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RESUMO 

 

RODRIGUES, Ricardo Martins. Limites para a imposição de sanções 
administrativas tributárias. 2017. 257 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 
O presente trabalho analisa os limites normativos para a imposição de sanções 
aplicadas pelo Estado em razão de infrações tributárias substanciais ou formais, 
tendo como foco principal as penalidades mais comuns, que são as multas. Adota-
se como referencial teórico para a análise da ilicitude no campo do Direito Tributário 
os conceitos sedimentados na Teoria Geral do Direito sobre ilícito, sanção e relação 
jurídica sancionatória. A partir desses conceitos, passa-se a examinar a definição 
de ilícito e sanção no Direito Tributário e identificar quais são as funções da sanção 
nesse campo. O estudo mostra que o exercício do jus puniendi estatal em matéria 
tributária está umbilicalmente relacionado ao exercício do jus tributandi, sendo que 
ambas as atividades desempenhadas pelo Estado, como manifestações de um 
único jus imperium, estão sujeitas a rígidos controles derivados da Constituição 
Federal e do Estado Democrático de Direito que reconhece e protege os direitos e 
liberdades fundamentais dos indivíduos como cláusulas pétreas. À luz da unidade 
ontológica do ilícito, da unidade da potestade punitiva estatal e do caráter 
sistemático do Direito, o trabalho conclui que o fato de a sanção administrativa por 
descumprimento de deveres tributários seguir um regime jurídico diverso do qual 
se submete a sanção penal não impede o reconhecimento da aplicação naquele 
campo dos princípios gerais de repressão que disciplinam o jus puniendi estatal em 
quaisquer de suas manifestações, inclusive de alguns derivados do Direito Penal, 
desde que sejam compatíveis com o regime jurídico tributário, levando em conta a 
ausência de regulamentação expressa da matéria pelo Direito Tributário em várias 
questões, bem como o maior desenvolvimento teórico da disciplina normativa do 
ilícito no âmbito da dogmática penal.  
 
 

Palavras-chave: Direito.  Direito Tributário.  Sanção tributária.  Limites.  Princípios 
jurídicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

RODRIGUES, Ricardo Martins. Limitations on the imposition of administrative tax 
sanctions. 2017. 257 p. Dissertation (Master) – Law School, University of São Paulo, 
São Paulo, 2017. 

 
The current work analyzes the legal limits to the imposition of sanctions by the State 
due to principal or ancillary tax infractions, having as it primary focus the most 
common penalties, i.e., the monetary fines. The present work adopts, as a 
theoretical reference to analyze the Tax Law illicitness, the concepts that are 
grounded in the general theory of the Law regarding infractions, penalties and 
sanctionatory legal relations. Having those as starting points, this work begins to 
examine the definition of illicit and sanction within Tax Law and identify what are the 
functions of the penalties in this Law field. This study shows that the jus puniendi 
exercised by the State when it relates to tax matters is intrinsically related to the jus 
tributandi exercise, as both actions are carried out by the State as manifestations of 
a single jus imperium and are subject to strict controls established in the Federal 
Constitution and the Democratic State of Law, that recognize and protect the 
fundamental rights and freedoms of the individuals as immutable rule clauses. In 
the light of the ontological unit of the illicit, of the unity of the State punitive power 
and the systematic characteristic of the Law, this dissertation concludes that albeit 
taking into consideration that the administrative sanction for noncompliance with tax 
duties follows a different legal regimen than the one applicable to criminal sanction, 
it does not preclude the recognition in the Tax field the applicability of general 
principles of repression that discipline the State’s jus puniendi in any of its 
manifestations, including those that derive from Criminal Law, as long as they are 
compatible with the tax regimen in place, taking also into account the absence of 
express rules regarding the issue by Tax Law in several matters, as well as a larger 
theoretical development of the normative discipline of the illicit within the Criminal 
dogmatic.  
 
