº 

12.767/2012, que inclui as Certidões de Dívida Ativa - CDA no rol dos 

títulos sujeitos a protesto, é compatível com a Constituição Federal, tanto do 

ponto de vista formal quanto material. 

[...] 

3. Tampouco há inconstitucionalidade material na inclusão das CDAs no rol 

dos títulos sujeitos a protesto. Somente pode ser considerada “sanção 

política” vedada pelo STF (cf. Súmulas nº 70, 323 e 547) a medida 

coercitiva do recolhimento do crédito tributário que restrinja direitos 

fundamentais dos contribuintes devedores de forma desproporcional e 

irrazoável, o que não ocorre no caso do protesto de CDAs. 

3.1. Em primeiro lugar, não há efetiva restrição a direitos fundamentais 

dos contribuintes. De um lado, inexiste afronta ao devido processo legal, 

uma vez que (i) o fato de a execução fiscal ser o instrumento típico para a 
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cobrança judicial da Dívida Ativa não exclui mecanismos extrajudiciais, 

como o protesto de CDA, e (ii) o protesto não impede o devedor de acessar o 

Poder Judiciário para discutir a validade do crédito. De outro lado, a 

publicidade que é conferida ao débito tributário pelo protesto não representa 

embaraço à livre iniciativa e à liberdade profissional, pois não 

compromete diretamente a organização e a condução das atividades 

societárias (diferentemente das hipóteses de interdição de estabelecimento, 

apreensão de mercadorias, etc). Eventual restrição à linha de crédito 

comercial da empresa seria, quando muito, uma decorrência indireta do 

instrumento, que, porém, não pode ser imputada ao Fisco, mas aos próprios 

atores do mercado creditício.  

3.2. Em segundo lugar, o dispositivo legal impugnado não viola o princípio 

da proporcionalidade. A medida é adequada, pois confere maior 

publicidade ao descumprimento das obrigações tributárias e serve como 

importante mecanismo extrajudicial de cobrança, que estimula a 

adimplência, incrementa a arrecadação e promove a justiça fiscal. A medida 

é necessária, pois permite alcançar os fins pretendidos de modo menos 

gravoso para o contribuinte (já que não envolve penhora, custas, honorários, 

etc.) e mais eficiente para a arrecadação tributária em relação ao executivo 

fiscal (que apresenta alto custo, reduzido índice de recuperação dos créditos 

públicos e contribui para o congestionamento do Poder Judiciário). A 

medida é proporcional em sentido estrito, uma vez que os eventuais 

custos do protesto de CDA (limitações creditícias) são compensados 

largamente pelos seus benefícios, a saber: (i) a maior eficiência e 

economicidade na recuperação dos créditos tributários, (ii) a garantia da livre 

concorrência, evitando-se que agentes possam extrair vantagens 

competitivas indevidas da sonegação de tributos, e (iii) o alívio da 

sobrecarga de processos do Judiciário, em prol da razoável duração do 

processo.  

[...] 

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Fixação da 

seguinte tese: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui 

mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma 

desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos 

contribuintes e, assim, não constituir sanção política.”
319

 

(grifamos) 

 

 

É de se notar que a decisão proferida nos autos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5.135 partiu da premissa de que o protesto extrajudicial de dívida 

ativa não é capaz de atingir o núcleo essencial de direitos fundamentais do contribuinte, não 

representando, dessa forma, óbice à fruição dos princípios do devido processo legal, da livre 

iniciativa e da liberdade profissional.  
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De igual sorte, adotando o postulado da proporcionalidade, o acórdão em testilha 

entendeu que o protesto extrajudicial, nos moldes apresentados, se ajusta às máximas da 

adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. 

No mais, destaque-se que a decisão proferida, em sessão plenária, não foi unânime, 

dados os votos contrários dos Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio e Ricardo 

Lewandowski. 

Em seu voto, o Ministro Edson Fachin entendeu que o protesto de CDA, além de ser 

dispensável ao ajuizamento da execução fiscal, quando levado a efeito implica em restrição à 

obtenção de crédito no mercado, o que afeta a atividade comercial dos contribuintes, 

constituindo-se, por conseguinte, em sanção desproporcional às atividades privadas e à livre 

atividade econômica lícita (artigo 170, parágrafo único). A seu ver, nesse sentido, a execução 

fiscal seria meio menos gravoso de cobrança.  

Para o Ministro Marco Aurélio, a CDA já gozaria do requisito de presunção de 

liquidez e certeza a ensejar a propositura da execução fiscal, não sendo necessário, assim, 

lançar-se mão do protesto, considerado mecanismo tradicional nas relações jurídicas 

comerciais. A seu ver, trazer o instituto do protesto extrajudicial à seara tributária teve o único 

objetivo de coagir o devedor, dando publicidade e escancarando a situação de inadimplência 

deste.  

O ministro Ricardo Lewandowski, a seu turno, assentou seu voto no entendimento de 

que o protesto de CDA é, em primeiro lugar, sanção política e, em segundo lugar, ato 

unilateral da Administração Pública, da qual não participa o contribuinte. E daí se extrai que 

aludida medida fere os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, vulnerando a 

inafastabillidade de jurisdição. Por derradeiro, afirma que tal medida é vexatória e causa 

constrangimentos.  

Com efeito, o protesto extrajudicial de CDA é capaz de causar efeitos funestos ao 

exercício da atividade econômica, se traduzindo em verdadeiro instrumento de coerção, 

assumindo feição de sanção política, pois o contribuinte, muitas vezes, não vislumbra outra 

alternativa senão pagar o débito, ainda que indevido, ou levar o tema à apreciação judicial.  

É de se notar que, por ser extrajudicial, o protesto de CDA é realizado previamente a 

qualquer manifestação judicial e, portanto, efetivado ao alvedrio da Fazenda Pública.  

Como se não bastasse, a Fazenda Pública já dispõe de outros mecanismos para fazer 

valer o seu direito, a exemplo da inscrição no CADIN e da própria CDA que, gozando de 

presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, é instrumento hábil à propositura da 

competente ação de execução fiscal. 
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Daí considerar-se o protesto extrajudicial de CDA com medida excessiva e 

desmesurada em face do contribuinte que, cada vez mais se vê constrangido a quitar débitos 

tributários, em relação aos quais não tenha havido prévia manifestação judicial a respeito.  

 

4.2.2.4 Apreensão de mercadorias 

 

Em que pesem os termos da Súmula 323, do STF, que veda a apreensão de 

mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos, a jurisprudência tem acatado 

o posicionamento de que é constitucional a apreensão de mercadorias quando 

desacompanhadas de documento fiscal idôneo.  

Nessa linha, o próprio STF já se pronunciou quando do julgamento da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade nº 395/SP, na qual se discutiu a constitucionalidade do artigo 163, 

§7º, da Constituição do Estado de São Paulo, que permite a apreensão de mercadorias, quando 

desacompanhadas de documentação fiscal idônea, ficando as mesmas retidas até a 

comprovação de legitimidade de sua posse pelo proprietário.  

No julgamento, em testilha, entendeu o STF que a retenção de mercadoria até a 

comprovação de posse legítima, através da apresentação de documento fiscal idôneo, não se 

consubstanciaria em coação para que o contribuinte recolha tributo aos cofres públicos. Pela 

sua relevância, segue transcrição da ementa: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 163, 

§ 7º, DA CONSTITUIÇÃO DE SÃO PAULO: INOCORRÊNCIA DE 

SANÇÕES POLÍTICAS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. 

XIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 

1. A retenção da mercadoria, até a comprovação da posse legítima daquele 

que a transporta, não constitui coação imposta em desrespeito ao princípio 

do devido processo legal tributário. 

2. Ao garantir o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, o 

art. 5º, inc. XIII, da Constituição da República não o faz de forma absoluta, 

pelo que a observância dos recolhimentos tributários no desempenho dessas 

atividades impõe-se legal e legitimamente. 

3. A hipótese de retenção temporária de mercadorias prevista no art. 163, § 

7º, da Constituição de São Paulo, é providência para a fiscalização do 

cumprimento da legislação tributária nesse território e consubstancia 

exercício do poder de polícia da Administração Pública Fazendária, 

estabelecida legalmente para os casos de ilícito tributário. Inexiste, por isso 

mesmo, a alegada coação indireta do contribuinte para satisfazer débitos com 

a Fazenda Pública. 

4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.
320
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Tenha-se presente que o caso julgado, ao afastar a inconstitucionalidade da 

apreensão de mercadoria decorrente da ausência de documentação fiscal idônea, entendeu que 

os direitos que garantem o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão não são 

absolutos. 

Note-se que a sanção, ora em debate, diz respeito à apreensão de mercadorias, 

situação essa meramente temporária, uma vez que pode ser sanada mediante apresentação da 

documentação fiscal competente. Trata-se, portanto, de sanção diversa da pena de perdimento, 

que será analisada mais adiante. 

De fato, a mercadoria há que ser transportada acompanhada da documentação fiscal 

correlata, sob pena de dar guarida a eventuais atos de sonegação fiscal ou de até permitir o 

transporte de mercadoria que não tenha sido legitimamente adquirida, em prejuízo não apenas 

ao fisco, mas também à livre concorrência, posto que tal prática pode conferir vantagens 

indevidas a determinadas empresas, em detrimento da atuação de outras empresas do mesmo 

setor que atuam em estrita observância das normas tributárias e, por fim, até mesmo facilitar o 

transporte de carga, de origem ilícita ou obtida pela prática dos crimes de furto ou roubo.  

 

4.2.2.5 Regime especial de controle, fiscalização e pagamento 

 

Tem sido prática corriqueira das administrações fazendárias, mormente estaduais, 

estabelecer regimes especiais de fiscalização, para compelir o contribuinte a obrigações que, 

ao arrepio da lei e da CF, se traduzem em coerção para o recolhimento de tributos.  

Como exemplo, cite-se o quanto disposto no Decreto nº 7.871/17, do Estado do 

Paraná, que, ao regulamentar o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias 

e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação 

(ICMS), elenca um rol de penalidades e obrigações ao contribuinte que esteja enquadrado no 

regime especial de controle, de fiscalização e de pagamento. 

 

Art. 114. O regime especial de que trata esta Seção consiste na aplicação, 

isolada ou cumulativamente, das seguintes medidas, sem prejuízo das demais 

disposições deste Regulamento: 

I - impedimento à utilização de benefícios ou incentivos fiscais relativos ao 

ICMS, inclusive dilação de prazo de pagamento ou outro tratamento 

diferenciado; 
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II - exigência, a cada operação ou prestação, do pagamento do tributo 

correspondente, inclusive o devido por substituição tributária, observando-se 

ao final do período de apuração o sistema de compensação do imposto; 

III - inclusão na programação de fiscalização; 

IV - autorização prévia e individual para emissão de documentos fiscais; 

V - diferimento do pagamento do imposto nas operações ou prestações 

internas destinadas a contribuintes inscritos no CAD/ICMS, observado o 

disposto no art. 23 do Anexo VIII; 

VI - alteração na definição do momento do pagamento do imposto; 

VII - cancelamento da inscrição no CAD/ICMS; 

VIII - exigência de apresentação periódica de informações econômicas, 

patrimoniais e financeiras. 

Parágrafo único. A aplicação do regime especial de que trata esta Seção 

estender-se-á a todos os estabelecimentos da empresa. 

 

 

 

Impende destacar que há quem indique que o regime especial, apesar de prever 

tratamento diferenciado a determinados contribuintes, não fere a isonomia constitucional, mas 

sim a efetiva, posicionando os contribuintes que deixam de recolher tributos, de forma 

reiterada e abusiva, em situação de igualdade aos contribuintes que cumprem as obrigações 

tributárias, da forma e no prazo legais. Trata-se, em última análise, de medida acautelatória do 

Estado que visa a coibir a evasão fiscal.
321

  

Nessa senda, ao propiciar a realização do princípio da igualdade, o regime especial 

contribuiria para a promoção da livre concorrência, pois impediria o comportamento do 

contribuinte que, sonegando tributos, se coloca em situação mais vantajosa em relação aos 

seus concorrentes.  

Entretanto, ainda que se afirme que o regime especial se aplique exclusivamente aos 

chamados devedores contumazes
322

, não se pode imputar ao contribuinte sanções e punições 

desmesuradas e excessivas, quando a autoridade fiscal dispõe de mecanismos hábeis e 

próprios para o fim de cobrar créditos tributários inadimplidos, tal como a inscrição em dívida 

ativa e a propositura de execução fiscal, esta acompanhada de todas as medidas patrimoniais 
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nos 12 (doze) meses do período considerado; II - considerando todos os estabelecimentos da empresa 
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a: a) 30% (trinta por cento) do patrimônio líquido, apurado no seu último balanço patrimonial; ou b) 

30% (trinta por cento) do faturamento anual declarado em GIA/ICMS ou EFD. 
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constritivas que lhe são inerentes. Muito menos pode o fisco estadual veicular ditas sanções e 

penalidades por decreto, cuja finalidade é regulamentar e jamais introduzir deveres e 

obrigações, em verdadeiro acinte ao princípio constitucional da legalidade.  

Sobre o tema, Eduardo Jardim entende que o regime especial de fiscalização ofende 

os primados constitucionais do livre exercício da atividade econômica e da inviolabilidade da 

vida privada do contribuinte, em flagrante desrespeito aos artigos 170, parágrafo único, e 5º, 

inciso X, da CF
323

. 

Aliás, o STF tem se manifestado contrariamente à submissão dos contribuintes a 

regimes especiais de controle, fiscalização e pagamento.  

Em decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 567871
324

, 

a Ministra Carmen Lúcia esposou o entendimento de que a inclusão do contribuinte em 

regime especial é forma oblíqua de cobrança de tributo, pois contraria os princípios da 

liberdade de trabalho e comércio e da livre concorrência.  

Tal julgado, inclusive, está em linha com o posicionamento reiterado do STF, 

conforme ementas abaixo colacionadas.  

