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SCHUBERT DE FARIAS r 

- civil ou penal. É uma questão de hierarquia de valores. Ao legis-
lador &que cabe, tomando em consideração condições do momen-
to, fixar que espécies de bens jurídicos devem ser elevados à tutela 
penal, e portanto, a que determinados fatos se atribuirá o caráter de 
crime. Mas afinal a pena é um recurso extremo de que se vale o le-
gislador quando de outro modo não lhe seria possível assegurar a 
manutenção da ordem jurídica. A sua oportunidade é marcada pela 
insuficiência da sanção civil."' 

Nota-se que não existe uma distinção ontológica entre o ilícito civil e 
o penal, competindo ao legislador, dentro dos limites estabelecidos pela 
Constituição, estabelecer uma sanção adequada (proporcional e razoável) à 
ofensa que vier a atingir um bem tutelado pelo ordenamento. "Afinal, a dis-
tinção entre as sanções cíveis ou administrativas e as sanções penais ou cri-
minais é feita simplesmente pelo critério da indicação legislativa."' 

Conforme a lei brasileira, é crime o ilícito punido com reclusão ou 
detenção e por isso se distingue das demais infrações, que podem ser puni-
das apenas com multa .4  A sanção criminal, portanto, somente pode ser apli-
cada pelo Judiciário.' 

3. ilícito Tributário 
O ilícito tributário consiste no descumprimento da obrigação de pa-

gar os tributos. A finalidade da sanção fiscal é garantir o cumprimento da 
obrigação tributária. 

No 
"campo do direito tributário, a regra sancionatória descreve um fato 
que consubstancia no descumprimento de um dever estipulado na 
regra-matriz de incidência, ou 'a não-prestação do objeto da rela-
ção jurídico-tributária'. Tal conduta é que se denomina ilícito ou 
infração tri butá ria. De um ponto de vista rigorosamente formal, há 
que se salientar, nesse particular, que as infrações tributárias cons-
tituem uma espécie de infração da ordem jurídica de natureza idên-
tica às incorporadas no Código Penal e nas leis penais especiais, 
uma vez que as normas que definem infrações e estabelecem san-
ções negativas são de natureza jurídico-penal, independentemente 
do texto positivo em que se encontrem incorporadas."' 

2  Aníbal Bruno, Direito Penal, 3° ed., Forense: Rio de Janeiro, 1967, p. 280. 
Hugo de Brito Machado, Estudos de Direito Penal Tributário, Atlas: São Paulo, 2002, 
p. 91. 
Lei de introdução do Código Penal - Decreto-lei 3914141, art. P. 
CF/88, art. 50,  inciso LXI. 

6 Ives Gandra da Silva Martins e Fátima Fernandes Rodrigues de Souza, "Incentivo 
Fiscal", parecer publicado na Revista Tributária e de Finanças Públicas, vol. 47, RT: 
São Paulo, nov.-dez.12002, p. 289. 

No direito positivo brasileiro, o ilícib 
infração administrativa e punido com a pem 
Administração. Entretanto, em vários caso5 
punido com a pena de reclusão e multa , 7  a 
cia! própria. 

Assim, ficamos diante da possibilidai 
ções contra o cidadão em face do cometini 
administrativo-tributária e uma outra cnn 
validade dessa cumulação de penas. 

4. A Dupla Sanção do ilícito Tributário 
A doutrina largamente majoritária ac 

cadas ao agente em razão da prática de um 
diferentes sanções decorreriam de valores d 
jurídica. A sanção criminal seria o resultad 
ral. A sanção administrativa resultaria do i 
cíficos da administração.' 

Daí decorreu o entendimento, que ali 
gundo o qual são autônomas as instâncias ai 

possível a aplicação cumulativa das penas ai 
em decorrência de um mesmo fato ilícito. 

Essa autonomia das instâncias crini  
todavia, não pode ser entendida de manei 
aplicação cumulativa de penas. 

E importante lembrar que o Direito 
e Tributário deve-se unicamente a uma nec 
a idéia de pena não fica restrita àquelas pr 
te, conforme ensina Alfredo Augusto Be 
Bujanda, 10  sempre que uma norma jurídic 
ao ordenamento e associa à conduta infr,  
uma norma penal. E indiferente, portanto 
em uma lei administrativa, em uma lei pe 
ria. O modo de qualificar a lei não é essei 
da norma, que será jurídico-penal, onde 
sempre que preveja uma infração e assoei 

Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, ali 
8 Rubens Gomes de Sousa, Compêndio de Leg 

São Paulo, 1975, p. 131 e Andreas Eisele, Cr 
Dialética: São Paulo, 2002, p. 46. 
STF, 20  T., RE 94.233-5, ac. mv., rei. Min. Dê 

.t 	
de 27.06.1986, Revista dos Tibunais n°611, pp. 
ac. un., rel. Mm. José Delgado, julg. em 05.( 

10 Alfredo Augusto Becker, Teoria Geral do 1 
1963, p. 552. 
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Assim, a separação formal entre o Direito Penal e o Direito Tributá-
rio deve ser encarada com a devida cautela, sobretudo quando utilizada para 
justificar a cumulação de penalidades sobre o mesmo ilícito. 

5. Limites Constjtucionais para a Aplicação das Penas 
A Constituição Federal garante que ninguém é obrigado a fazer ou a 

deixar de fazer senão em virtude de lei." Assim, cabe ao legislador dispor 
sobre as sanções decorrentes do ilícito. Nesse particular, contudo, não é de 
todo livre para estabelecê-las. 

A Constituição Federal impõe limites específicos à lei sancionadora, 
valendo aqui destacar os seguintes: a) as penas restritivas da liberdade so-
mente podem ser aplicadas pela autoridade judiciária;" b) para a aplicação 
válida de qualquer penalidade é indispensável prévio processo legal, que 
assegure o contraditório e a ampla defesa;" c) não pode haver prisão por 
dívida;` d) não pode haver pena de morte ou de caráter perpétuo; 15  e e) a 
lei regulará a individualização da pena; 16  f) nenhuma pena passará da pes-
soa do condenado;` e g) não pode haver proibição ao regular exercício de 
atividade lícita? 

Note-se que a aplicação dos referidos dispositivos da Constituição não 
está limitada ao crime e à pena criminal. Realmente, nada justifica o estrei-
tamento do alcance daquelas garantias constitucionais. Celso Antônio Ban-
deira de Mello analisa essa questão e conclui que "deve-se considerar que 
estes mesmos princípios se aplicam às infrações e sanções administrativas". 
E justifica, com 

"efeito, seja porque tais cânones (ou ao menos alguns deles) repre-
sentam na verdade princípios gerais de direito, ou especificamen-
te de direito sancionador - caso em que, para serem aplicáveis, nem 
ao menos seria indispensável a referência que a Constituição lhes 
faz -, seja porque em face da previsão constitucional em matéria de 
direito criminal, há de ser feita aplicação analógica ao direito ad-
ministrativo sancionador, dada a similitude de razões presentes em 
uma e outra hipóteses, ' 9  

Destacamos, ainda, que as penas elencadas no inciso XLVI, do art. 50,  
da Constituição, sobretudo a de multa, são utilizadas pelo legislador para 
punir as mais variadas infrações administrativas. 