 

Key Words: Law.  Tax Law.  Tax Penalties.  Limitations.  Legal Principles. 
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INTRODUÇÃO    

 

O poder estatal de cobrar e exigir coativamente dos particulares o 

pagamento dos tributos devidos na forma da lei traz consigo o aparato jurídico 

sancionatório como forma de, a um só tempo, desestimular a prática de condutas 

ilícitas por parte dos contribuintes e possibilitar a imposição de medidas punitivas 

contra aqueles que vierem a descumprir os deveres tributários estabelecidos pela 

legislação tributária1. 

O presente estudo versa sobre os limites para a imposição de sanções 

administrativas tributárias pelo Estado, assim entendidas as reações negativas do 

ordenamento jurídico em face do descumprimento de deveres tributários 

representados por obrigações de dar (levar dinheiro aos cofres públicos a título de 

tributo – obrigação tributária principal), fazer ou não fazer (prestações positivas ou 

negativas instituídas no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos – 

deveres instrumentais ou obrigações acessórias, segundo a dicção do CTN).  

Limite, no contexto tratado neste trabalho, significa dizer: o ponto até onde 

o exercício do poder de punir por parte do Estado é legítimo. Em outras palavras, 

busca-se traçar uma linha divisória para demarcar os limites do exercício legítimo 

do jus puniendi estatal em matéria tributária, tendo como foco os princípios 

jurídicos. 

O exercício do poder de punir do Estado em face de ilícitos tributários se 

desenvolve em dois planos: na esfera administrativa e no âmbito penal. Os ilícitos 

que não são tipificados por lei como crimes, ou seja, que não são objeto do regime 

jurídico-penal, são qualificados como meras infrações tributárias e se sujeitam às 

sanções impostas pela própria Administração, segundo as leis editadas pelo ente 

político competente para tributar.  

Inexiste distinção substancial entre o ilícito penal e o ilícito administrativo. 

A doutrina assenta o caráter da unidade ontológica do ilícito ou do injusto. O critério 

que os diferencia é eminentemente formal, caracterizado pela autoridade 

                                            
1 Fazemos referência à expressão “legislação tributária”, pois os chamados deveres instrumentais 
ou obrigações acessórias podem ser instituídos por ato normativo infralegal (art. 113, § 2°, do CTN). 
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responsável pela aplicação da respectiva sanção. A sanção penal é aplicada pela 

autoridade judiciária (o juiz criminal) ao passo que a sanção administrativa tributária 

é aplicada pela própria Administração. O estudo ora apresentado examinará 

apenas as sanções tributárias aplicadas pela própria Administração (Fisco) em 

razão da prática de ilícitos não delituosos. 

No âmbito das sanções administrativas tributárias realizamos ainda um 

segundo corte metodológico para concentrar as nossas atenções somente nas 

penalidades pecuniárias (multas) que são as sanções mais comuns no Direito 

Tributário. Assim, deixamos de lado, nesta ocasião, a análise dos limites para a 

imposição de sanções restritivas de direitos (as chamadas “sanções políticas”), que 

demandariam outro tipo de abordagem teórica. 

A importância do tema e, consequentemente, a justificativa de sua escolha 

é realçada por diversos motivos.   

Do ponto de vista da dogmática jurídica, nota-se que a literatura é carente 

de estudos sobre a problemática em questão, o que, por si só, já seria razão 

suficiente para justificar o nosso interesse pelo tema. Existem - é certo - algumas 

obras tratando especificamente do tema das sanções tributárias2, mas em 

comparação com a quantidade de estudos sobre o Direito Tributário material o 

número é muito menor, o que contribui para que a matéria seja ainda pouco 

explorada e difundida entre nós. 

Esse número escasso de estudos científicos sobre o tema e do pouco 

debate das questões relacionadas à temática central do trabalho resulta na sua 

inadequada compreensão e aplicação por parte dos intérpretes e operadores do 

Direito em geral.  