 

 
1. Esta Corte orientou-se no sentido de que o regime especial do ICMS, 

mesmo quando autorizado em lei, impõe limitações à atividade comercial do 

contribuinte, com violação aos princípios da liberdade de trabalho e de 

comércio e ao da livre concorrência, constituindo-se forma oblíqua de 

cobrança do tributo e, por conseguinte, execução política, repelida pela 

jurisprudência sumulada deste Supremo Tribunal (Súmulas STF nºs 70, 323 

e 547). 2. Agravo regimental improvido.
325

 

 

 

Recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS. Regime 

especial de fiscalização. Meio coercitivo para cobrança de tributos. Ofensa 

aos princípios constitucionais que garantem a liberdade de trabalho, a livre 

concorrência e a livre iniciativa. Súmulas nº 70, 323 e 547 do STF. Recurso 

provido.
326
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 JARDIM, 2013, p. 310.  
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário nº 567871- SE. Recorrente: Estado de 

Sergipe. Recorrido: João Tavares de Andrade. Relatora: Ministra Cármen Lúcia. Brasília, 1º de 

dezembro de 2010. Diário da Justiça, Brasília, DF, 08 fev. 2011. 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental no agravo de instrumento nº 529106- MG.  

Agravante: Estado de Minas Gerais. Agravado: Distribuidora de Petróleo Montes Claros Ltda. 

Relatora: Ministra Ellen Gracie. Brasília, 29 de novembro de 2005. Diário da Justiça, Brasília, DF, 

03 fev. 2006. 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário com agravo nº 960.737-RS. 

Recorrente: Saviplast Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. Recorrido: Estado do Rio Grande do 

Sul. Relator: Ministro Luiz Fux. Brasília, 26 de abril de 2016. Diário da Justiça, Brasília, DF, 29 abr. 

2016. 
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TRIBUTO – FISCALIZAÇÃO – REGIME ESPECIAL – “SANÇÃO 

POLÍTICA” – INSUBSISTÊNCIA. Surge conflitante com a Carta da 

República legislação estadual por meio da qual são impostas restrições ao 

exercício da atividade econômica ou profissional do contribuinte, quando 

este se encontra em débito para com o fisco, caracterizada forma oblíqua de 

cobrança de tributos – Verbetes nº 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. 

Precedentes: Recursos Extraordinários nº 413.782-8/SC e 565.048/RS, 

ambos de minha relatoria.
327

 
 

 

 

Mencione-se que as decisões, proferidas pelo Pretório Excelso, têm reiteradamente 

rechaçado a inclusão de contribuintes em regime especial de controle, fiscalização e 

pagamento, por entender que tal prática viola os princípios da liberdade de exercício de 

atividade econômica, bem como da livre concorrência, configurando, dessa forma, sanção 

política. 

 

4.2.2.6 Casos de indevida exigência de regularidade fiscal 

 

Situações há em que a lei sujeita o contribuinte à prova de regularidade fiscal, como 

por exemplo, mediante a apresentação da certidão negativa de débitos fiscais, disciplinada nos 

artigos 205 a 208 do CTN
328

. 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental no recurso extraordinário nº 787.241-RS. 

Agravante: Estado do Rio Grande do Sul. Agravado: Brisa Embalagens Ltda. Relator: Ministro Marco 

Aurélio. Brasília, 05 de maio de 2015. Diário da Justiça, Brasília, DF, 25 mai. 2015. 
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 Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja 

feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as 

informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade 

e indique o período a que se refere o pedido. 

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e 

será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição. 

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de 

créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja 

exigibilidade esteja suspensa. 

Art. 207. Independentemente de disposição legal permissiva, será dispensada a prova de quitação de 

tributos, ou o seu suprimento, quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a caducidade 

de direito, respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo porventura devido, juros de 

mora e penalidades cabíveis, exceto as relativas a infrações cuja responsabilidade seja pessoal ao 

infrator. 

Art. 208. A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra a Fazenda 

Pública, responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo crédito tributário e juros de 

mora acrescidos. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade criminal e funcional que no 

caso couber. 
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Inclusive, o próprio CTN, em seus artigos 191 a 193
329

, elenca algumas das hipóteses 

em se exige a comprovação de quitação de tributos. 

É de se notar que “a exigência de comprovação de regularidade fiscal é mecanismo 

utilizado para a atribuição de privilégios e garantias ao crédito tributário”
330

. 

Por outro lado, não se pode perder de vista que a exigência de apresentação de 

regularidade fiscal, mediante a apresentação de CND, em diversas situações, tem se revelado 

como prática que extrapola os limites minimamente concebíveis, constituindo-se em 

verdadeira sanção política na medida em que praticamente obriga o contribuinte a quitar 

tributo para usufruir algum direito assegurado em lei. 

Nessa lanço, cite-se a lição de Eduardo Jardim, para quem a exigência de 

regularidade fiscal se revela como 

 

 

[...] medida restritiva da atividade econômica, em flagrante insulto aos 

primados constitucionais que asseguram o livre exercício de trabalho ou 

profissão, nos termos do art. 5º, inciso XIII, da Carta Magna, conjugado com 

o livre exercício da atividade econômica garantido pelo parágrafo único do 

artigo 170, também do Texto Excelso.
331

 

 

 

Hugo de Brito Machado, inclusive, entende que a exigência de quitação de tributos 

se revela inconstitucional justamente por implicar em cerceamento à liberdade de exercício da 

atividade econômica, pois permite ao fisco a cobrança de tributo sem a observância do devido 

processo legal, quer através de processo administrativo fiscal, quer mediante execução 

fiscal
332

.  
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 Art. 191. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos.  

Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de 

todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei.  

 Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da 

quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. 

Art. 193. Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da administração 

pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, ou dos Municípios, ou sua autarquia, celebrará 

contrato ou aceitará proposta em concorrência pública sem que o contratante ou proponente faça prova 

da quitação de todos os tributos devidos à Fazenda Pública interessada, relativos à atividade em cujo 

exercício contrata ou concorre. 
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 PAULSEN, Leandro. O direito a certidões negativas de débito. In: PAULSEN, Leandro (org.). 

Direito tributário: certidões negativas de débito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p. 17.  
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 JARDIM, 2013, p. 311. 
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 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 37. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Malheiros, 2016. p. 269-270. 
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Obviamente, não se está a advogar que o contribuinte inadimplemente, mormente 

aquele que o faz de forma contumaz e corriqueira, possa usufruir os mesmos direitos e 

prerrogativas daquele contribuinte que é pontual e que cumpre suas obrigações tributárias de 

forma escorreita. O que se deve rechaçar é a abusividade e os excessos que possam revestir a 

prática, cada vez mais comum, de se exigir pagamento de tributos, mediante a comprovação 

de regularidade fiscal, para que o contribuinte possa usufruir de direitos que lhe são 

legalmente conferidos. 

Convém ressaltar que exigências descabidas podem macular o livre exercício da 

atividade econômica, constitucionalmente garantido, o que, indubitavelmente ocasiona sérios 

gravames não só à pessoa jurídica, como também a toda cadeia relacionada. 

Impedir o exercício da atividade econômica, como sucede, por exemplo, nos casos de 

indeferimento de registro especial, por ausência de recolhimento de algum tributo, pode vir a 

afetar de forma irremediável o contribuinte pessoa jurídica que, em alguns casos, por ser 

levado à falência ou à necessidade de ingressar com pleito de recuperação judicial.  

Ora, condicionar a inscrição de uma empresa no CNPJ ou a obtenção de regime 

especial ou de registro especial à apresentação da CND ou Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa revela inegável e flagrante engenho que se traduz em coerção para o recebimento de 

tributos de forma indireta, o que, em última análise, implica em indubitável restrição ao 

primado constitucional do livre exercício da atividade econômica.  