CF/88, art. 5°, inciso II. 
12  CF/88, art. 5°, inciso LXI. 
' CF/88, art. 5°, incisos LIII, LIV e LV. 
14  CF/88, art. 5°, inciso LXVII. 
' CF/88, art. 5°, inciso XLVII. 
16  CF/88, art. 5°, inciso XLVI. 
' CF/88, art. 5°, inciso XLV. 
18  CF/88, art. 5°, inciso XIII, XVII, XVIII; e art. 170, parágrafo único. 

Celso Antônio Bandeira de Mello, "O Princípio da Legalidade e Algumas de suas 
Conseqüências para o Direito Administrativo Sancionador", Revista Latino-Ameri-
cana de Estudos Constitucionais, n° 1, DeI Rey: Belo Horizonte, 2003, p. 70. 

SCHUBERT DE FARIAS MÁ  

Referidos dispositivos constitucionais, 
vam a uma inevitável conseqüência: é necen 
nalidade e razoabilidade entre o ilícito e a pe 
esta restará inconstitucional. 

Além disso, para a aplicação da pena 
descrita como infração consista em uma ol 
tutelado. Edmar Oliveira Andrade Filho adv 

"a validade da aplicação de sanção i 
tenor qualificação legal delas; é nec 
pela sanção seja, de qualquer form 
mente tutelado. Se não existisse um 
riam ser impostas em quaisquer circ 
e o arbítrio do legislador, o que é rc 

Resta evidente, portanto, que não bast 
indispensável que a pena prevista na lei atei 
e guarde obediência aos princípios da razot 
de. 

5.1. Ne bis in idem 
O princípio geral de direito identifica 

aplicação de mais de uma pena em decorrêi 
Este princípio decorre de dois outros n 

cípios da justiça e da segurança jurídica. De 
gurar uma punição ao infrator, ao mesmo te] 
aplicável para cada infração. A pena, por su 
cometimento do ilícito. O ne bis in idem é, a 
ferida ao indivíduo de que não sofrerá urr 
desarrazoada em função do ilícito cometick 
lógica jurídica impõe que deve haver propor 

O forte apego à tradicional autonom 
contribuído para o esmaecimento dessa imi 
vier de León VilIalba, adverte que 

"La asignación por parte dei Lagisli 
jurídico a uno u outro o, en ocasiol 
tida, y Ia necesidad de participar ck 
tantes, genera conflictos compete 
cumulativas, generadas esencialme 
ción, positiva o negativa, de los biei 
uma coordinada actuación iegisiati 

20 Edmar Oliveira Andrade Filho, Infrações e San 
lo, 2003, p. 20. 

21  Cesare Beccania, Dos Delitos e das Penas, tradu 
RT: São Paulo, 1996, p. 37. 
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sanciones, creando un campo abonado para ei incumplimiento o 
entorpecimiento de Ia apiicación dei princípio ne bis in idem."" 

No Brasil está a ocorrer uma situação semelhante àquela narrada pelo 
jurista espanhol. A invocação intransigente da autonomia das instâncias, a 
diversidade de procedimentos relativos à aplicação de cada penalidade e a 
falta de coordenação legislativa na fixação das penas estão levando a uma 
completa negação do princípio ne bis in idem, que está positivado em nos-
sa Constituição quando da previsão da garantia de que a lei regulará a indi-
vidualização da pena .23 

Realmente, uma vez personalizada a pena, 
"cumpria individualizá-la, a fim de se atender à Justiça. Esta exige 
a correspondência entre a responsabilidade e a punição. Assim, re- 
clama que a pena seja ajustada, graduada, segundo essa responsa- 
bilidade. Tal graduação é exatamente a individualização da pena." 24  

Nós não temos uma coordenação legislativa que permita a individua-
lização da pena partindo-se de um mesmo diploma de lei. Assim, há de se 
considerar todo o ordenamento, de modo a se evitar a aplicação isolada de 
penas que, somadas, levem a uma inadmissível exacerbação da punição 
aplicada em face do comentimento de um único ilícito. 

Por isso, entendemos que se uma conduta tipificada na lei vier tam-
bém a resultar na aplicação de uma outra pena, prevista em outra lei, as duas 
sanções devem ser examinadas em conjunto e aplicadas de forma a não con-
figurar uma punição desproporcional ao ilícito cometido. Se for o caso de 
uma das penas ser de multa e outra privativa de liberdade, esta última há de 
ser aplicada em substituição da multa. Realmente, "se, além da pena priva-
tiva da liberdade ainda houver a pena pecuniária, ocorrerá uma exacerba-
ção do poder de punir." Isso porque a pena privativa da liberdade corres-
ponde ao grau máximo, suprime o direito fundamental à liberdade, e qual-
quer acréscimo a tal pena é exacerbado. 

Assim, antes de simplesmente se admitir a acumulação de penas por 
conta de separar a instância administrativo-tributária da criminal, deve ser 
considerado se essa acumulação implica tomar por demais severa e, portanto, 
desproporcional a pena em relação ao ilícito cometido. 

5.2. Princípio da proporcionalidade 
Na seqüência do nosso pensamento, o ne bis in idem deve ser enten-

dido também como conseqüência do princípio da proporcionalidade, que, 
conforme Helenilson Cunha Pontes 

22  Francisco Javier de León Vilialba, Bosch: Barcelona, 1998, p. 191. 
23  CF/88, art. 5°, inciso XLVI. 
24  Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Comentários à Constituição Brasileira de 1988, 

S araiva: ('.-. T....1.-. 1 

25  Edmar O 
lo, 2003, 

"consubstancia a própria afinnaç 
no, na medida em que viabiliza ur 
constitucional, sobre o mérito do 
nalidade é princípio que concreti; 
Direito não se esgota na lei (ato e 
tese da vontade geral) .1121 

No mesmo sentido é a opinião de Gil 
qual 

"a doutrina constitucional mais mc 
do de imposição de restrições a d 
dagar não apenas sobre a admissil 
ção eventualmente fixada (reserva 
patibilidade das restrições estabele 
cionalidade". 27  

Assim, 
"não pode haver distorção entre a 
fim por ela objetivado, determina 
punir os ilícitos fiscais deve ser dis 
dem adequação dos meios e dos fr 
cípio da razoabilidade e a proporc 