Nesse sentido, sob um viés pragmático, verifica-se que, no plano geral e 

abstrato, as leis sancionatórias em matéria tributária, em sua grande maioria, não 

refletem os princípios gerais que informam a atividade punitiva do Estado, o que 

                                            
2 Dentre as obras de destaque sobre o tema das sanções tributárias no Brasil, podemos apontar: 
COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria e prática das multas tributárias. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1995; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Da sanção tributária. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
1998; PADILHA, Maria Ângela Lopes Paulino. As sanções no direito tributário. São Paulo: Noeses, 
2015; MASINA, Gustavo. Sanções tributárias: definição e limites. São Paulo: Malheiros, 2016. 
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aumenta a importância da fixação de critérios de hermenêutica das normas 

sancionatórias. 

Acresça-se, ainda, a inexistência de normas gerais no CTN para traçar de 

maneira uniforme e segura as balizas interpretativas das normas sancionatórias em 

matéria tributária.  

Avançando para o plano individual e concreto do Direito, observa-se que 

poucas são as decisões administrativas ou mesmo judiciais que analisam o tema 

das sanções tributárias impostas pela Administração sob uma visão sistemática do 

Direito – e não apenas por meio da interpretação literal de dispositivos legais - de 

modo a considerar os valores e princípios derivados do Estado Democrático de 

Direito e a supremacia da Constituição como garantidora de direitos e liberdades 

fundamentais que representam inequívoco limite ao exercício do jus puniendi 

estatal.  

Importantes fatores devem ser considerados em relação ao tema das 

sanções administrativas tributárias. 

Primeiramente, ao contrário do que ocorre em relação aos crimes cujas 

sanções são previstas em normas inseridas no Código Penal e em poucas leis 

extravagantes, dado o princípio da intervenção mínima que rege o Direito Penal, o 

número de ilícitos de natureza não delituosa ou infracional é muito maior porquanto 

estão diretamente relacionados ao exercício das atividades de gestão 

administrativa exercidas pelo Estado. Assim, a despeito da presunção de 

conhecimento das leis (cf. art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro3), é humanamente impossível os administrados conhecerem todas as 

possíveis infrações e consequentes sanções às quais estão sujeitos. 

Considere-se, ainda, o crescente número de deveres instrumentais criados 

pela Administração (fenômeno da “privatização da gestão tributária”4) com 

inegáveis reflexos no campo sancionatório na medida em que do descumprimento 

                                            

3 Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. 
4 LAPTAZA, José Juan Ferreiro. La privatización de la gestión tributaria y las nuevas competências 
de los Tribunales Econõmico-Administrativos. Civitas – REDF, nº 37/81, 1983. 
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de tais deveres resultam sanções que muitas vezes ignoram a adequação 

proporção entre a gravidade do ilícito e a intensidade da pena. 

Apenas a título ilustrativo, destacamos que estudo recente da 

PricewaterhouseCoopers em parceria com o Banco Mundial5 revelou que, no Brasil, 

uma empresa gasta em média 2.600 horas anuais para pagar os seus tributos, a 

pior posição na América do Sul, sendo que no ranking de 189 países o Brasil ocupa 

a triste posição de nº 178. É inegável que o complexo sistema tributário brasileiro, 

do qual é prova o estudo empírico ora noticiado, entremeado por um sem número 

de normas de variadas espécies, contribui para a ocorrência de erros e a 

consequente imposição de penalidades derivadas da prática dos ilícitos fiscais.  

Ademais, em matéria tributária, as sanções que resultam do cometimento 

de infrações são aplicadas pela própria Administração, sem prejuízo do posterior 

questionamento da juridicidade do ato administrativo sancionatório pelo particular 

afetado perante o Poder Judiciário. 

Tais aspectos demonstram a vulnerabilidade do contribuinte frente ao 

Estado Fiscal, pois este “é o único credor nos quadrantes do Direito que é 

simultaneamente, per se, criador, executor e julgador da relação obrigacional”6. 

Esse conjunto de fatores justifica um novo olhar do intérprete e aplicador do Direito 

sobre o papel das normas sancionatórias no Direito Tributário. 