A esse respeito, vale mencionar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 173-DF
333

 

que, por unanimidade de votos, declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º, incisos I, III e 

IV, e §§ 1º, 2º e 3º da Lei nº 7.711/88. 

Em linhas gerais, o dispositivo legal em comento exigia a comprovação da quitação 

de créditos tributários exigíveis, mediante apresentação de CND, para a realização de (i) 

transferência de domicílio para o exterior; (ii) registro ou arquivamento de contrato social, 

alteração contratual e distrato social perante o registro público competente, exceto quando 

praticado por microempresa e (iii) registro de contrato ou outros documentos em Cartórios de 

Registro de Títulos e Documentos, registro em Cartório de Registro de Imóveis e celebração 

de operação de empréstimo e de financiamento junto a instituição financeira, que 

envolvessem valor igual ou superior a 5.000 (cinco mil) obrigações do Tesouro Nacional 

(OTNs). 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade nº 173-DF. Requerente: 

Confederação Nacional da Indústria - CNI. Requerido: Presidente da República. Relator: Ministro 

Joaquim Barbosa. Brasília, 25 de setembro de 2008. Diário da Justiça, Brasília, DF, 19 mar. 2009. 
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Sobre a matéria, entendeu o STF que as exigências albergadas pelo citado artigo 1º 

da Lei nº 7.711/88 se traduziam em sanções políticas, ao arrepio do direito fundamental ao 

livre acesso ao Poder Judiciário, contido no artigo 5º, inciso XXXV, da CF, por 

constrangerem o contribuinte, por via oblíqua, a recolher tributo, impedindo-o de ir a juízo 

para discutir a validade do crédito tributário. Igualmente, entendeu-se haver violação ao artigo 

170, parágrafo único, da CF. 

No mesmo sentido, confiram-se as ementas seguintes: 

 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. INSCRIÇÃO. CADASTRO. RESTRIÇÃO AO 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal firmou-se no sentido de que são inconstitucionais restrições impostas 

pelo Poder Público ao livre exercício de atividade econômica ou 

profissional, quando utilizadas como meio de coerção indireta ao 

recolhimento de tributos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
334

 

 

 

Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Administrativo. Inscrição 

no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ). Restrição ao exercício 

de atividades do contribuinte. 3. Jurisprudência da Corte no sentido de que 

são inconstitucionais restrições impostas pelo Poder Público ao livre 

exercício de atividade econômica ou profissional, quando utilizadas como 

meio de coerção indireta ao recolhimento de tributos. 4. Precedentes. 

Súmulas 70, 323 e 547. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
335

 

 

 

Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Tributário. 3. Norma local 

que condiciona a concessão de regime especial de tributação à apresentação 

de CND. Meio indireto de cobrança de tributo. Ofensa ao princípio da livre 

atividade econômica. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento.
336
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental no recurso extraordinário nº 562831-SE. 

Agravante: Estado de Sergipe. Agravado: Cooperativa dos Trabalhadores de Confecções de Sergipe 
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Pertinente ao tema, porém sob a fundamentação de ofensa aos artigos 5º, inciso 

XXXVI e 100 do texto constitucional, cite-se a decisão proferida nos autos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3.453
337

 que, por unanimidade de votos, julgou inconstitucional a 

exigência prevista no artigo 19 da Lei nº 11.033/04, que condicionava a realização de 

levantamento ou autorização para depósito em conta bancária de valores decorrentes de 

precatório judicial, à apresentação, ao juízo, de certidão negativa de tributos federais, 

estaduais, municipais, bem como certidão de regularidade para com a Seguridade Social, o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e a Dívida Ativa da União. 

Outrossim, em que pese o STF rechaçar a utilização de sanções políticas, mediante a 

utilização de mecanismos que impliquem em cobrança indireta de tributos, como visto nos 

casos supra indicados, merece citação e análise o julgado RE 550.769-RJ, no qual o Plenário 

do STF debateu sobre o caráter ou não de sanção política na exigência insculpida no artigo 2º, 

inciso II, do Decreto-Lei nº 1.593/77, na redação dada pela Lei nº 9.822/99, in verbis 

 

 

Art. 2º O registro especial poderá ser cancelado, a qualquer tempo, pela 

autoridade concedente, se, após a sua concessão, ocorrer um dos seguintes 

fatos:  

[...] 

II - não-cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, relativa 

a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal;  

[...] 

§ 1º Para os fins de aplicação do disposto no inciso II do caput, deverão ser 

consideradas as seguintes práticas reiteradas por parte da pessoa jurídica 

detentora do registro especial:         

I - comercialização de cigarros sem a emissão de nota fiscal 

II - não recolhimento ou recolhimento de tributos menor que o devido;          

III - omissão ou erro nas declarações de informações exigidas pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil. 

 

 

No caso em comento, o Plenário do STF, entendeu não estarem presentes os 

elementos configuradores de sanção política.  

Como exposto no voto vencedor, de lavra do Relator Ministro Joaquim Barbosa, para 

que a caracterização ou não de sanção política, houve a aplicação dos testes que informam o 

postulado da proporcionalidade, uma vez que, de um lado figuravam o direito à livre atividade 
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econômica lícita e o direito fundamental de acesso à jurisdição e, de outro lado, o direito à 

livre concorrência e o dever fundamental de pagar tributos.   

Ao justificar seu voto, o Ministro Relator assim se pronunciou: 

 

Em suma, a Corte tem historicamente confirmado e garantido a proibição 

constitucional às sanções políticas, invocando, para tanto, o direito ao 

exercício de atividades econômicas e profissionais lícitas (art. 170, par. ún., 

da Constituição), a violação do substantive due process of law (falta de 

proporcionalidade e razoabilidade de medidas gravosas que se predispõem a 

substituir os mecanismos de cobrança de créditos tributários) e a violação do 

devido processo legal manifestado no direito de acesso aos órgãos do 

Executivo ou do Judiciário tanto para controle da validade dos créditos 

tributários, cuja inadimplência pretensamente justifica a nefasta penalidade, 

quanto para controle do próprio ato que culmina na restrição. É inequívoco, 

contudo, que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal não serve 

de escusa ao deliberado e temerário desrespeito à legislação tributária. Não 

há que se falar em sanção política se as restrições à prática de atividade 

econômica objetivam combater estruturas empresariais que têm na 

inadimplência tributária sistemática e consciente sua maior vantagem 

concorrencial. Para ser tida como inconstitucional, a restrição ao exercício 

de atividade econômica deve ser desproporcional e não-razoável.
338

 

 

 

 

No caso em debate, não se vislumbrou a ocorrência de sanção política, pois o direito 

não pode servir de mecanismo que proteja e dê guarida a práticas contumazes e reiteradas de 

sonegação fiscal.  

É de se notar que, no caso em tela, o crédito tributário, óbice à manutenção do 

registro especial, totalizava cifra superior a R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), o que 

conduziu o STF a expressar o entendimento que não caberia a arguição de tratar-se de sanção 

política
339

.  