"As sanções tributárias são instrui 
dor para buscar o atingimento de i 
denamento jurídico. A análise da 
ção deve sempre ser realizada con 
a sua criação legislativa. De form 
nandes de Oliveira 'a sanção deve 
tivo de sua imposição'. O princípi 
um instrumento normativo-constil 
concretizar o controle dos excesso 
estatais em geral na definição abs 
sanções tributárias quase sempre c 
blico consistente na arrecadação di 
teio dos serviços e investimentos 
ções tributárias constituem nada 1 

busca da concretização do princí 
consubstanciado no comando nori 

26  Helenilson Cunha Pontes, O Princípio da Prol 
Dialética: São Paulo, 2000, p. 51. 

27  Gilmar Ferreira Mendes, "O Princípio da Prc 
Supremo Tribunal Federal: Novas Leituras", Re 
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vem concorrer para o custeio dos gastos públicos na medida das 
suas respectivas possibilidades, medida esta que é dada pela lei tri-
butária."29  

Aqui destacamos a decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tri-
bunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 551-1-RJ, na qual 
declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição do Estado 
do Rio de Janeiro, que determinavam que as multas decorrentes do não-re-
colhimento de impostos e taxas estaduais não poderiam ser inferiores a duas 
vezes o seu valor, e, havendo sonegação, não poderiam ser inferiores a cin-
co vezes esse mesmo valor. 30  

Naquela oportunidade o STF deixou muito claro o seu entendimento 
no sentido de aplicar o princípio da proporcionalidade como limite consti-
tucional para o legislador que fixa as penalidades tributárias, uma vez que, 
conforme salientou o Ministro limar Galvão, a validade das multas fiscais 
não pode ser dissociada "da proporcionalidade que deve existir entre a vio-
lação da norma jurídica tributária e sua conseqüência jurídica, a própria 
multa." 

Pensamos que a única forma de garantir a prevalência da proporcio-
nalidade entre a violação da norma tributária e a sua sanção é examinando 
em conjunto todas as normas sancionadoras aplicáveis a essa mesma viola-
ção. 

6. Breves Comentários ao art. 44 da Lei n° 9.430195 
O dispositivo de lei em aqui exame" comina as penas aplicáveis em 

face do cometimento das infrações fiscais que relaciona, envolvendo desde 

29 Helenilson Cunha Pontes, O Princípio da Proporcionalidade e o Direito Tributário, 
Dialética: São Paulo, 2000, p. 135. 

30 ADI n' 55 1-1 RJ, Rel. Min. limar Galvão, DiU de 14.02.2003. 
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, 
calculas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição: 

- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, 
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa 
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese 
do inciso seguinte; 
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos 
artigos 71, 72 e 73 da Lei n°4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente 
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. 
§ 1° As multas de que trata este artigo serão exigidas: 
1 - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido anterior -
mente pagos; 
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o ven-
cimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora; 
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto 
(carnê-leão) na forma do art. 8° da Lei n°7.713, de 22 de dezembro de 1988, que dei- 
xar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste; 
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de 
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2°, que deixar 
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a simples falta de pagamento até os casos 
a lei multas que partem de 75% e vão at 
O caráter punitivo é evidente. A sanção 

Passamos então a destacar e anali 
contidas no referido dispositivo de lei. 

"Art. 44. Nos casos de lançamen 
guintes multas, calculas sobre a 
ou contribuição: 
1- de setenta e cinco por cento, ii 
recolhimento, 
(...) 
§ 1° As muitas de que trata este 
1- juntamente com o tributo ou a 
rem sido anteriormente pagos". 

Em razão de uma simples falta de 
a multa de 75% do valor do tributo devid 
muita, prevista sem qualquer graduação e 
para 75%, apenas em decorrência do lan 
não é razoável e não guarda proporcional 

Mesmo considerando que o ordena 
vantajoso para o contribuinte deixar de p 
do motivo que leve à falta desse pagamen 
ção tenha obtido as informações necessári 
tram-se indispensáveis para a adequada fi 

de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo 
a contribuição social sobre o lucro líquido, n 
V - (Revogado pela Lei n°9.716, de 2611111 
desde a publicação). 
§ 2° As multas a que se referem os incisos 1 
doze inteiros e cinco décimos por cento e duz 
tivamente, nos casos de não atendimento pelo 
intimação para: 
a) prestar esclarecimentos; 
b) apresentar os arquivos ou sistemas de que 1 
de 29 de agosto de 1991, com as alterações mi 
de 30 de dezembro de 1991; 
c) apresentar a documentação técnica de que 
§ 3° Aplicam-se às multas de que trata este ar 
Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no ar 
brode 1991. 
§ 4° As disposições deste artigo aplicam-se, i 
causa a ressarcimento indevido de tributo ou 
incentivo ou beneficio fiscal." 

32 Na tentativa de amenizar essa desproporção 
pagamento do tributo antes já declarado, até 2 
lizadora, desde que acrescido dos encargos leg 
espontâneo - art. 47, da Lei n° 9.430195. 
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454 	 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS 

"O efetivo controle da constitucionalidade da previsão e da impo-
sição de uma sanção tributária, sob a ótica do princípio da propor -
cionalidade, deve considerar não apenas a razoável compatibilida-
de entre o objetivo visado com a regra tributária inobservada e o 
nível de sanção previsto para esta inobservância, mas, sobretudo, 
a extensão da limitação sofrida pelo indivíduo que deve suportar a 
sanção. O princípio da proporcionalidade exige que a constitucio-
nalidade da sanção seja verificada também sob o ponto de vista do 
indivíduo infrator, isto é, impõe ao intérprete-aplicador do Direito 
o dever de considerar o alcance que a sanção tributária concretamen-
te assume relativamente à esfera jurídica do indivíduo infrator. O 
princípio da proporcionalidade é regra cogente não apenas para o 
legislador, no desempenho da tarefa institucional de prever abstra-
tamente as sanções tributárias, mas também para a autoridade ad-
ministrativa encarregada de concretamente aplicá-las. 1,31 

Destaque-se que não se trata aqui de uma sanção de caráter reparador, 
pois o dano que estaria a ser reparado - falta de pagamento do tributo - não 
guarda relação direta com o valor da multa, que é fixa e independe do tem- 
po que tiver durado a falta de pagamento. Além disso, é cobrada juntamen- 
te com os juros de mora, que já possuem caráter reparador. 

A parte final da norma acima referida, determinando a aplicação da 
mesma multa de 75% nos casos de infração mais grave, quando a falta de 
pagamento vier acompanhada da falta de declaração ou esta for inexata, 
reforça a idéia de desproporção da aplicação dessa pena nos casos de sim-
ples inadimplência, tendo o contribuinte apresentado regularmente suas 
declarações. 

"Art. 44. (...) 
1 - de setenta e cinco por cento, nos casos de (...) pagamento ou re-
colhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de mul-
ta moratória, (...) 
(...) 
§ 1° As multas de que trata este artigo serão exigidas: 

II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido 
pago após o vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo 
de multa de mora." 