Nesse contexto, para que se possa avançar no estudo da teoria dos limites 

para a imposição de sanções administrativas tributárias, é necessário compreender 

o direito de punir do Estado sob uma perspectiva sistemática do Direito, isto é, não 

apenas com uma visão estanque e isolada do tema segundo as regras e princípios 

do Direito Tributário, mas sim levando em consideração o conjunto de normas que 

disciplinam a atividade punitiva do Estado em quaisquer de suas manifestações 

haja vista a identidade ontológica, estrutural e teleológica do ilícito e o fato de o jus 

puniendi em matéria tributária ser apenas uma das manifestações da potestade 

punitiva estatal.  

                                            
5 Paying taxes 2016. 10th edition. Fonte: https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-2016/paying-
taxes-2016.pdf. Acesso em 04.05.2017. 
6 MARINS, James. Defesa e vulnerabilidade do contribuinte. São Paulo: Dialética, 2009, p. 24. 

https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-2016/paying-taxes-2016.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-2016/paying-taxes-2016.pdf
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Os princípios da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da 

supremacia do interesse público sobre o privado devem, no campo das sanções, 

ser vistos com ressalvas. A multa tributária não pode ser compreendida como mero 

acréscimo do tributo simplesmente pelo fato de o CTN englobar, sob o rótulo de 

“obrigação principal”, tanto o tributo quanto a penalidade pecuniária. Há de ser 

reconhecida a autonomia da sanção e o julgamento que define a sua aplicação no 

caso concreto deve ser feito, quer seja pela autoridade administrativa judicante, 

quer seja pelo Poder Judiciário, com as distinções inerentes à categoria do ilícito. 

O presente trabalho busca examinar os princípios comuns da repressão 

que disciplinam o exercício da atividade punitiva do Estado também na seara 

tributária, analisando inclusive a possibilidade de serem aplicados, no campo 

sancionatório-tributário, alguns princípios sedimentados no Direito Penal, dada a 

sua maior evolução teórica no campo das sanções. Perceberemos que referida 

permeabilidade de princípios é admitida não de forma automática e absoluta, mas 

de forma limitada, respeitando-se as peculiaridades do regime jurídico das sanções 

administrativas tributárias.  

Para fins de contextualização do tema, o primeiro capítulo do trabalho 

tratará de noções gerais relativas ao tema da tributação e da sanção (verso e 

anverso da mesma moeda), situando-os no contexto do Estado Democrático de 

Direito e da proteção dos direitos e liberdades fundamentais dos indivíduos que 

devem ser respeitados tanto no que tange ao exercício do jus tributandi quanto do 

jus puniendi. Serão destacadas as diferenças e aproximações entre lançamento 

tributário e auto de infração, bem como o reflexo da complexidade do sistema 

tributário brasileiro no campo das sanções. 

No segundo capítulo serão examinados os conceitos de ilícito, sanção e 

norma jurídica sancionatória tanto sob o prisma da Teoria Geral do Direito quanto 

sob a ótica do Direito Tributário. Após a análise estrutural, as sanções tributárias 

serão analisadas também sob o aspecto funcional. O segundo capítulo abordará 

ainda os conceitos de Direito Tributário Penal e Direito Penal Tributário usualmente 

empregados para separar o campo dos ilícitos não delituosos e delituosos, bem 

como os critérios de distinção apontados pela doutrina entre o ilícito penal e o ilícito 

administrativo.  
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No terceiro capítulo serão analisados os limites específicos para a 

imposição de sanções administrativas tributárias à luz do conceito de Estado 

Democrático de Direito e da proteção dos direitos e liberdades fundamentais. 

Foram adotados como parâmetro de análise os princípios jurídicos que nos 

pareceram mais relevantes, a saber, os princípios da legalidade, do in dubio pro 

contribuinte, da culpabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a limitação de 

escopo do trabalho e o caráter não exaustivo dos direitos fundamentais, tal como 

enunciado pelo § 2º do art. 5º da Constituição Federal. 