Destarte, como destaca Regina Helena Costa, não é toda exigência de CND que será 

considerada sanção política, uma vez que, faz-se imprescindível tratar o tema com 

razoabilidade e levando-se em consideração o princípio da supremacia do interesse público 

sobre o interesse privado. Assim sendo, a seu ver, a exigência de CND não se constitui em 
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sanção política se for proporcional, razoável. E, dentro desse espectro, a exigência de CND ou 

situação regular como exigência para que o contribuinte participe de licitação ou celebração 

de contrato administrativo não esbarra no conceito de sanção política, traduzindo-se tão 

somente no exercício de poder de polícia com o fito de proteger-se o patrimônio público.
340

   

Em suma, salvo quanto a contratações junto ao Poder Público e seus órgãos 

correlatos ou em casos específicos, tal como na situação de não renovação ou cancelamento 

de registro especial a fabricantes de cigarros que se revelem devedores contumazes de 

tributos, a jurisprudência do STF é praticamente uníssona quanto à atribuição de caráter de 

sanção política à exigência de regularidade fiscal para a realização de atos da vida civil ou 

comercial. 

Nessa linha, a CND, desde que usada como indicativo da situação de regularidade 

fiscal do contribuinte para fins de contração junto ao Poder Público, não se revela como 

sanção política, haja vista a indubitável relevância que se atribui à proteção do patrimônio e 

dos recursos públicos, mormente em face de contribuintes que sejam devedores contumazes.  

Por outro lado, a exigência de CND se revelará excessiva se for exigida para todo e 

qualquer ato da vida civil e comercial, caso em que se traduzirá como mero meio indireto de 

cobrança de tributos, com impactos negativos ao exercício da atividade econômica e à 

manifestação da livre concorrência. 

 

4.2.2.7 Pena de perdimento de veículos, mercadorias e moedas 

 

Na seara do direito aduaneiro, é possível encontrar disposições regulando a aplicação 

da pena de perdimento de bens. 

Nessa toada, merece menção as disposições contidas no Decreto nº 6.759/09, que 

regulamenta a administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a 

tributação das operações de comércio exterior.  

Em aludido decreto, tem-se a disciplina das penas de perdimento de veículos, 

mercadorias e moedas.  

A pena de perdimento de veículos, prevista no artigo 688, é aplicada quando há dano 

ao erário decorrente dos seguintes atos: (a) quando o veículo transportador estiver em situação 

ilegal, quanto às normas que o habilitem a exercer a navegação ou o transporte internacional 

correspondente à sua espécie; (b) quando o veículo transportador efetuar operação de 
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descarga de mercadoria estrangeira ou de carga de mercadoria nacional ou nacionalizada, fora 

do porto, do aeroporto ou de outro local para isso habilitado; (c) quando a embarcação atracar 

a navio ou quando qualquer veículo, na zona primária, se colocar nas proximidades de outro, 

um deles procedente do exterior ou a ele destinado, de modo a tornar possível o transbordo de 

pessoa ou de carga, sem observância das normas legais e regulamentares; (d) quando a 

embarcação navegar dentro do porto, sem trazer escrito, em tipo destacado e em local visível 

do casco, seu nome de registro; (e) quando o veículo conduzir mercadoria sujeita a 

perdimento, se pertencente ao responsável por infração punível com essa penalidade; (f) 

quando o veículo terrestre utilizado no trânsito de mercadoria estrangeira for desviado de sua 

rota legal sem motivo justificado e (g) quando o veículo for considerado abandonado pelo 

decurso do prazo legal. 

Importante destacar que, pela inteligência do §1º desse mesmo artigo, em ocorrendo 

as hipóteses previstas nos itens (b), (c) e (f) é possível aplicar-se a pena de perdimento de 

veículo cumulada com a pena de perdimento de mercadoria. 

A respeito da pena de perdimento de mercadorias, as hipóteses para sua aplicação se 

encontram elencadas no artigo 689, ressaltando-se que, nesse caso também é imprescindível a 

demonstração de ocorrência de dano ao erário. As situações que dão ensejo à imputação de tal 

pena são: (a) operação de carga ou já carregada em qualquer veículo, ou dele descarregada ou 

em descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito, da autoridade aduaneira, ou sem o 

cumprimento de outra formalidade essencial estabelecida em texto normativo; (b) mercadoria 

incluída em listas de sobressalentes e de provisões de bordo quando em desacordo, 

quantitativo ou qualitativo, com as necessidades do serviço, do custeio do veículo e da 

manutenção de sua tripulação e de seus passageiros; (c) mercadoria oculta, a bordo do veículo 

ou na zona primária, qualquer que seja o processo utilizado; (d) mercadoria existente a bordo 

do veículo, sem registro em manifesto, em documento de efeito equivalente ou em outras 

declarações; (e) mercadoria nacional ou nacionalizada, em grande quantidade ou de vultoso 

valor, encontrada na zona de vigilância aduaneira, em circunstâncias que tornem evidente 

destinar-se a exportação clandestina; (f) estrangeira ou nacional, na importação ou na 

exportação, se qualquer documento necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido 

falsificado ou adulterado; (g) nas condições do item antecedente, mercadoria possuída a 

qualquer título ou para qualquer fim; (h) mercadoria estrangeira, que apresente característica 

essencial falsificada ou adulterada, que impeça ou dificulte sua identificação, ainda que a 

falsificação ou a adulteração não influa no seu tratamento tributário ou cambial; (i) 

mercadoria estrangeira, encontrada ao abandono, desacompanhada de prova do pagamento 
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dos tributos aduaneiros; (i) mercadoria estrangeira, exposta à venda, depositada ou em 

circulação comercial no País, se não for feita prova de sua importação regular; (j) mercadoria 

estrangeira, já desembaraçada e cujos tributos aduaneiros tenham sido pagos apenas em parte, 

mediante artifício doloso; (k) mercadoria estrangeira, chegada ao País com falsa declaração de 

conteúdo; (l) mercadoria transferida a terceiro, sem o pagamento dos tributos aduaneiros e de 

outros gravames, previstos na legislação aplicável; (m) mercadoria encontrada em poder de 

pessoa física ou jurídica não habilitada, tratando-se de papel com linha ou marca d'água, 

inclusive aparas; (n) mercadoria constante de remessa postal internacional com falsa 

declaração de conteúdo; (o) mercadoria fracionada em duas ou mais remessas postais ou 

encomendas aéreas internacionais visando a iludir, no todo ou em parte, o pagamento dos 

tributos aduaneiros ou quaisquer normas estabelecidas para o controle das importações ou, 

ainda, a beneficiar-se de regime de tributação simplificada; (p) mercadoria estrangeira, em 

trânsito no território aduaneiro, quando o veículo terrestre que a conduzir for desviado de sua 

rota legal, sem motivo justificado; (q) mercadoria estrangeira, acondicionada sob fundo falso, 

ou de qualquer modo oculta; (r) mercadoria estrangeira, atentatória à moral, aos bons 

costumes, à saúde ou à ordem públicas; (s) mercadoria importada ao desamparo de licença de 

importação ou documento de efeito equivalente, quando a sua emissão estiver vedada ou 

suspensa, na forma da legislação específica; (t) mercadoria importada e que for considerada 

abandonada pelo decurso do prazo de permanência em recinto alfandegado e (u) mercadoria 

estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito 

passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou 

simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. 