Essa norma é uma verdadeira aberração jurídica. Realmente, a finali-
dade das sanções fiscais é tão-somente assegurar o cumprimento da obriga-
ção tributária. O dispositivo em exame, contudo, aponta como infração o 
pagamento ou recolhimento do tributo. E certo que ressalva o necessário 
atraso. Para esses casos, contudo, já existe uma prevista em lei, que é a multa 

° Helenilson Cunha Pontes, O Princípio da Proporcionalidade e o Direito Tributário, 
Dialética: São Paulo, 2000, p. 137. 

SCHUBERT DE FARIAS 

de mora. Diz, ainda, que a multa de 75% 
mento do tributo ocorrer depois do vencil 
outras palavras, deixar de pagar espontai 
plica dever uma multa de 75%. Esse prec 
pios da proporcionalidade e da razoabilid 
é evidente e toma maior tamanho quando 
do CTN. 

De fato, o art. 138 determina que ai 
denúncia espontânea da infração, acompai 
do tributo devido e dos juros de mora. O 
direito de pagar o tributo em atraso, des 
quando acrescido dos juros e antes de qui 
vo de cobrança. O dispositivo de lei em 
fração o mesmo comportamento previsto 
ponsabilidade pela infração. Nota-se, ela 
ordinário, no todo censurável, de tentar r 
de um dispositivo de lei complementar, p 
poderia revogá-lo. 14  Tal norma, portanto, 

"Art. 44. (...) 
I-( ... ) 
II - cento e cinqüenta por cento, 
fraude, definido nos artigos 71, 
novembro de 1964, independent 
ministrativas ou criminais cabívc 

A sanção prevista nessa norma tem 
gindo inclusive o dolo específico para qu 
medida que tem aplicação restrita aos ca. 

Para uma melhor análise desse disp 
determina o art. 137, do CTN, segundo 
fração é pessoal quanto às infrações em e 
agente seja elementar. Assim, a penalida 
crita somente pode ser aplicada pessoalme 
que efetivamente praticou a fraude. A pei 
legal e seus atos de vontade são sempre n 
sicas. O dolo específico, por sua vez, estí 
agente, que busca o resultado do ato infra 
a possibilidade da responsabilidade prev 
jurídica. 

Resta, então, sobretudo diante do n 
cação do ne bis in idem, examinar a valida 
que ressalva a sua aplicação independent 
ministrativas ou criminais cabíveis. 

CF/88, art. 146, III, "b". 
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456 	 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS 

Entendemos que, para ser válida, essa ressalva não pode ser absoluta. 
A aplicação dessa penalidade deve ser precedida de uma análise do conjunto 
das sanções impostas ao infrator, para a correta aferição da obediência aos 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando a indesejável 
exacerbação da pena que poderia advir da aplicação de cada uma das san-
ções em apartado. 

Quando a conduta prevista nessa mesma norma também configurar 
crime, a pena prisional deve substituir a de multa, pois, se assim não fosse, 
estaríamos diante de um exemplo de dupla pena pelo mesmo ilícito. Note-
se que aqui não se pode cogitar de uma sanção administrativa de caráter 
reparador para justificar a validade da acumulação com a pena criminal. 

"Art. 44. ( ... ) 
§ 1° As multas de que trata este artigo serão exigidas: 

III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento 
mensal do imposto (carnê-leão) na forma do art. 8° da Lei n°7.713, 
de 22 de dezembro de 1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não 
tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste; 
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamen-
to do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líqui-
do, na forma do art. 2°, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apu-
rado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição 
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente." 

Essa penalidade consiste em outro evidente absurdo. Vale repetir que 
a finalidade da sanção fiscal é garantir o cumprimento da obrigação tribu- 
tária, por isso mesmo não se justifica punir o contribuinte quando não exis- 
te urna obrigação a cumprir. 

Em se tratando de antecipação de pagamento de tributo é inerente ao 
dever de antecipar a existência da obrigação cujo cumprimento se antecipa. 
Se não for assim, a chamada antecipação deixa de ser uma verdadeira an-
tecipação e perde de todo o seu fundamento de validade. Realmente, a obri-
gação tributária nasce da ocorrência do fato gerador.` Se esse fato não ocorre 
não existe a obrigação. Não existindo a obrigação não há o que antecipar. 
Isso é evidente. 

O dispositivo em tela, todavia, traz a previsão de urna pena relaciona-
da aos casos em que o contribuinte tenha deixado de antecipar o pagamen-
to de um tributo, que depois se constatou não ser devido em razão da ino-
corrência do seu fato gerador. Precisamente por inexistir tributo devido é que 
a lei determina a cobrança isolada da multa. Essa penalidade é inválida, uma 
vez que ausente a necessária ofensa a um bem juridicamente tutelado que a 
justifique. 

CTN, art. 113, § P.  

SCHUBERT DE FARIA 

Note-se, ainda, que a norma legal 
cornos arts. 43, 44, 112 e 138 do Códig 

Segundo o art. 43 do Código Tribi 
imposto de renda é o acréscimo patrimo 
nos proventos do contribuinte. Para que 
dispensável a ocorrência de um acréscim 
dor estabelecer de outra forma. 

O art. 44, do CTN, determina que 
renda é o montante, real, arbitrado ou pr 
tos tributáveis. Como se trata de imposto 
há de ser sempre a renda, e somente na ii 
montante real desta é que se admite cor 
ou arbitrado. 

Não é razoável, portanto, admitir-s 
ção de um montante apenas estimado de 
to de impor pesada sanção ao contribuini 
integralmente, considerado o montante i 

A não ser assim o art. 112, do Cl 
morta. Segundo esse dispositivo a lei trib 
comina penalidades interpreta-se da manc 
quanto à capitulação legal do fato, seja q 
cias materiais do fato, ou à natureza ou ex 
se em qualquer caso ocorre dúvida esta] 
do acusado. 

Tem-se de considerar, ainda, o disF 
tário Nacional, a dizer que a denúncia es 
ponsabilidade do sujeito passivo da resp 
gamento integral do imposto de renda ei 
quer ação fiscal, impede a aplicação de 
especialmente em se tratando de penalid 
to, que seguramente não pode subsistir c 
pontâneo deste. 

O Primeiro Conselho de Contribuii 
diversas decisões que apontam a incompa 
o art. 97, V, combinado com o art. 113 e 

36 "IRPF - Ilegimitimidade da Multa de Ofíci 
Incompatibilidade com o art. 97 e art. 113 
artigo 44 da Lei n° 9.430196 viola o Códigc 
tigo 97, V, combinado com artigo 113. De 
estabelecer duas hipóteses de obrigação de 
de pagar tributo e seus acessórios (juros e a 
dade pecuniária por descumprimento de obii 
hipótese de se exigir multa isolada. Ilegíti 
obrigação principal de (dar) pagar tributo, m 
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"Art. 44. (...) 
§ 1° (...) 
§ 2° As multas a que se referem os incisos 1 e II do caput passarão 
a ser de cento e doze inteiros e cinco décimos por cento e duzentos 
e vinte e cinco por cento, respectivamente, nos casos de não aten-
dimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: 
a) prestar esclarecimentos; 
b) apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 
da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, com as alterações intro-
duzidas pelo art. 62 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991; 
c) apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38." 