Por fim, o quarto capítulo tratará do princípio constitucional do devido 

processo legal, com os corolários da ampla defesa e do contraditório, no contexto 

do processo administrativo tributário instaurado para o controle de juridicidade do 

ato administrativo de imposição de sanção administrativa tributária de natureza 

pecuniária. Serão examinados também, nessa ocasião, o princípio da presunção 

de inocência em cotejo com o ônus da prova da infração tributária, bem como o 

conteúdo do princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo de 

imposição de penalidades pecuniárias (auto de infração) no âmbito do processo 

administrativo tributário. 

Não tivemos, obviamente, a pretensão de esgotar o tema que se desdobra 

em múltiplas vertentes. Ao final, ficaremos satisfeitos se as colocações aqui 

expostas colaborarem para despertar maiores reflexões sobre as diversas 

questões examinadas especialmente no que tange à importância dos princípios 

como limites para a imposição de sanções administrativas no campo tributário, 

aumentando-se, assim, a segurança jurídica nas relações de cunho sancionatório 

estabelecidas entre o Estado Fiscal e os particulares. 
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SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

Diversas outras questões poderiam ser apontadas à guisa de síntese 

conclusiva, mas preferimos destacar aqui apenas alguns pontos centrais do estudo 

e outros exemplificativos das conclusões alcançadas ao longo do trabalho. 

Como foi possível verificar neste estudo, as diversas questões tratadas em 

relação aos limites para a imposição de sanções administrativas tributárias 

envolvem conceitos de disciplinas variadas, notadamente de Teoria Geral do 

Direito, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal e Direito 

Tributário.  

O nosso ponto de partida para o enfrentamento do tema foi - como não 

poderia deixar de ser - a Constituição Federal. O Estado Democrático de Direito 

consagra um sistema de direitos fundamentais, com status de cláusula pétrea (art. 

60, § 4º, IV, da CF), que protege os indivíduos contra o exercício imoderado do 

poder por parte do Estado.  

Assim como no campo da tributação os direitos e garantias individuais do 

sujeito passivo da obrigação tributária são protegidos pelo chamado “Estatuto do 

Contribuinte”, é possível identificar também direitos individuais dos particulares 

(liberdade e propriedade) cujo núcleo não pode ser afetado pelo exercício da 

potestade sancionadora do Estado na seara tributária.  

A teoria dos direitos fundamentais aponta para a existência de um campo 

de liberdade dos cidadãos (status libertatis) em relação ao qual o Estado não pode 

avançar. Na atividade de imposição de sanções tributárias, é importante ponderar 

(i) o direito do Estado de arrecadar os tributos e impor as respectivas sanções por 

meio da coação jurídica, o que é absolutamente legítimo e necessário; e (ii) o direito 

dos indivíduos (pessoas naturais e jurídicas) de não se submeterem a sanções 

escorchantes e que aviltem direitos e liberdades fundamentais em detrimento 

daquele espaço de liberdade que a Constituição Federal reconhece e protege. 

Não sustentamos que as sanções tributárias não possam restringir direitos 

fundamentais, mas sim que a atividade sancionadora do Estado deve respeitar um 

conteúdo mínimo que garanta a proteção dos cidadãos contra abusos e 
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arbitrariedades do Estado, tendo em vista algumas garantias derivadas do próprio 

texto constitucional.  

É importante salientar – e fizemos isso em mais de uma oportunidade no 

trabalho – que o agente público, ao aplicar uma sanção administrativa tributária, 

exerce função administrativa, de modo que a sua atividade deve ser orientada 

visando a realização de interesses públicos primários, isto é, de toda a coletividade, 

e não de interesses públicos secundários relacionados ao próprio órgão ou a 

pessoa que exerce a aludida função pública. Daí porque a multa tributária não deve 

ter função arrecadatória, mas precipuamente de dissuadir os potenciais infratores 

de descumprirem os deveres tributários e punir os que incorram em infrações. 