A pena de perdimento de moeda nacional ou estrangeira, em espécie, a seu turno, nos 

termos artigo 700 do mencionado decreto, é aplicada no valor excedente a R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), ou o equivalente em moeda estrangeira, que ingresse no território aduaneiro ou 

dele saia. 

Para fins da aplicação da pena, conforme preceitua o §1º do citado artigo, considera-

se moeda nacional ou estrangeira, em espécie, somente o papel-moeda, não compreendidos os 

títulos de crédito, cheques ou cheques de viagem. 

A crítica mais contundente que se faz à pena de perdimento se refere à inobservância 

dos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV), da ampla defesa e do 

contraditório (art. 5º, LV), uma vez que ao sujeito passivo não é dada a devida oportunidade 

de se manifestar e aduzir judicialmente a sua defesa e utilizar os recursos legalmente 

previstos, em momento anterior à imputação da sanção em comento. 
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Aliás, o comando contido no inciso LIV, do artigo 5º, da CF, não deixa dúvidas de 

que ninguém pode ser privado de seus bens sem o devido processo legal.  

Ainda que se alegue que a pena de perdimento se sujeita a processo administrativo 

fiscal, pondere-se que o rito em questão se sujeita à instância única, na forma prevista no 

artigo 774, §6º, do Decreto nº 6.759/09. 

Sob essa perspectiva, Eduardo Marcial Ferreira Jardim destaca que o constituinte, ao 

vincular a privação de bens ao processo legal, quis dizer que a aplicação de aludida pena é 

tarefa exclusiva do Judiciário, em simetria com o devido processo legal.
341

   

No mais, convém obtemperar que a pena de perdimento, imposta nos casos indicados 

na legislação aduaneira, parece estar muito mais atrelada à ocorrência dos crimes de 

contrabando ou descaminho, do que decorrente de infração à norma tributária.  

Advirta-se que, na esfera tributária, tem-se a apreensão de mercadoria quando 

desacompanhada de documentação fiscal hábil e idônea – questão já enfrentada em item 

próprio nesse trabalho –, fato esse que pode ensejar a perda da mercadoria, se esta não for 

reclamada, mas que se trata de situação diversa dos casos supra elencados.  

Assim, uma conclusão possível seria a de que a pena de perdimento, decorrente da 

prática dos atos indicados na legislação aduaneira, apresenta uma roupagem de cunho mais 

propriamente penal do que tributário. 

Nesse sentido, opina Sacha Calmon Navarro Coêlho que 

 

no campo dos impostos aduaneiros, entretanto, ainda quando o dominus das 

mercadorias é conhecido e estas são apreendidas em função de contrabando 

ou descaminho, - que são delitos previstos no Código Penal – não são 

devolvidas e delas apropria-se o Estado. O perder o dono a coisa e o dela 

apropriar-se o Estado, contudo, não traduzem sanção tributária.
342

   

 

Em sentido similar, Hugo de Brito Machado vislumbra inconstitucionalidade na pena 

de perdimento de bens, como modalidade de sanção administrativa e aplicada por autoridade 

administrativo-tributária, pois a seu ver a CF admite tal espécie de penalidade apenas como 

sanção penal, assegurados o devido processo legal, a ampla defesa e os recursos inerentes.
343
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4.3 SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

Tratando especificamente das sanções administrativo-tributárias, pode-se afirmar que 

várias são as classificações propostas pela doutrina, sendo que o presente trabalho optou 

classificar tais sanções em duas modalidades: as sanções pecuniárias e as sanções pecuniárias. 

As sanções pecuniárias, como a própria denominação indica, apresentam cunho 

patrimonial, pois se externalizam mediante a imposição de multas e acréscimos moratórios 

(correção monetária e juros) de cunho exclusivamente monetário. 

Nessa senda, convém destacar que as multas podem ser moratórias, de ofício, 

isoladas, agravadas e qualificadas, sendo certo que, nessa matéria, a jurisprudência já firmou 

posicionamento quanto à constitucionalidade de multas moratórias em patamares de 20%, 

30% ou 40%. Igualmente, a jurisprudência tem considerado inconstitucionais multas que 

superem o valor do crédito tributário.  

No que tange às multas oriundas de descumprimento de obrigação acessória e 

aquelas impostas em casos de sonegação, conluio ou fraude, por ora, aguarda-se manifestação 

do STF, em sede de repercussão geral.  

É de ressaltar que, em suas manifestações quanto às sanções pecuniárias, o STF tem 

embasado seu posicionamento, principalmente, no princípio que veda o confisco, utilizando, 

em inúmeras ocasiões, os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, ainda que com 

as mais variadas acepções.  

Outro ponto a destacar diz respeito ao entendimento de que as multas excessivas 

acabam por afetar o núcleo essencial de outros princípios, a exemplo do direito de 

propriedade, do livre exercício de atividade econômica, dentre outros, o que permite afirmar 

que tem se adotado, com alguma regularidade, o postulado da proibição de excesso, ainda que 

o mesmo não seja citado.  

De outra monta, tratou-se também das sanções não pecuniárias, consistentes na perda 

de direitos ou na imposição de restrições ou vedações ao contribuinte inadimplente. Dentre 

tais sanções, foram abordadas: (i) a inscrição de débito no CADIN; (ii) a inclusão de débito 

inscrito em dívida ativa em cadastros e a averbação pré-executória; (iii) o protesto 

extrajudicial; (iv) a apreensão de mercadoria; (v) o regime especial de controle, fiscalização e 

pagamento; (vi) os casos de indevida exigência de regularidade fiscal e (vii) a perda de 

perdimento de veículos, mercadorias e moedas. 

É de se notar que, no tocante (i) à inscrição de débito no CADIN; (ii) à inclusão de 

débito inscrito em dívida ativa em cadastros, a exemplo do SERASA e do SPC; (iii) ao 
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protesto extrajudicial e (iv) à apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação 

fiscal idônea, o STF já manifestou pela constitucionalidade de tais medidas, por entender que 

aludidas medidas não representam afronta a princípios constitucionais ou embaraço ao gozo 

de direitos constitucionalmente assegurados.   

Diferentemente, o STF tem reiteradamente se posicionado pela inconstitucionalidade 

da submissão do contribuinte a regimes especiais de controle, fiscalização e pagamento, que 

têm sido usualmente adotados pelos fiscos estaduais, sob o argumento de que tal medida 

implica em cerceamento da liberdade de exercício da atividade econômica e da livre 

concorrência. 

No atinente à exigência de regularidade fiscal, usualmente pela exigência da CND, o 

STF tem posições favoráveis e contrárias à constitucionalidade de tal matéria, a depender da 

situação. 

A constitucionalidade da averbação pré-executória, por sua vez, se encontra pendente 

de julgamento no STF.  

Por derradeiro, a pena de perdimento de veículos, mercadorias e moedas, ainda que 

apresente reflexos na esfera tributária, é sanção de cunho mais propriamente penal. Ainda 

assim, a crítica que se faz a tal medida decorre do desrespeito à observância do devido 

processo legal, haja vista a sua imputação ser realizado sem manifestação judicial, em clara 

afronta ao comando do artigo 5º, inciso LIV.  
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CONCLUSÃO 

 

Diante das considerações quanto à imprescindibilidade da norma jurídica a ordenar a 

vida social, foi demonstrada a relevância da coatividade para a observância do ordenamento 

jurídico, sendo certo que descumprido o mandamento legal, há o ilícito que, por sua vez, 

ensejará a aplicação de uma sanção.  