Aqui devemos analisar se é razoável e proporcional o pesado agrava-
mento da multa, que é dobrada e passa a 225% do valor do tributo nos ca-
sos em que o sujeito passivo deixar de atender, no prazo marcado, a intima-
ção para prestar esclarecimentos, documentos, arquivos ou sistemas. 

O lançamento do tributo é da competência privativa da Administra-
ção. 37  A realidade mostra, todavia, que a Administração tem atribuído ao 
sujeito passivo um número cada vez maior de obrigações acessórias, toman-
do a atividade lançadora do Fisco uma mera verificação da apuração já pro-
cedida pelo contribuinte. 

De fato, não podemos esquecer que 
"por tratar-se de um dever que o particular cumpre e que se traduz 
em uma forma de colaboração com a Administração tributária em 
sua função lançadora, as garantias devidas ao sujeito obrigado a 
'autoliquidar' devem ser redobradas. Dever-se-á levar em conta que 
o particular estará realizando operações que, em princípio, deveriam 
ser reservadas à Administração, que, ao menos em teoria, tem os 

pre acessória, e pressupõe sempre a punição pelo não pagamento do tributo." (Re-
curso n° 127.077 - Segunda Câmara - Relator: Leonardo Mussi da Silva) 
"IRPF - Pagamento Espontâneo - art. 138 do CTN - Natureza da Multa de Mora - 
Ilegimitimidade da Multa de Ofício Isolada do art. 44 da Lei n° 9.430196 - Incompa-
tibilidade com o art. 97 e art 113 do CTN - 1. Havendo pagamento espontâneo do 
débito em atraso, é indevida a multa de mora, que tem natureza penal, e, portanto, a 
multa de ofício isolada do artigo 44 da Lei n° 9.430196, diante da regra expressa do 
art. 138 do Código Tributário Nacional. 2. Despiciendo qualquer ato adicional, além 
do reconhecimento do tributo via Darf, documento qualitativo e informativo (art. 925 
do RIR/94), para se configurar a denúncia espontânea. 3. A multa de ofício isolada 
do artigo 44 da Lei n° 9.430196, viola a norma geral de tributação insculpida no Có-
digo Tributário Nacional, notadamente o artigo 97, V, combinado com o artigo 113, 
ambos, do Código Tributário Nacional." (Recurso n° 120.830 - Segunda Câmara - 
Relator: Antônio de Freitas Dutra) 
No mesmo sentido: Recurso n° 124.322 - Primeira Câmara - Relator: José Lence 
Carluci, Recurso n° 114.998 - Terceira Câmara - Relator: Maria Teresa Martínez L6- 
pez e Recurso n° 132.039 - Segunda Câmara - Relator: Maria Goretti de Bulhões 
Carvalho. 
CTN, art. 142.  
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meios pessoais e estruturais espe 
ticular pratica aquelas operações 
ma de uma declaração-liquidaçã 
to diretamente, mas sempre corr 
ter erros, sejam de fato ou de dirt 
cular não seja prejudicado em su 
ter ampliar-se ao máximo as pc 
impugnação de sua autoliquidaç 
ministração se organize devidani 
tribuinte em sua tarefa, administ 
o bom cumprimento do dever." 38  

Por isso, quando a Administração at 
tributária um conjunto de obrigações aces 
que em princípio competem à própria Ad 
tempo, impor uma penalidade em caso 
dessas mesmas obrigações. 

Dito de outra forma, não pode o Fis 
ônus de proceder a apuração do montani 
disso para impor uma penalidade em cai 
houver culpa ou dolo por parte do contribuí 
quando erra na feitura do lançamento. 

Nesses casos, quando transfere pai 
Administração assume o risco de que as 
adequadamente cumpridas mesmo quandc 
propósito de cumpri-Ias de maneira corret 
um risco permitido pelo ordenamento. 39  

O descumprimento das obrigações 
objetivamente considerado como infraçã 
primento seja fraudulento e tenha como 1 
ção tributária principal, uma vez que a s 
como garantia de cumprimento da obrigaç 
pies falta de esclarecimento, que muitas ve 
configura uma lesão a um bem protegido 
a imposição do agravamento da multa en 

Por outro lado, esse mesmo agravai 
função do montante do tributo devido, ou 
posto essencial. Sendo assim, a atitude d 
como infração, não impede o Fisco de pr 
que pode vir a ocorrer inclusive por arbit 

38 Misabel Abreu Machado Derzi, nas notas de 
sileiro de Aliomar Baleeiro, Forense: Rio de 
Edmar Oliveira Andrade Filho, Infrações e 
lo, 2003, p. 45146. 
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ferido agravamento tem como única e verdadeira motivação apenas uma 
eventual dificuldade do agente fiscal exercer seu ofício. 

A pena em exame é inválida, pois, como se nota, não atende às três 
máximas do princípio da proporcionalidade, quais sejam: a adequação, a 
necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. 40  

7. Sanções Políticas 
Resta analisar, ainda, as chamadas sanções políticas. 
Identificamos como sanção política as restrições impostas pela própria 

Administração contra o contribuinte, em face do não-pagamento de tributo 
ou pendência outra junto ao Fisco. E evidente que a ação judicial de cobrança 
do crédito tributário sanção política não é. Ao contrário, é exatamente para 
fugir aos ditames do devido processo legal que o Fisco se utiliza das san-
ções políticas. 

Realmente, um dos principais problemas ligados às sanções políticas, 
talvez o mais grave, é o abusivo cerceamento do direito de defesa. De fato, 
diante de uma cobrança indevida de tributo o ordenamento assegura ao con-
tribuinte os meios para apontar a ilegalidade. Em face de uma sanção polí-
tica, todavia, a única opção apresentada pelo Fisco para afastá-la é a regu-
larização da pendência, que quase sempre se resume no pagamento do tri-
buto exigido. 

Em livro publicado ainda em 1971, Hugo Machado afirmou que é 
"torrencial ajurisprudência dos tribunais no sentido de que é incons-
titucional tôda e qualquer forma de sanção administrativa que im-
porte em restringir, impedir ou dificultar atividade do contribuin-
te, como de qualquer cidadão. E incontável o número de decisó-
rios do Supremo Tribunal Federal em que se tem afirmado: 'Não é 
lícito a administração impedir ou cercear o atividade profissional 
do contribuinte para compeli-lo ao pagamento do débito fiscal' 
(STF, RE n° 63.045, Revista de Direito Administrativo, vol. 93, p. 
45) 41 

Se era assim na vigência de uma Constituição autoritária, com mais 
razão assim é diante da vigente Constituição, que diz ser o Brasil um Esta-
do Democrático de Direito (art. 1°), diz ser um dos objetivos de nossa Re-
pública "garantir o desenvolvimento nacional", (art. 3°, inciso II), e assegura 
que: a) "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, aten-
didas as qualificações profissionais que a lei estabelecer", b) "é garantido o 
direito de propriedade", c) "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judi-
ciário lesão ou ameaça a direito", d) "ninguém será privado da liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal", e "aos litigantes, em processo 

40 STF, HC 82.969-PR, rel. Mm. Gilmar Mendes, 30.09.2003, Informativo STF 
41 Hugo de Brito Machado, Imposto de Circulação de Mercadorias, Sugestões Literá-

rias: São Paulo, 1971, pp. 2221223. 
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judicial ou administrativo, e aos acusados 
traditório e a ampla defesa, com os meio 
5°, incisos XIII, XXII, LIV e LV, respecti 
do a todos os indivíduos o livre exercício c 
independentemente de autorização de órgi 
vistos em lei." (art. 170, parágrafo único). 