Não há uma legislação sistematizada tratando das sanções administrativas 

tributárias. Sendo o exercício do jus puniendi derivado do jus tributandi, compete a 

cada ente político instituir os seus próprios tributos e definir as respectivas infrações 

e sanções. Também não há na Constituição Federal de 1988, tampouco no Código 

Tributário Nacional, limites quantitativos para a imposição de sanções 

administrativas tributárias considerando as diversas espécies de multas existentes. 

Da mesma forma, inexistem normas gerais dispondo sobre critérios de 

individualização da pena (circunstâncias atenuantes e agravantes considerando o 

indivíduo infrator), aspectos que tornam ainda mais importante a tarefa de 

construção de uma teoria que identifique os princípios comuns da repressão a 

disciplinar a potestade sancionadora da Administração no campo tributário. 

Verificamos que o Estado desenvolve duas potestades sancionadoras 

paralelas: na esfera penal e no âmbito administrativo-tributário. O mesmo ato ilícito 

pode repercutir tanto na esfera penal, se a lei o definir como crime, quanto no 

âmbito administrativo-tributário, como infração, dada a independência das 

instâncias punitivas. A despeito da diversidade de regimes jurídicos (penal e 

administrativo-tributário), a doutrina tem se esforçado para identificar os princípios 

comuns da repressão que se aplicam nas diversas manifestações do jus puniendi 

estatal considerando a unidade ontológica do ilícito, cujo conceito é universal e 

pertence à Teoria Geral do Direito. Isso não significa importar de forma automática 

princípios do Direito Penal para o Direito Tributário Sancionador, mas tão somente 

aplicar os conceitos desenvolvidos com maior maturidade dogmática naquele sub-
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ramo do Direito que for compatível com a potestade sancionadora em matéria 

tributária. A rigor, muitos dos princípios analisados no trabalho não são privativos 

do Direito Penal, mas sim são princípios gerais de Direito Público que são extraídos 

da própria Constituição Federal. 

No que tange ao princípio da legalidade, verificamos que como decorrência 

do Estado Democrático de Direito a potestade sancionadora do Estado apenas 

pode ser exercida se existir uma lei (lex scripta) que seja anterior ao fato ilícito 

punível (lex previa) e que descreva um fato determinado (lex certa). São três, 

portanto, os subprincípios da legalidade em sentido amplo, a saber: (i) a exigência 

de lei em sentido estrito (reserva de lei formal); (ii) o princípio da tipicidade; e (iii) o 

princípio da irretroatividade. 

Em relação ao princípio da culpabilidade, bastante discutido no Direito 

Penal (nullum crimen nulla poena sine culpa), verificamos que os elementos da 

“exigibilidade da conduta diversa” e da “potencial consciência da ilicitude” integram 

o conceito de culpabilidade no âmbito do Direito Tributário Sancionador, sendo que 

por força desse princípio deve ser afastada qualquer tentativa de se impor sanções 

por descumprimento de deveres tributários com base em responsabilidade objetiva 

do agente.  

Ainda na análise do princípio da culpabilidade, destacamos que a aceitação 

do erro de proibição (falsa compreensão sobre a antijuricidade da conduta) como 

causa excludente de culpabilidade ainda tem encontrado forte resistência pela 

jurisprudência do CARF. Contudo, não nos parece razoável que se considere 

culpado (considerando que qualquer pena pressupõe culpa) um agente que seguiu 

uma orientação consolidada da jurisprudência do próprio tribunal administrativo 

sobre uma determinada matéria e que, anos depois, viu-se surpreendido com a 

mudança de entendimento do CARF. A rigor, nem seria preciso invocar o erro de 

proibição para afastar a responsabilidade por infração tributária nesse caso. 

Bastaria aplicar o princípio da proteção da confiança legítima do administrado, da 

boa-fé e da segurança jurídica. 