Ademais, uma vez esclarecidos os contornos da norma jurídica tributária e da relação 

jurídica tributária e demonstrada a relevância que a sanção assume, quando verificado o 

descumprimento das obrigações tributárias principal e acessória, coube ao presente estudo 

buscar respostas à seguinte questão: quais os critérios de limitação que devem ser 

considerados para a aplicação das sanções administrativo-tributários, para que as mesmas não 

sejam excessivas ou abusivas? 

Contudo, para a busca de respostas à problematização apontada, foi necessário 

empreender uma incursão pelos princípios constitucionais, pelos postulados normativos e 

pelas diversas modalidades de sanções pecuniárias e não pecuniárias existentes no cenário 

brasileiro, demonstrando como a jurisprudência, notadamente aquela oriunda dos Tribunais 

Superiores, tem se posicionado diante de penalidades, não raras vezes, excessivas e 

desmesuradas. 

Nesse contexto, foi possível extrair as seguintes conclusões: 

(i) os princípios constitucionais assumem inegável papel de destaque, pois, tidos 

como verdadeiros pilares do direito, se revelam como normas finalísticas que trazem 

embutidos mandamentos de otimização, com inexorável carga axiológica; 

(ii) demonstrou-se que as sanções administrativo-tributárias se sujeitam ao princípio 

da legalidade estrita e da tipicidade cerrada, por força do quanto disposto no artigo 5º, inciso 

II, da CF e no artigo 97, inciso V, do CTN; 

(iii) quanto à vedação ao efeito confiscatório, em que pese a existência de dissenso 

doutrinário, a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que a regra do artigo 150, 

inciso IV, da CF, se aplica às sanções pecuniárias e, por essa razão, aludidas penalidades não 

podem ter caráter confiscatório;  

(iv) o princípio da liberdade de exercício de atividade econômica, previsto nos 

artigos 5º, inciso XIII e 170, parágrafo único, da CF, e o princípio da livre concorrência, 

também presente no texto constitucional, no artigo 170, inciso IV, se constituem em 

importantes limites às sanções administrativo-tributárias, sendo certo que muitos dos julgados 

têm, inclusive, considerado políticas inúmeras sanções que atentam contra tais princípios; 
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(v) os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa 

também apresentam patente relevância, mormente no que tange às sanções não pecuniárias 

que impliquem em privação de bens, a exemplo da apreensão de bens e da pena de 

perdimento;  

(vi) a segurança jurídica, por sua vez, assume relevância inconteste, pois alicerçada 

na certeza do direito e, portanto, no primado da legalidade, proporciona ao contribuinte as 

condições necessárias para guiar os seus atos, dando-lhe ciência sobre as obrigações 

tributárias que lhe são exigíveis, bem como as sanções que lhe serão cominadas em caso de 

descumprimento normativo; 

(vii) além dos princípios constitucionais, os postulados da proporcionalidade, da 

proibição de excesso e da razoabilidade assumem inexorável importância, em matéria 

tributária, incluindo-se nesse campo as sanções de cunho tributário; 

(viii) o postulado da proporcionalidade se pauta pela aplicação de três máximas: (i) 

adequação, em que se avalia se os meios adotados concretizam os fins almejados; (ii) 

necessidade, que implica na escolha do princípio menos gravoso e (iii) proporcionalidade em 

sentido estrito, isto é, o sopesamento que corresponde à atribuição de pesos aos princípios 

colidentes; 

(ix) o postulado da proibição de excesso tem por escopo evitar que uma sanção atinja 

um princípio ou direito fundamental, a ponto de macular ou nulificar o seu núcleo essencial, 

retirando-lhe a eficácia mínima; 

(x) o postulado da razoabilidade, por sua vez, implica em uma equivalência entre a 

medida que se adota e o critério para dimensioná-la e, sob esse critério, uma sanção (medida) 

deve corresponder à gravidade da falta cometida (critério); 

(xi) a despeito da delimitação de conceitos adotada por esse trabalho, a doutrina e a 

jurisprudência não apresentam posicionamento uníssono quanto aos critérios que informam 

cada um dos postulados e, por essa razão, não raras vezes, um postulado é considerado como 

sinônimo de outro postulado, ou ainda um postulado é incluído no bojo de outro postulado; 

(xii) em relação às multas, tidas como sanções pecuniárias, a jurisprudência tem 

acolhido multas moratórias em patamares de 20%, 30% ou 40% como constitucionais. 

Também há farta jurisprudência limitando as multas a 100% do crédito tributário, com grande 

parte dos julgados tomando por precedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 551 

e 1075;  

(xiii) os julgados que limitam os percentuais de multas têm, via de regra, embasado 

suas decisões no princípio que veda o confisco (artigo 150, inciso IV, CF), mediante a 
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demonstração dos reflexos negativos que o caráter confiscatório provoca no direito de 

propriedade, na capacidade contributiva, no exercício da atividade econômica e na própria 

segurança jurídica, o que permitiria assumir que aludidas decisões se orientam pela proibição 

de excesso, ainda que tal postulado seja raramente citado. Quanto aos postulados da 

razoabilidade e da proporcionalidade, os julgados indicados os mencionam, mas o fazem de 

forma superficial e, não raras vezes, com distintas roupagens teóricas;  

(xiv) no tocante às multas decorrentes de descumprimento de obrigação acessória e 

às multas impostas em casos de sonegação, conluio ou fraude, a matéria encontra-se em 

repercussão geral; 

(xv) a cobrança de juros e correção monetária se encontra pacificada na 

jurisprudência, mormente se realizada mediante aplicação da taxa SELIC, considerada legal e 

constitucional; 

(xvi) como primeira espécie de sanção não pecuniária, abordada pelo trabalho, tem-

se a inclusão de créditos tributários vencidos e não pagos pelo contribuinte no CADIN. Nesse 

caso, apesar das divergências doutrinárias quanto ao fato de tal medida representar ou não 

sanção política, o STF já se manifestou pela sua constitucionalidade, ainda que por decisão 

não unânime, por entender que não se trata, in casu, de forma indireta de impelir o 

contribuinte ao pagamento de tributos. A favor da inclusão de débitos no CADIN, milita o 

fato de que, ao menos, tal medida uniformiza os procedimentos para a concessão de crédito 

público, a celebração de contratos e a concessão de incentivos fiscais e financeiros, operações 

essas realizadas com recursos públicos; 

(xvii) no tocante à inclusão de débito, inscrito em dívida ativa, nos cadastros do 

SERASA e do SPC, o STF tem posicionamento favorável a tal providência, ao menos no que 

se refere à legislação estadual, sob o argumento de que aludida medida estaria autorizada pelo 

artigo 198, §3º, inciso II, do CTN. Não obstante, a crítica a essa medida advém do fato de que 

a Fazenda Pública já dispõe de inúmeros meios legais para realizar a cobrança do crédito 

tributário, a exemplo da ação de execução fiscal e da inscrição em CADIN, o que torna a 

inscrição de débito em cadastros outros, como SPC e SERASA, medida excessiva e abusiva; 