Não se trata, portanto, apenas da fai 
política. E a própria Constituição que a pr 
imposta, será a lei inconstitucional. 

E o caso dos arts. 80, 81 e 82 da Lei 
sos em que a inscrição no Cadastro Geral 
da inapta. Não devemos esquecer que a rei 
é antes de tudo um dever e como tal não p 

Além disso, e mais importante, a insc 
tornou-se identificação praticamente obr 
comerciais realizadas em nosso País. Assi 
bilizar o exercício de qualquer atividade e 
que a suspensão ou a cassação dessa inscr, 
regime especial de fiscalização, caracteriza 
tal expressão vem sendo utilizada na juri 
Supremo Tribunal Federal. 

Qualquer infração da lei tributária, p 
fica tais sanções. O Estado, ao considerar-
lidade pecuniária, deve promover contra o 
cal. Não pode suspender, nem cassar a in 
implica vedar a este o exercício de ativida 

Por isso mesmo o Supremo Tribunt 
afastando as chamadas sanções políticas, 
tada através das Súmulas de nos  70 "E iria(  
lecimento como meio coercitivo para a col 
missível a apreensão de mercadorias com 
to de tributos"; e 547 "Não é lícito à autoi 
em débito adquira estampilhas, despache ni 
ça suas atividades profissionais." 42  

42 "A imposição ao arbítrio da autoridade fiscal 
correntes do regime especial do 1CM, devido 
trária a garantia assegurada pelo art 153, pari 
RREE 106.759, 100.918 e 76.455. Recurso e 
T. do STF no RE 115.452-SP em 22.03.88 - R 
"Constitucional. Tributário. 1CM: Regime Esi 
Liberdade de Trabalho. CF/67, art. 153, e PR. 
especial do 1CM', autorizado em lei estadual, 
à atividade comercial do contribuinte, viola a 
trabalho (CF/67, art. 153, pr. 23; CF/88, art. 5 
cobrança do tributo, assim execução política, 



-ul ouiidn opiOUpnJdSUflÇ i nb '3PJ10d  o5nx m!SS 'onqLu op 5uiqoo 

op nbqo uwjoj opuniiisuoo '(mx 'ç im 'g,j 	id 'ç ii  'L9IdJ) oqq11 

Op ppq!I up  1"°T°°  upuuju2 1 EO!A 'uinqUUo3 op I!0JW03OPEP!ATIE 1C  

SO5USgJ oodwi nbiod 'ImprisO p31 mã OZLIOfl 'JADI op iods 

UJ!i, O - 1 111X 'Ç 110  'SS/dlJ 	1d ° 'ÇT 1-' 'L9k4D °qiq'j. op 
OAU!Ufld I?JD QP sg&rSa>J jE!3dS mi>j :jjj oinquj juoiornnsuo3,, 

(ç d 'çzi [III - 	° dsZÇ17Ç11 9X OU LLS O  J 

j ip un 'oV) OP!AOJd O!?U!P1OJX OSJflO1 ÇÇl9L ° 816OOT '6ÇL901 MUX 

dls°P 	D 	oj iijmd 'çj  lir o1d rpringossu uiluriu.9  
-uoo 9 ouinquiuoo op !ouIduJ!Pu!  r OPIA'ãp'Wjl Op Irpodso ouiilàoi op souonoo 
-p oAulund ioiiio p sQ5!JSJ p 'ps!J oppuon p ouJqJ o oi5isodwi y,, zv  

;sTuuoiss!Jo1d SOpuptAT1 sons u5 
-joxo o sopuju suu suuopuom oqoodsop 'suqjTdur1so uunbpu orqp ulo 
ouJnqu1uoo o onb iqrod oppuoin °°;i 9 ON,, L1Ç o SO1flU3 op o 
-uouiu8ud uiod OATTOJoO3 ojoui oinoo suuopEaiom op ol,,suooidu u T0AJSS!ut 
-pui g, op usuLjqoo u uiud OAWOI000 oTom ouioo ououTTooJ 
-oqso op O5TpJO2UJ r I0AJ5S!WPU! 3,,OL SOU  Op SUjflWlS sup S9AUIU UpUI 
-soJTuEW uf oujsod u opuuJoioJ 'sUoiJjod soQuUs spuiqo su opuuisuju 
SOQSTOOp SUSIOATP moi [OJOOJ uunquj omoidng O OUISOUJ OSST iOd 

•u1oJI OPUPIAIJE op o!o;aioXo o oiso  u IUPQA uoqduii 
oisr srod 'oiuTnquiuoo op o5uosui u iussuo mou 'iopuodsns opod ON ino 
-STJ o5nooxo op ouóu U lOpOAOp O IIIIUOO JoAOUlOid OAO 'EU!UnOOd opuprj 
-uuod op no 'oinqui  op iopoio os-mJopTsuoo ou 'opuis o soQ5Uus sroi 239 
-usnÍ ou 'ufos onb oAul8 sumi iod 'uuinqui °i up o5uijui xonbiunJ 

iP°i uunqJj, omodn 
oiod oiuomjuroodso 'urou9pnldsunf uu upuzrpin opuos UIOA ossodxo 
oiuuosuoo '°!JT°" ouóuus umn mzuoiouiuo 'ou5uzuosg op iuroodso omr8oi 
oiiuu o onb op smm oijnm 'ou5uosui ussop ou5ussuo u no ousuodsns u onb 
'oiuuuod 'oiuopiAo juuusaiduio opuptAnu ionblunb op oiojoioxo o iuzipq 
-uTAUT uoijdm! ouussuo uns u 'uiiss SJ12d  ossou mo SupuZTJUOI smTojomoo 
SOQuSUJi su supoi UiO uu9iuuqo oiuomuoiiuid o6uoTjuuopt os-nouaoi 
'fdND ofoq 'jyj orjuu ou 020u05u1  u 'oiuuijodun stom o 'osslp moiy 

opussuo aos opod ou jul ouxoo o ioAop um opni op soiuu 9 
soiu!nquiuoo sop o5uosuj upuojoi u onb i000nbso SOUIOAOP ON iiiduuT up 
-uiop!suoo rios soiuinquiuo op ioo ons-epleD ou o5uosut u onb uro sos 
-uo sop muuii onb '96/0EV6 0U °'TI up  Z8 ° 18 '08 SJO sop OSUO O EJ 