Em matéria de responsabilidade por infrações tributárias ainda parece 

prevalecer na jurisprudência, com base na interpretação do art. 136 do CTN, o 

entendimento segundo o qual a responsabilidade por infrações é objetiva, não se 
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distinguindo que, na verdade, objetivo é o ilícito fiscal, e não a responsabilidade por 

infrações tributárias para cuja definição não se dispensa a análise de elementos 

subjetivos que evidenciem a ausência de culpa do agente. É preciso considerar a 

exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude como 

elementos da culpabilidade também no âmbito do Direito Tributário Sancionador, 

ou seja, o agente deve ter a oportunidade de evitar o ilícito, de se comportar 

conforme o Direito. 

Outro princípio aplicado no âmbito do Direito Tributário Sancionador que é 

inspirado no Direito Penal é o princípio do in dubio pro contribuinte (art. 112 do 

CTN), derivado do in dubio pro reo. Ambos estão relacionados ao princípio da 

presunção de inocência previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, 

segundo o qual “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória”. Admite-se a aplicação de equidade em matéria de 

interpretação da lei tributária sancionatória a fim de que qualquer dúvida quanto à 

configuração do ilícito tributário seja julgada em favor do acusado, com a 

consequente exclusão da penalidade. 

A respeito do princípio do in dubio pro contribuinte, concluímos que o 

empate no julgamento administrativo no âmbito do CARF (com o voto duplo do 

Presidente) deve ser resolvido em favor do contribuinte com a consequente 

exclusão da penalidade.  

O trabalho analisou também o princípio da proporcionalidade em matéria 

de sanções administrativas tributárias sob sua tríplice dimensão (adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) acentuando que, para ser 

legítima, a multa deve guardar relação de proporcionalidade entre a gravidade da 

infração e a intensidade da pena.  

Um dos aspectos mais importantes a salientar com relação ao princípio da 

proporcionalidade – talvez o mais discutido - é o efeito confiscatório das multas 

tributárias. As decisões do STF muitas vezes mencionam o art. 150, inciso IV, da 

CF para afastar ou reduzir multas tributárias em razão do seu caráter confiscatório, 

mas na verdade verificamos que esse dispositivo não é aplicável ao campo das 

sanções, mas apenas como limitação do poder de tributar. De todo modo, a mesma 

conclusão quanto à vedação ao caráter excessivo das penalidades decorre do 
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direito de propriedade que a Constituição Federal igualmente prestigia e de outros 

valores que também podem ser lembrados, a exemplo da dignidade da pessoa 

humana, da liberdade de atividade econômica etc. 

Outro tema controvertido são os limites da intervenção do Poder Judiciário 

no controle de constitucionalidade das leis que instituem multas tributárias. Sobre 

essa questão, concluímos que o Poder Judiciário apenas tem legitimidade para 

definir o limite das multas tributárias em sede de controle difuso de 

constitucionalidade caso encontre parâmetros objetivos extraídos do próprio 

sistema normativo que disciplina o exercício do jus puniendi estatal em matéria 

tributária, sob pena de atuar como legislador positivo em afronta ao princípio da 

separação dos poderes. 

Por fim, acentuamos a necessidade de o exercício do jus puniendi estatal 

em matéria tributária respeitar o devido processo legal, com as garantias do 

contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF), no bojo do 

processo administrativo tributário. Nele, as partes litigantes (Fisco e sujeito passivo) 

são colocadas em pé de igualdade e podem colaborar de igual maneira com 

argumentos e provas para o controle de juridicidade do ato administrativo da 

imposição de penalidade tributária. 

No processo administrativo tributário vigora o princípio da presunção de 

inocência de modo que o acusado/infrator apenas poderá ser considerado culpado 

da infração a ele imputada pelo Fisco, e sofrer as respectivas consequências 

sancionatórias, se ao final do processo, por meio de decisão proferida por 

autoridade julgadora competente, a imputação da sanção por parte do Fisco for 

considerada legítima. 

Destacamos que o ato administrativo de imposição de penalidades goza de 

presunção juris tantum de legitimidade, cabendo ao sujeito acusado provar que as 

acusações lançadas pela autoridade fiscal não procedem, o que é feito por meio da 

produção das provas competentes que serão submetidas ao crivo da autoridade 

julgadora. 
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