(xviii) a constitucionalidade da averbação pré-executória, por sua vez, será ainda 

apreciada pelo STF, em Ação Direta de Inconstitucionalidade já proposta, que traz como 

fundamento o respeito ao direito de propriedade e à livre iniciativa. Vale ressaltar que tal 

medida se destaca pela abusividade, pois torna indisponíveis bens, sem que, para tanto, tenha 

havido qualquer autorização judicial, em clara afronta ao que determina o artigo 185-A do 

CTN e o artigo 5º, inciso LIV, da CF, sem deixar ainda de mencionar que a Fazenda Pública, 
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nesse caso, também já conta com outros mecanismos legais para tornar indisponíveis bens, a 

exemplo da medida cautelar fiscal, do arrolamento administrativo de bens e da presunção de 

alienação ou oneração fraudulenta de bens;  

(xix) o protesto extrajudicial de CDA, apesar de considerado constitucional pelo 

STF, se reveste de excessividade, pois se traduz como mais um mecanismo, posto à 

disposição da Fazenda Pública, para coagir o contribuinte a quitar eventuais débitos 

tributários, que sequer tenham sido objeto de apreciação judicial. E, nesse caso, cabe também 

reafirmar o fato de que o ente fiscal já dispõe de inúmeras outras vias de atuação para veicular 

e cobrar o crédito tributário, tais como a inscrição em CADIN e a propositura de ação de 

execução fiscal; 

(xx) a apreensão de mercadorias, que estejam desacompanhadas de documentação 

fiscal idônea, considerada constitucional pelo Pretório Excelso, se traduz, a seu turno, em 

medida lídima que traduz o exercício do poder de polícia e de fiscalização, para impedir a 

circulação de mercadorias, em relação às quais não tenha havido recolhimento de tributo, ou 

ainda, para coibir o transporte de mercadorias de origem ilícita; 

(xxi) no que se refere à exigência de regularidade fiscal, usualmente materializada 

pela CND, o STF tem proferido decisões declarando a inconstitucionalidade da medida, 

quando a mesma configurar mera via indireta de cobrança de tributos. Tal sucede, por 

exemplo, quando a regularidade fiscal é exigida para a realização de atos da vida civil e 

comercial, dado os efeitos deletérios causados à atividade econômica. Outrossim, o mesmo 

tribunal tem assentado posicionamento favorável à exigência de regularidade fiscal, nos casos 

em que esta é condição para a obtenção de recursos públicos, mediante financiamentos ou 

empréstimos, ou ainda para a participação de licitação promovida por pessoas jurídicas de 

direito público. A regularidade fiscal também tem sido exigida, em determinados casos, 

mormente envolvendo contribuintes considerados devedores contumazes. De fato, a 

regularidade fiscal é medida salutar quando exigida para que o contribuinte tenha acesso a 

recursos públicos, mediante financiamentos ou empréstimos, por exemplo. Contudo, não pode 

o Poder Público lançar mão de tal medida para toda e qualquer situação, notadamente 

relacionada a atos da vida civil e comercial, sob pena de macular a liberdade de exercício de 

atividade econômica. 

(xxii) a pena de perdimento de veículos, mercadorias e moedas, por sua vez, revela 

cunho mais aderente ao direito penal do que ao direito tributário. De qualquer forma, nesse 

caso, a crítica que se tem feito diz respeito a não observância do devido processo legal, com 

todos os mecanismos que lhe são inerentes, tais como a garantia à ampla defesa e ao 
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contraditório, em flagrante desrespeito ao artigo 5º, inciso LIV, que estatui que ninguém será 

privado de seus bens sem o devido processo legal. 

Feitas as considerações supra, em resposta à problematização levantada, pode-se 

afirmar que os princípios constitucionais, mencionados no presente trabalho, funcionam como 

verdadeiros limites a eventuais excessos e abusos que permeiem as sanções administrativo-

tributárias. Os postulados da proporcionalidade, da proibição de excesso e da razoabilidade, a 

seu turno, atuam com norteadores, auxiliando o julgador na tarefa de aplicar os princípios 

constitucionais, apresentando, portanto, importantes reflexos na limitação das sanções 

administrativo-tributárias. 
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ANEXO A – Súmulas CARF 

 

Súmula CARF nº 14 

A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a 

qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude 

do sujeito passivo. 

 

Súmula CARF n° 17 

Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a 

decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 

do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de 

ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 383, de 12/07/2010, DOU de 

14/07/2010). 

 

Súmula CARF nº 25 

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a 

qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos 

arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 383, de 

12/07/2010, DOU de 14/07/2010). 

 

Súmula CARF nº 31 

Descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre os valores de tributos recolhidos 

extemporaneamente, sem o acréscimo da multa de mora, antes do início do procedimento 

fiscal. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 

11/09/2018). 

 

Súmula CARF nº 34 

Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos 

bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando 

constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas. 

(Vinculante, conforme Portaria MF nº 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010). 
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Súmula CARF nº 40 

A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula Administrativa de 

Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de elementos de prova da 

efetividade dos serviços e do correspondente pagamento, impede a dedução a título de 

despesas médicas e enseja a qualificação da multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria 

MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). 

 

Súmula CARF nº 44 

Descabe a aplicação da multa por falta ou atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do 

Imposto de Renda das Pessoas Físicas, quando o sócio ou titular de pessoa jurídica inapta não 

se enquadre nas demais hipóteses de obrigatoriedade de apresentação dessa declaração. 

(Vinculante, conforme Portaria MF nº 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010). 

 

Súmula CARF nº 47 

Cabível a imputação da multa de ofício à sucessora, por infração cometida pela sucedida, 

quando provado que as sociedades estavam sob controle comum ou pertenciam ao mesmo 

grupo econômico. (Súmula revogada pela Portaria CARF nº 72, de 17/10/2017). 

 

Súmula CARF nº 50 

É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a exigibilidade do 

crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de infração. (Vinculante, 

conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). 

 

Súmula CARF nº 51 

As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de 

natureza tributária. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 

08/06/2018). 

 

Súmula CARF nº 69 

A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo 

fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração, limitada a vinte por 

cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago, respeitado o valor 

mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). 
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Súmula CARF nº 73 

Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações 

erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício. 

 

Súmula CARF nº 74 

Aplica-se retroativamente o art. 14 da Lei nº 11.488, de 2007, que revogou a multa de oficio 

isolada por falta de acréscimo da multa de mora ao pagamento de tributo em atraso, antes 

prevista no art. 44, § 1º, II, da Lei nº 9.430/96. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 

07/06/2018, DOU de 08/06/2018). 

 

Súmula CARF nº 93 

A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro Diário 

não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de 

dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil e fiscal suficiente 

para comprovar a suspensão ou redução da estimativa. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 

277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). 

 

Súmula CARF nº 96 

A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o 

agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros. 

 

Súmula CARF nº 104 

Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ 

ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. 

(Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). 

 

Súmula CARF nº 105 

A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 

§ 1º, inciso IV da Lei nº 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de 

ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a 

multa de ofício. 
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Súmula CARF nº 108 

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. 

 

Súmula CARF nº 113 

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. 

 

Súmula CARF nº 119 

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de 

obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos 

de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 

2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida 

mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações 

principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, 

prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. 