•IUUO!oni!isUoou! pj u uios 'tísodmi 
ioj to op souiiu os 'missv ocijoid u onb o5Tnuisuo3 uudçud u uoujjod 
ou5uus u uiud juoi  ouduiu op uipij up suuodu 'oiuuuod 'rnuii os oN 

(ooTup ojui2Ljud 'OU iiu)  !°I UJ° SOIStA 
-oid sosuo sou oius 'sooiqpd so8i9 op o5uzuoinu op oiuomoiuopuodopur 
'uojmou000 opupiAliu ionbjunb op oToJOioXo 0JATI  o SOflpJA!PUT so sopoi u op 
-uinossu g, 'upuru ' (oiuoruuAuoodsol 'A1 o  AI'IE 'IIXX 'IIIX SOSTOUt '0Ç 
iru) soiuJouT ujo u sosinooi o sorom so moo 'usojop ujdmu u o OTi9upuJi 
-Uoo o sopuJnossu OS joio8 uro sopusnou sou o 'oAruIsJunupu no IuoTpnÇ 

19I 	OOVH3VLAJ SVIHVJ TO JJI38flH3S 

-JOli'-J SQTSoflS 'sv1LOpV.2LdptJ ap ozx501naiíj ap 
!JS oitIJt'ULIOJUj  'OOt600E 'sOpuoJA JUJ 

oss000id ruo 'soiuuiiTj sou,, o 'juoj osso 
no opupioqrj up opuATld paos m9n8uru,, (p' 
-Tpflf lOPOd op opSuijoidu up painjixo ouu 
o opTiuulu8 o, (q 'J0000quiso !oT  u onb si 
-uoiu 'oussgod no oToJjo 'oqjuquii ionbjui 
unossu 0'(11 osrouT ' iu) 'duUO!OuU  oiu 
-oj ussou op sOAriofqo sop run aos zip '(j 

run Suq  o aos zip onb 'ounniTisuo: 
sium moo 'uuuiuoinu ou5iniflsuo3 umn 01 

d 'E6 lOA 'o visuuipv oJiaq 19P visi 
juosij oiTq9p op oiuomuud ou oj-rlodm 
juuorssrJoid opupinu o juoaioo no npodu 
9 o, :opuuugu moi os onb mo juIopoJ I 
-9SToop op olorupu o JoAiUOoUT a opup 
-Urnquiuoo op opuplArlu Juijnoj no npo 
-mT onb uAuuJsruTmpu o5uus op uuuoj lo 
-suoour 9  onb op OPTIUOS ou sruunqui sop mc 

9 onb nom.ITJu opuqouj, O&1H '1L61 uu 

-u op oiuoum8ud ou omnsoj os oidmos os 
-n2ai u o uj-isuju  uiud oosig ojod upuiuos 
-;jod ouus umn op oouj m opupquojr 
-UOO ou uin8ossu oiuomuuopo  o oinqui  op 
'oiuj oQ usojop op oiTolip op oiuomuooioc 
'suori;jod soQ5uus su sopuij sumojqoid sru 

-uus sup uzTJTin os oosiJ o onb Irgol ossoc 
uiud oiuouzuiuxo  o 'ouu.rjuoo oy 9  ou uor 
uuuaq000p IuTo!pnCOu  u onb ouoprAo j 
oinqui op oiuomu8ud-ou  op oouj mo 'oui 
uudçud ujod suisodun sogõuiso.i se uorijod 

suonjiod SOQ5UUS supumu 

0,oipiso opnuos mo oi 
u 'oõunbopu u :mufos srunb 'opupquuoro. 
sii su  opuoiu o?u  'uiou os oruoo 'srod 'ur 

oToJJo nos iooioxo juos 
umn suuodu ou5uAfloul CITOPLIPIOA o uoru 

Sv18y.LflsIHj SVAIIVUISINIL  



462 	 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS 

8. Conclusões 
Concluindo este breve estudo, apresentamos nossas respostas para as 

questões contidas no 2° bloco do roteiro apresentado pelo Professor Hugo 
Machado, a saber: 
1 - O que confere especificidade à sanção administrativa tributária em nosso 
Direito positivo? 

A sanção administrativa tributária tem natureza penal e ganha especi-
ficidade apenas quanto à possibilidade de sua aplicação pela própria Admi-
nistração, uma vez que a sanção criminal somente pode ser aplicada pelo 
Judiciário. 

2 - É válida a cominação de sanção administrativa por norma infralegal? 
Mesmo em se tratando de sanção pelo descumprimento de obrigação tri-
butária acessória, e tendo-se em vista que o Código Tributário Nacional ad-
mite a instituição de obrigação tributária acessória por normas dessa na- 
tureza? 

Diante do princípio geral da legalidade, segundo o qual ninguém será 
obrigado a fazer ou deixar alguma coisa senão em virtude de lei, não pode 
haver sanção, de qualquer tipo, sem a prévia cominação em lei. Mesmo 
admitindo-se a interpretação do art. 113, § 2° do CTN contida nessa inda-
gação, segundo a qual seria possível a criação da obrigação tributária aces-
sória por norma infralegal, a sua respectiva sanção há de ser prevista em lei 
por força do art. 97, V, do Código. 

bunal sempre repeliu (Súmulas n°' 70, 323 e 547). II - Embargos de divergência co-
nhecidos e improvidos. III - No caso, os acórdãos indicados como divergentes cui-
daram do tema sob o ponto de vista legal, enquanto que o acórdão embargado deci-
diu a questão tendo em vista a Constituição. Inocorrência, por isso, de divergência 
capaz de autorizar os embargos. IV - Embargos não conhecidos." (Ac. un. do STF-
Pleno - ERE 115.452-7-SP - DJU-I de 16.11.90, p. 13.059) 
"Tributo - Regime Especial - Prazo de Recolhimento - Tratamento Diferenciado - 
Glosa - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Conflita com a Cons-
tituição Federal, em face da liberdade de comércio, da livre concorrência e do prin-
cípio da não-cumulatividade, a imposição de regime de recolhimento de tributo que 
implique obrigação de satisfazer diariamente o valor correspondente ao Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias e Serviços. Precedente: ERE n° 115.452, relatado pelo 
Ministro Carlos Veiloso perante o Pleno, com acórdão publicado no Diário da Justi-
ça de 16 de novembro de 1990." (Ac. unân. - STF - 20 T. - RE 195.621-6/GO - Rei. 
Mm. Marco Aurélio - jul. 07.11.2000 - DiU de 10.08.2001) 
Por ofensa ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão (CF, art. 50,  
XIII), a Turma deu provimento a recurso extraordinário para afastar a imposição às 
contribuintes do recolhimento diário do ICMS - determinado em face de infrações 
fiscais nos termos da Portaria 1.659190, editada pelo Secretário da Fazenda do Esta-
do de Goiás (regime Especial de Controle, Fiscalização e Arrecadação). Considerou-
se que o Fisco não pode impor, mesmo na hipótese de infração fiscal, sistema dife-
renciado quanto ao prazo para recolhimento do tributo. (STF - Rei. Mm. Marco Au-
rélio - RE 195.621/GO - jul. em 07.11.2000) noticiado no Informativo do STF n° 210 
- 13 a 17.11.2000. 

SCHUBERT DE FARIM 

3 - É válida a imposição de multas prop 
ao valor da operação, nas hipóteses em 
sido devidamente pago? Quando, por e.x 
adquire mercadorias isentas, imunes, ou 
butária "para frente ", mas as notas fisca 
"selo fiscal", ou têm outro vício formal t 
penalizar esse contribuinte com multas j 
ção? Por quê? 

A finalidade da obrigação acessória 
ção da ocorrência do fato economicament 
tributária principal. A penalidade, por sua 
dade com a infração. 

Sendo assim, os princípios da propi 
da finalidade impedem a cobrança de pei 
valor do tributo ou da operação sobre a qu 
tiva infração não implicar a falta de paga 
essas mesmas razões, quando desatendid 
existindo tributo devido, deve ser aplicad 
mero inadimplemento de um dever forma 

4 - Existe algum limite jurídico quanto a 
trativas tributárias? 

Sim. Além da necessária prévia con 
nistrativas tributárias devem obediência ao 
porcionalidade e da razoabilidade. 

5-As sanções administrativas tributárias 
agir o contribuinte ao pagamento do tribi 
tionar a validade da exigência deste? EM 
sanções políticas, como tal consideradas 
reitos como o indeferimento ou a suspensi 
Contribuintes", a recusa de autorização p 
notas fiscais, a apreensão de mercadorias 

É a própria Constituição que proíbe 
através de lei são impostas, será a lei incoi 

6 - O valor das penalidades deve ser cale 
ção a capacidade contributiva do infrator 

Sim. O princípio da proporcionalida 
de da sanção seja verificada também sob 
frator. Por isso, o aplicador da norma tem 
que a sanção tributária concretamente ass 
do indivíduo infrator. 
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7-As sanções administrativas podem ter efeito confiscatórió? 
Não. Embora tenha a penalidade fundamento jurídico diverso daque-

le conferido ao tributo, deve ter atenção às três máximas do princípio da 
proporcionalidade, quais sejam: a adequação, a necessidade e a proporcio-
nalidade em sentido estrito, o que afasta a possibilidade de efeito confisca-
tório. 

8 - É válida, diante da CF188, a norma que comina a pena de perdimento 
de bens para as hipóteses de dano ao Erário praticado na importação de 
mercadorias (Decreto-lei 37166, art. 96, inciso II e Decreto-lei 1.455176, 
arts. 23 e 24)? Tendo em vista que o perdimento dos bens implica frustrar 
a importação, que na verdade não se consuma, seria juridicamente possível, 
em tais casos, buscar amparo na norma do art. 103 do Decreto-lei 37166, para 
cobrar o imposto de importação? E sendo frustrada a importação, subsis-
tiria o crime nos casos em que o tipo penal tem a importação como elemento 
essencial? 

A pena de perdimento, nos termos previstos nos Decreto-lei 37166, art. 
96, inciso II e Decreto-lei 1.455/76, arts. 23 e 24, é inconstitucional por ofen-
sa aos incisos XXII, XXXV, LIV, LV e LVII, do art. 50,  da CF/88. 

Realmente, a simples indicação de um dano ao Erário não justifica tão 
severa penalidade, que carece de razoabilidade e proporcionalidade, sobre-
tudo quando desconsidera o elemento subjetivo. 

Além disso, não pode ser decretado o perdimento de um bem sem o 
devido processo legal. Note-se que a Administração não tem competência 
para aplicar essa pena. De fato, a garantia do direito de propriedade combi-
nada com a garantia de livre acesso ao Judiciário retira da Administração a 
competência para, de motu prop rio, expropriar bens do sujeito passivo. 

O Superior Tribunal de Justiça, embora venha admitindo a validade da 
pena de perdimento, entende que na sua aplicação não pode se dissociar do 
elemento subjetivo, tão-pouco desconsiderar a boa-fé do adquirente .41 

9- Em face do art. 136 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade 
por infrações tributárias é objetiva? E independe sempre da efetividade, na-
tureza e extensão dos efeitos do ato? 

O art. 136 do CTN não pode ser interpretado sem a necessária com-
binação com o art. 112 do Código. Assim, o aplicador de uma penalidade 
tributária não pode deixar de considerar a natureza ou às circunstâncias 
materiais do fato, a natureza ou extensão dos seus efeitos, assim como a 
autoria, imputabilidade, ou punibilidade e a natureza da penalidade aplicá-
vel, ou a sua graduação. Em outras palavras, não pode haver a pena sem que 
esteja configurado o dolo ou a culpa. 

° STJ, ia  T., no AGA 493.350-RJ, ac. un., juig. em 26.08.2003, Rei. Mm. José Delga-
do, DJU de 13.10.2003, p. 243. 

SCHUBERT DE FARIAS 

A responsabilidade objetiva também 
infração das obrigações tributárias acess 
contribuinte assume uma condição de mer 
ração do montante tributável exigida no h 

De fato, o lançamento é de competi 
Fiscal. Não só porque assim determina o ( 
face da própria natureza jurídica do tribui 
Hugo de Brito Machado."` 

Assim, quando a legislação tributáj 
obrigações acessórias de apuração do valor 
do próprio Fisco, não pode ao mesmo tem 
caso de infração, sofra uma penalidade m 

Não pode o Fisco transferir para o c 
apuração do montante do crédito tributári 
pena em caso de erro, mesmo quando es 
dolo. 

A rigor, a única hipótese na qual nã 
jetividade do infrator é de aplicação da n 
simples inadimplemento. Conforme Gome  
infrações fiscais só pode ser aplicado de 
caráter civil, isto é, à simples mora, porqu 
caráter fatal dos prazos de vencimento. 45  

10 - Qual o significado da norma do art. 
nal, segundo a qual a responsabilidade é 
ali enumeradas? Haveria também, naquel 
pessoa jurídica? 

O art. 137, do CTN, determina que t 

pessoal quanto às infrações em cuja defir 
seja elementar. Assim, a penalidade previ 
mente pode ser aplicada pessoalmente coi 
efetivamente praticou a fraude. A pessoa 
gal e seus atos de vontade são sempre mai 
cas. O dolo específico, por sua vez, está 
agente, que busca o resultado do ato infra 
a possibilidade da responsabilidade previ 
jurídica. 

Rubens Gomes de Sousa, Compêndio de Leg 
São Paulo, 1975, p. 143. 

° Revista Dialética de Direito Tributário, no 9C 
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